
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Производња свежег меса
 

              

Производња и прерада свежег меса обавља се у  11 индустријских кланица. 
Обухвата клање говеда, свиња, оваца и живине. Капацитети клања говеда 
износе  око  450.000  комада/годишње,  свиња  3.600.000  ком./годишње  и 
35.000.000 комада живине за 280 дана рада.

Већи број кланица су са застарелом технологијом и опремом, што захтева 
далеко већа инвестициона улагања у нове технологије и опрему. Од свих 
кланица  у  АП  Војводини  само  две  мање  приватне  кланице  су  пред 
сертификовањем и увођењем система HACCP, без овог стандарда није могућ 
извоз на европско тржиште.На нивоу земље одобрена је квота за извоз од 
10.000 тона  меса у ЕУ, али се једва 20% квоте искористи у току године .

Производња меса  у  паду је  за око 3,5  пута,   у  односу на просек 81-85 
године, најнижа забележена производња у последњих 25 година остварена је 
у  2003  године  (31.924  тоне)  директна  су  последица  распада  тржишта  и 
либерализације увоза. Значајне резерве АП Војводине управо се налазе у 
коришћењу  капацитета  кланичне  индустрије  и  њене  оспособљености  за 
извоз, а која индиректо повлачи развој примарне пољопривреде у руралним 
срединама.

Године Производња (т)
1 Просек 81-85 182.000
2 Просек 86-90 148.128
3 Просек 91-95 85.404
4 Просек 96-00 62.161
5 2001 39.459
6 2002 39.809
7 2003 31.924
8 2004 46.970

         9 2005 51.846
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Производња кобасичарских производа

                  

Производња кобасичарских производа везана је за већу кланичну индустрију 
Војводине, а последњих година и мањим кланичним капацитетима. Пласмани 
су  ограничени на сопствено тржиште,  а врло малим део за извоз. И ови 
капацитети  нису  технико-технолошки  оспособљени  за  производњу 
висококвалитетних  производа  који  испуњавају  Европске  стандарде 
квалитета, из тог разлога нису конкуренти на ова тржишта, осим тога нису ни 
подржани извозним подстицајима од стране државе.

Најнижи ниво производње забележен је 2003 године (27.292 тоне), у порасту 
је  2004 и 2005 године.  Очекује  се  опоравак ове  производње у  наредним 
годинама и већи извоз на суседна тржишта, уз помоћ и подршку државе.

Године Производња (т)
1 Просек 81-85 72.000
2 Просек 86-90 76.013
3 Просек 91-95 53.801
4 Просек 96-00 44.297
5 2001 31.993
6 2002 29.886
7 2003 27.292
8 2004 40.090

         9 2005 43.366
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Производња месних конзерви

  

Производња месних  конзерви   везана је  за  производњу меса од говеђег, 
свињског и живинског меса и највећим делом за велике кланичне капацитете 
Војводине.  Инсталирани капацитети омогућују  производњу од 70.000 тона 
ових  производа  за  280  дана  рада.  И  ова  производња  као  и  производња 
свежег меса, сушеног меса и кобасичарских производа техничко- технолошки 
не задовољава високе захтеве и стандарде ЕУ.

Производња  је  смањена  за  3-4  пута  у  односу  на  просек  81-85  године, 
последица је највећим делом распада јединственог тржишта, либерализације 
увоза,  а  мањим  делом  и  променама  у  структури  животних  намирница  у 
исхрани становништва. Перспективе развоја и повећања производње постоје 
уколико  се  освоје  изгубљена  тржишта  (БИХ,  Македоније,Црне  Горе),  под 
условом да се испуне високи стандарди квалитета производа и конкурентне 
цене.

Године Производња (т)
1 Просек 81-85 47.000
2 Просек 86-90 36.977
3 Просек 91-95 12.913
4 Просек 96-00  8.457
5 2001  8.153
6 2002  9.487
7 2003  7.889
8 2004  9.843

         9 2005             11.702
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