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ПРОИЗВОДЊА МЛИЈЕКА И МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА У 2018. ГОДИНИ 
PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN 2018 

 
 
У 2018. години укупна количина прикупљеног крављег 
млијека била је већа за 1,8% у односу на 2017. годину. 
Производња млијека за пиће била је већа за 1,6%, 
ферментисаних млијечних производа за 29,3% и 
путера и осталих жуто-масних производа за 12,5%, док 
је производња павлаке била мања за 2,7% и крављег 
сира за 8,3% у односу на период 2017. године. 
 
Укупна количина млијечне масти у крављем млијеку 
била је већа за 2,2%, а и укупна количина млијечних 
протеина била је већа за 2,5% у односу на период 2017. 
године. 

In 2018 the total amount of collected cow's milk increased 
by 1,8% in relation with the 2017. Production of drinking 
milk increased by 1,6%, acidified milk by 29,3% and butter 
and other yellow fat products by 12,5%, while the 
production of cream decreased by 2,7% and cow’s cheese by 
8,3% in relation with the same period of 2017. 
 
 
The total amount of milk fat in cow’s milk increased by 2,2%, 
and the total amount of milk protein increased by 2,5% in 
relation with the same period of 2017. 

 
 

 
 
 



 
 

Млијеко и млијечни производи, 2018. 
Milk and milk products, 2018 

  

  

Количина, т 
Quantities t 

Индекси/Indices 

  
2017. 2018. 

2018 
2017 

  

Прикупљено млијеко 
Collected milk   

Прикупљено кравље млијеко 257.325 261.994 101,8 Collected cow's milk 

Прикупљено овчје млијеко з з з Collected ewe's milk 

Прикупљено козје млијеко з з з Collected goat's milk 

  

Произведени млијечни производи 
Obtained milk products   

Млијеко за пиће, укупно 138.619 140.821 101,6 Drinking milk, total 

Пуномасно млијеко - пастеризовано з з з Whole milk - pasteurized 

Пуномасно млијеко - стерилизовано - - - Whole milk - sterilized 

Пуномасно млијеко - УХТ 1.570 3.948 251,5 Whole milk - uperized 

Полуобраномлијеко - пастеризовано 2.661 2.174 81,7 Semi-skimmed milk - pasteurized 

Полуобрано млијеко - стерилизовано - - - Semi-skimmed milk - sterilized 

Полуобрано млијеко  -УХТ 133.931 132.891 99,2 Semi-skimmed milk - uperized 

Обрано млијеко - пастеризовано з з з Skimmed milk - pasteurized 

Обрано млијеко - стерилизовано - - - Skimmed milk - sterilized 

Обрано млијеко - УХТ 434 636 146,5 Skimmed milk - uperized 

Млаћеница 89 з з Buttermilk 

Павлака 22.544 21.925 97,3 Cream 

<= 29% млијечне масти 21.373 20.865 97,6 <= 29% milk fat 

> 29% млијечне масти 1.171 1.060 90,5 > 29% milk fat 

Ферментисани млијечни производи 42.050 54.366 129,3 Acidified milk 

са адитивима 6.262 37.027 1) with additives 

без адитива 35.788 17.339 48,4 without additives 

Концентровано млијеко 205 - - Concentrated milk 

Млијечни производи у праху з - - Powdered milk products 
Маслац и остали жуто-масни 
производи 

1.274 1.433 112,5 Butter and other yellow fat products 

Маслац 341 299 87,7 Butter 

Остали жуто-масни производи 933 1.134 121,5 Other yellow fat products 

Сир крављи 8.371 7.673 91,7 Cow's cheese 

Сир овчји 14 з з Ewe's cheese 

Сир козји 0 з з Goat's cheese 

Сир од мијешаног млијека 1 з з Mixed milk cheese 

Сир меки 1.598 1.530 95,7 Soft cheese 

Сир полумеки 119 119 100,0 Medium-soft cheese 

Сир полутврди 873 852 97,6 Medium-hard cheese 

Сир тврди 1.034 1.100 106,4 Hard cheese 

Сир екстра тврди 21 30 142,9 Extra hard cheese 



Сир свјежи 3.630 4.100 112,9 Fresh cheese 

Сурутка, укупно 16.611 19.982 120,3 Whey, total 

 

Садржај млијечне масти у главним млијечним производима, 2018. 
Milk fat content in main dairy products, 2018 

  

  

Количина, т 
Quantities t 

Индекси/Indices 

  
2017. 2018. 

2018 
2017 

  

Прикупљено млијко 
Collected milk 

  

Прикупљено кравље млијеко 10.070 10.289 102,2 Collected cow's milk 

Прикупљено овчје млијеко з з з Collected ewe's milk 

Прикупљено козје млијеко з з з Collected goat's milk 

  

Произведени млијечни производи 
Obtained milk products   

Млијеко за пиће, укупно 3.946 3.950 100,1 Drinking milk, total 

Млаћеница 1 з з Buttermilk 

Павлака 4.286 3.940 91,9 Cream 

Ферментисани млијечни производи 999 1.668 167,0 Acidified milk 

Концентровано млијеко 8 - - Concentrated milk 

Млијечни производи у праху z - - Powdered milk products 
Маслац и остали жуто-масни 
производи 

722 800 110,8 Butter and other yellow fat products 

Маслац  282 250 88,7 Butter 

Остали жуто-масни производи 440 549 124,8 Other yellow fat products 

Сир крављи 1.046 1.309 125,1 Cow's cheese 

Сурутка, укупно 19 8 42,1 Whey, total 

     Садржај протеина у прикупљеном млијеку, 2018. 
Milk protein content in collected milk, 2018 

  

  

Количина, т 
Quantities t 

Индекси/Indices 

  
2017. 2018. 

2018 
2017 

Прикупљено кравље млијеко 8.499 8.714 102,5 Collected cow's milk 

Прикупљено овчје млијеко з з з Collected ewe's milk 

Прикупљено козје млијеко з з з Collected goat's milk 

     з - повјерљив податак 
   

з - confidential data 

"-" нема појаве 
   

"-" no occurrence 

1) индекс већи од 500 
   

1) index exceeds 500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методолошка објашњења 
 
Подаци о прикупљеном крављем, овчјем и козјем 
млијеку и добивеним млијечним производима 
добивени су агрегирањем података на основу 
упоредивих годишњих статистичких истраживања 
која проводе ентитетске статистике и Дистрикт Брчко. 
Истраживање се проводи извјештајном методом и 
обухвата сва предузећа/мљекаре које се баве 
прикупљањем и прерадом свих врста млијека и 
производњом млијечних производа. 
Податке о прикупљању крављег, овчјег и козјег 
млијека и производњи млијечних производа 
извјештајне јединице дају путем обрасца, на основу 
књиговодствених података. 

Notes on methodology 
 
The data on collected of cow's, ewe's and goat's milk and 
milk products obtained are result of agregation of 
comparable data from yearly statistical surveys conducted 
by the two statistical offices on the Entity level and by the 
Bureau in Brcko District. 
The survey is conducted by reporting method and covers 
all enterprises/dairies which are collecting and processing 
all types of milk and milk products. 
 
Reporting units submit the data on collecting cow's, ewe's 
and goat's milk and production of milk products using 
form, on the base of accounting data. 

 
Дефиниције 
 
Млијеко за пиће чине сирово млијеко, пуномасно 
млијеко, полуобрано млијеко и обрано млијеко. Ово 
млијеко не садржи адитиве. 
 
Павлака је производ за директну употребу и може 
садржати мање или више од 29% млијечне масти. 
 
Ферментисани млијечни производи су јогурт, 
кисело млијеко, ацидифилно млијеко и остали 
ферментисани млијечни производи. 
 
Концентровано млијеко је производ добијен 
дјелимичном елиминацијом воде из пуномасног, 
полуобраног или обраног млијека. Такође обухвата и 
испарено (дехидрирано) млијеко (загријавано) и 
концентровано млијеко са додатком шећера. Укључује 
и концентровано млијеко кориштено за производњу 
чоколадних мрвица. 
 
Млијечни производи у праху су производи добивени 
елиминацијом воде из павлаке, пуномасног, 
полуобраног или обраног млијека, млаћенице и 
закисељеног (ферментисаног млијека). 

Definitions 
 
Drinking milk are raw milk, whole milk, partly skimmed 
milk and skimmed milk. This milk contains no additives. 
 
 
Cream is a product for direct use, and may contain less or 
more than 29%  of milk  fat. 
 
Fermented milk products are yogurt, sour milk, 
acidophilus milk and other fermented dairy products. 
 
 
Concentrated milk is product obtained by partial 
elimination of water, from whole milk, semi-skimmed or 
skimmed milk only. It also includes evaporated milk (heat-
treated) and concentrated milk with added sugar. It also 
includes concentrated milk used for the manufacture of 
chocolate crumb. 
 
 
Powdered dairy products are products obtained by 
eliminating water from cream, whole, semmi-skimed or 
skimmed milk, buttermilk and acidified milk. 
 

Маслац и остали жуто-масни производи чине 
традиционални маслац, отопљени маслац, уље маслаца 
и други производи (кајмак и млијечни намази) са 
садржајем млијечне масти већим од 82%. 
 
Крављи сир представљају сви мекани, полутврди, 
тврди и остали сиреви произведени од крављег 
млијека, искључујући топљени сир. 

Butter and other yellow fat products are traditional 
butter, melted butter, butter oil and other products 
(reduced-fat butter and dairy spreads) with milk fat 
content more than 82%. 
 
Cheese from cow's milk are all soft, semi-hard, hard and 
other cheese manufactured from cow's milk, excluding 
processed chees. 
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