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Модул   Унапређење производње млечних производа на 

пољопривредним газдинствима са производњом 150-1000л/дан  

Тип модула Тематско, теоријско предавање и обука на терену  

Образложење Прерада млека у оквиру малог породичног предузећа у склопу 

пољопривредног газдинства све више добија на значају, јер се на тај 

начин омогућава додавање вредности млеку као примарном 

пољопривредном производу, остваривање веће добити, запошљавање 

читаве породице, чиме се истовремено отвара перспектива 

проширења пословања, како на пољу производње млека, тако и на 

пољу прераде млека и пласмана производа од млека. Услед неизвесне 

и врло често неповољне ситуације на тржишту млека за 

пољопривредне произвођаче, који су тржишно оријентисани и 

усмерени ка млечном говедарству, било би значајно да у оквиру 

својих газдинстава успоставе виши степен финализације млека из 

сопствене примарне производње, кроз прераду у различите производе 

Оријентација ка преради сопственог млека ће пољопривредна 

газдинства учинити отпорнијим на осцилације у погледу откупне 

цене млека, и омогућити им да са већим степеном сигурности могу да 

управљају  пословањем на пољопривредном газдинству. 

Истовремено, прерада сопственог млека ће кроз виши степен 

финализације обезбедити значајну додатну вредност газдинству.  

Организовање прераде сопственог млека захтева додатну радну 

снагу, што ће омогућити газдинству да прошири круг чланова 

породичног домаћинства који ће бити  радно ангажована на пољу 

прераде млека и тиме видети своју перспективу за останак на 

газдинству.  

За покретање сопствене прераде млека пољопривредним 

произвођачима су неопходна додатна знања из области законске 

регулативе, дефинисања асортимана прераде млека у одговарајуће 

млечне производе, познавања технолошких процеса у преради млека, 

као и основне информације у погледу познавања процесне и 

енергетске опреме. Стога, за охрабривање и оспособљавање већих 

произвођача млека за успостављање сопствене прераде млека 

потребно је да им се омогући одговарајућа едукацуја. 

Циљ модула је едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и 

стручне службе Србије (ПССС) из области законске регулативе, 

познавања технолошких поступака производње одабраних производа 

од млека, структуре производног погона и потребне процесне опреме, 

дефинисања оптималног асортимана, као и израде одговарајућих 

биланса у припреми и организацији производње, те упознавање са 

обавезама на пољу заштите животне средине и заштите на раду. На 

овај начин, унапредиће се цео систем производње хране на 

газдинству, олакшати примена релевантне законске регулативе и 

стандарда у производњи, проширити знања и саветодаваца и 

произвођача у вези за следећим значајним аспектима: изградњом, 



уређењем и опремањем објекта за прераду млека; технолошким 

поступцима производње појединих производа од млека; потребном 

процесном и енергетском опремом, билансима у припреми и 

организацији производње и обавезама упогледу заштите животне 

средине и заштите на раду. 

Циљна група Саветодавци из области сточарства и прехрамбене технологије из 22 

ПССС 

  

Резултати едукације  Полазници едукације ће стећи неопходна знања када је у питању 

прерада млека из области законске регулативе, уређења и опремања 

производног објекта, технолошких поступака производње појединих 

производа од млека, процесне и енергетске опреме, биланса у вези 

припреме и организације производње и обавеза у погледу заштите 

животне средине и заштите на раду. Стечено знање треба да унапреди 

рад стручњака на терену, омогући им да одговоре потенцијалним 

произвођачима на питања, односно дају оптимална решења за 

прераду млека на газдинствима. На тај начин ће се дати подстрек 

младима да остану на селу и обезбеде егзистенцију проз производњу 

тј пласман прехрамбених производа. Такође, производња 

традиционалних производа од млека може се повезати са развојем 

сеоског, планинског и бањског туризма у Србији. 

Садржај Теоријски и практични део едукације  

1- Дефинисање услова које треба да испуњава газдинство као почетну 

основу за планирање и заснивање сопствене прераде млека, као што 

су: ниво прераде млека; квалитет произведеног млека; 

заинтересованост за заснивање прераде млека; спремност на 

инвестирање; расположива радна снага за рад на преради млека; 

постојање минималних грађевинских и енергетских  предуслова. 

2 – Законска регулатива: паралелни приказ услова које треба да 

испуне млекара и мала млекара, са појашњењем разлилка, односно 

обимом олакшица које су регулативом омогућене малој млекари 

3 – Производни асортиман у форми предложених комбинација 

производа примерених количини млека, начину организације рада и 

нивоу инвестирања који се реално могу применити у раду мале 

млекаре 

4 – Типски погони за прераду млека који одговарају потребама 

предложених асортимана са одговарајућом структуром просторија и 

основне процесне и енергетске опреме 

5 – Технолошки поступак производње за предложене производе са 

припадајућим стандардима квалитета 

 

Израда одговарајућих биланса за планирану производњу у погледу 

1 – Сировина,  

2 – Репроматеријала, 

3 – Амбалаже, 

4 – Енергије, 

5 – Радне снаге и  

6 – Отпадних материја 



 

Практични део модула ће се одвијати на терену – код произвођача 

млека. 

Обука саветодаваца ће се обавити на газдинству у оквиру малих 

објеката за прераду млека кроз: практичне примере структуре  објекта 

и процесне опреме, примењеног технолошког поступка производње, 

услова за рад и за заштиту животне средине. 

Полазници едукације биће упознати са специфичностима објекта и 

опреме, описом технолошког поступка производње, организацијом 

рада у погону, као и начином заштите животне средине и заштите на 

раду.  

 

Метод Презентације, предавање, рад у групама, практичан приказ на терену, 

интерактиван рад, дискусија 

Период Први и други квартал  

Трајање  3 дана по групи 

Теоријски део: два дана за саветодавце ПССС  

Практични део: једнодневна едукација за пет група, групу чине 4-5 

саветодаваца ПССС и пољопривредни произвођачи регионално 

Локација ИПН/онлајн и терен у договору са предавачима 

 


