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ОПТИМАЛНА УСМЕРЕНОСТ ГАЗДИНСТАВА  
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И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА У СТОЧАРСТВУ 
 

Љ. Бастајић1, Биљана Вељковић2  
 
 
 
Абстракт: У раду је анализиран утицај расположиве радне снаге и 
капацитета грађевинских објеката у сточарству, на оптималну производну 
усмереност породичних пољопривредних газдинстава. Недовољна 
расположива радна снага и капацитет грађевина у сточарству, представљају 
ограничавајуће факторе у пословању породичних газдинстава. 

Да би се извршио избор оптималне производне усмерености, примењен 
је метод моделовања. Састављена су четири модела породичних газдинстава 
који се међусобно разликују по ангажованој радној снази и обиму 
заступљености грађевинских објеката у сточарству. Модели породичних 
газдинстава су решавани simplex методом линеарног програмирања, уз помоћ 
рачунара и коришћењем програмског пакета Solver у Excel-у. За функцију 
критеријума оптималности узето је максимизирање марже покрића. 

Кључне речи: породично газдинство, радна снага, грађевински објекти, 
моделовање, производна усмереност, маржа покрића. 

 

Увод 

Породична газдинства у Србији располажу са три четвртине обрадивог 
земљишта и са преко девет десетина сточног фонда и средстава механизације 
(погонских машина и тракторских прикључака). Као таква породична 
газдинства представљају  велики потенцијал пољопривредне производње, 
који није у довољној мери искоришћен. О томе сведоче остварени просечни 
приноси у биљној производњи и прирасти у сточарству, који знатно заостају 
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за онима које остварују остали организациони субјекти у пољопривреди 
(предузећа и задруге). Из тих разлога породична газдинства имају и мање 
учешће у укупно оствареној производњи, у односу на расположиве 
капацитете. 

Промене које се дешавају у привредном систему земље нису заобишле 
ни приватни сектор. Законом је укинут земљишни максимум за породична 
пољопривредна газдинства, тако да данас у сваком сеоском насељу постоји 
више породичних газдинстава која обрађују по неколико десетина (понекад и 
стотина) хектара земљишта (Бастајић, 2005). Ова газдинства знатан део 
производње пласирају на тржиште и у будућности ће бити основни носиоци 
примарне пољопривредне производње. 

У свом пословању породична пољопривредна газдинства наилазе на 
бројне проблеме и ограничења, почев од недостатка обртних средстава, 
ограничења израженог у расположивом обрадивом земљишту, капацитету 
грађевинских објеката за смештај и чување производа, капацитету 
грађевинских објеката у сточарству, расположивој сопственој радној снази 
итд., па све до пласмана и рокова наплате финалних производа. 

Циљ овог рада јесте сагледавање утицаја одговарајућих 
ограничавајућих фактора, пре свега расположиве радне снаге и капацитета 
грађевинских објеката у сточарству, на оптималну производну усмереност 
породичних пољопривредних газдинстава. 

 

Материјал и метод рада 

Да би се извршио избор оптималне производне усмерености 
породичних газдинстава, у зависности од утицаја расположиве радне снаге и 
капацитета грађевинских објеката у сточарству, коришћен је метод 
моделовања. Према једној од дефиниција, модел је поједностављена копија 
стварности која је предмет интересовања (Крстић, 1992). Пошло се од тога да 
се породично газдинство као један сложен производни систем, путем метода 
моделовања може превести у апстрактни, који у себи садржи све битне 
релације реалног система. Предности апстрактног система су у томе што 
омогућава извођење неопходних експеримената, прорачуна и анализа. 
Претпоставља се да ће се породично газдинство у стварности понашати на 
приближно исти начин, на који се модел понаша у експерименту. 

Састављена су четири модела породичног газдинства, који се 
међусобно разликују по расположивој радној снази и капацитету 
грађевинских објеката у сточарству: 

- модел I: ограничена радна снага и капацитет грађевина у сточарству, 
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- модел II: ограничена радна снага, без ограничења капацитета грађевина у 
сточарству, 

- модел III: без ограничења радне снаге и са ограничењем капацитета 
грађевина у сточарству и 

- модел IV: без ограничења радне снаге и капацитета грађевина у 
сточарству. 

Заједничко за све моделе породичних газдинстава је да се налазе у 
равничарском подручју, да располажу са максимално 20 хектара ораничног 
земљишта, на коме се поред усева намењених сточарству на сопственом 
газдинству (јечам, тритикале, кукуруз, силажни кукуруз и луцерка), могу 
гајити и усеви који су намењени продаји на тржишту (пшеница, сунцокрет, 
шећерна репа, лубенице и паприка). Да би се обезбедило поштовање 
плодосмене и производња неопходне простирке за сточарство, одређено је 
минимално учешће пшенице са 25% од расположивог земљишта. 
Максимално дозвољена површина под индустријским биљем (сунцокретом и 
шећерном репом) одређена је на 15%, а под поврћем (лубеницама и 
паприком) на 10% од укупно расположивог ораничног земљишта. 

Модели газдинстава се могу бавити говедарском и свињарском 
производњом. На располагању им стоје следеће линије сточарске 
производње: производња млека и телади, говедарство, тов јунади, 
производња прасади, свињарство и тов свиња. 

Располажу свим неопходним објектима за смештај и чување биљних 
производа и средстава механизације. Капацитети објеката у сточарству су 
универзалних намена, тј. у расположивим стајама и свињцима се могу гајити 
све врсте и категорије говеда и свиња. Од погонских машина располажу са 
два трактора (једним лаким и једним средње снаге), а од тракторских 
прикључака имају све машине неопходне за обављање радних процеса у 
заступљеним линијама биљне и сточарске производње (осим машина за 
вађење и транспорт шећерне репе). 

На моделима газдинстава стално су запослена два радно активна члана 
домаћинства са пуним радним временом. Такође, на газдинствима повремено 
раде и чланови домаћинства који су стално запослени ван сопственог 
газдинства, деца и старији чланови домаћинства. Њихово укупно ангажовање 
износи једну половину радног времена активног члана домаћинства стално 
запосленог на газдинству. 

Постављени модели породичних пољопривредних газдинстава имају и 
неке своје специфичности. Модел I породичног газдинства користи само 
сопствену радну снагу, док је капацитет грађевинских објеката у сточарству 
ограничен на 80 м2 стајског простора и 70 м2 простора за свиње. 
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Код модела II породичног газдинства постоји само ограничење радне 
снаге, на коришћење сопственог породичног рада, док капацитет грађевина у 
сточарству не представља ограничење, јер се пошло од тога да је заступљен у 
довољном обиму. Ограничење радне снаге у моделима I и II породичног 
газдинства изражено је кроз заступљеност сопствене радне снаге у сезонским 
радним врховима, тј. у периодима године када се на газдинству јавља већи 
број послова, неопходних да се обаве у што краћем временском року. Као 
сезонски радни врхови јављају се 4 месеца: мај, јули, август и октобар. 
Укупан месечни фонд радних сати у сезонским радним врховима износи 550 
часова. У сезонским радним врховима услед појачаног радног ангажовања, 
дужина радног дана износи 10 часова (Бастајић и сар., 2005). 

У моделу III породичног газдинства не постоји ограничење радне снаге, 
јер постоји могућност ангажовања сезонске радне снаге у оним периодима 
године када недостаје сопствена радна снага и то само за обим часова за који 
недостаје. Капацитети сточарских грађевина су ограничени на 80 м2 стајског 
и 70 м2 простора за свиње. 

Код модела IV породичног газдинства, као и у моделу III, постоји 
могућност ангажовања поред сопствене и сезонске радне снаге. Што се тиче 
капацитета грађевина у сточарству, он је расположив у довољном обиму. 

Тражење оптималне производне усмерености састављених модела 
газдинстава извршено је уз помоћ simplex методе линеарног програмирања. 
Постављени су математички модели у којима су дефинисане производне 
активности, матрица ограничавајућих фактора, технички коефицијенти и 
функција критеријума оптималности. 

Код модела I и II породичног газдинства као производне активности 
јављају се све понуђене линије биљне и сточарске производње, купљени 
репродукциони материјал, остали новчани трошкови газдинства и готови 
производи са којима газдинство излази на тржиште. Поред наведених 
производних активности, модели III и IV породичног газдинства имају још 12 
активности везаних за ангажовање сопствене и 12 активности везаних за 
ангажовање сезонске радне снаге по месецима. 

Матрицом ограничавајућих фактора извршено је обухватање и 
представљање свих најзначајнијих односа који постоје у моделима 
породичних газдинстава, а имају утицаја на њихово пословање. Као 
ограничења у моделима I и II породичног газдинства јављају се: максимално 
расположиво оранично земљиште, минимално дозвољене површине под 
пшеницом, максимално дозвољене површине под индустријским биљем и 
поврћем, биланси репродукционог материјала, биланс осталих трошкова, 
расположиви породични рад у сезонским радним врховима и биланси 
готових производа. Модели III и IV породичног газдинства немају 
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ограничење породичног рада у сезонским радним врховима, већ се као 
ограничења везана за рад јављају биланси плаћеног сезонског рада за 12 
месеци у години и расположиви породични рад, такође за 12 месеци. Поред 
наведених ограничења модели I и III породичног газдинства имају и 
ограничење капацитета грађевинских објеката у сточарству. 

Технички коефицијенти представљају просечне вредности до којих се 
дошло на основу искуства, одређеним мерењима или проценама заснованим 
на досадашњим истраживањима (Бастајић, 2005). Као технички коефицијенти 
у моделима I и II породичног газдинства, јављају се произведене и утрошене 
количине сопствене сточне хране, утрошене количине купљене сточне хране, 
утрошене количине дизел горива, просечна тежина грла унетих у тов, 
утрошак биљног семена и минералних ђубрива, остали трошкови, утрошци 
породичног рада у сезонским радним врховима и количине производа 
намењене продаји. Модели III и IV породичног газдинства разликују се само 
по коефицијентима критеријума за новододате активности и ограничења. 
Модели породичних газдинстава који имају ограничење стајског простора 
(модели I и III), као техничке коефицијенте имају и потребне површине 
стајског простора за говеда и свиње. 

Као функција критеријума оптималности узета је маржа покрића, као 
разлика између вредности финалне производње и екстерних материјалних 
трошкова газдинства.  Маржа покрића обезбеђује виши степен запослености 
чланова домаћинства и вишу укупну масу доходка по газдинству, а то је 
основа за повољнији економски положај и газдинства и домаћинства у 
целини (Томић и сар., 1999). Извршено је максимизирање марже покрића, с 
тим да су цене (куповне за репродукциони материјал и продајне за готове 
производе) коришћене као технички коефицијенти у функцији критеријума 
(Крстић и Смиљић, 2003). 

Решавање постављених модела породичних пољопривредних 
газдинстава изведено је применом рачунара, уз помоћ програмског пакета 
Solver у Excel-у. 

 

Резултати рада са дискусијом 

Моделом I породичног газдинства истраживана је оптимална 
производна усмереност газдинства, под условом да се ангажује само 
сопствена радна снага и да су површине сточарских објеката ограничене. 
Оваква ситуација се често среће у пракси породичних газдинстава, нарочито 
у оним срединама где постоји недостатак сезонске радне снаге и где је 
заступљен искључиво стајски систем гајења стоке. 
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Рачунарском обрадом овог модела газдинства, од понуђених линија 
биљне производње у оптимално решење улазе следеће линије производње: 
пшеница, кукуруз, шећерна репа, паприка, силажни кукуруз и сено луцерке 
(табела 1). У оквиру сточарства само линија това јунади улази у оптимално 
решење. 

Табела 1. Оптимална структура производње 
Table 1. Optimal structure of production 

Модели газдинства Ред. 
број 

Линија 
производње 

Јед. 
мере I II III IV 

1. Јечам ха 0 0 0.95 0.72 
2. Пшеница ха 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. Тритикале ха 0 0 0.44 0.49 
4. Кукуруз ха 2.76 6.22 6.11 7.83 
5. Сунцокрет ха 0 0 0 0 
6. Шећерна репа ха 2.78 0.83 3.00 0 
7. Лубенице ха 0 0 0 0 
8. Паприка ха 0.63 0 2.00 2.00 
9. Силажни кукуруз ха 1.75 3.94 1.75 2.76 

10. Сено луцерка ха 0.75 1.69 0.75 1.19 
11. Млеко и телад с.ј.3 0 0 0 0 
12. Говедарство с.ј. 0 0 0 0 
13. Тов јунади грло 21.51 48.52 21.51 34.03 
14. Прасад с.ј. 0 0 9.42 17.76 
15. Свињарство с.ј. 0 0 1.90 0 
16. Тов свиња грло 0 0 0 0 

  

 

Од укупно расположивог ораничног земљишта користи се свега 13,67 
ха. То практично значи да се са тим обимом коришћеног обрадивог 
земљишта, у претпостављеним условима, остварује максимална маржа 
покрића. Ова чињеница је посебно значајна за она породична газдинства која 
изнад дате површине (13,67 ха) део земљишта узимају у закуп. Разлог овако 
малог коришћења земљишта, лежи пре свега у ограничењу породичног рада у 
сезонским радним врховима у мају и јулу месецу, када је његова 
искоришћеност максимална. У решавању модела I газдинства предност у 
коришћењу породичног рада дата је оној линији производње чији минимум 
                                                 
3 Структурна јединица. Чини је плоткиња (крава или крмача) са одговарајућим бројем грла 
подмлатка за приплод, тов или продају. 
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мора да се задовољи (производња пшенице), а затим линији производње која 
доноси највећу маржу покрића по часу уложеног рада. То је линија това 
јунади, која заузима максимално капацитетом стајског простора дозвољен 
број јунади за гајење.  

Искоришћеност расположивог ораничног земљишта износи нешто 
преко две трећине (табела 2). Површине за производњу индустријског биља и 
поврћа, такође нису максимално искоришћене. Што се тиче капацитета 
сточарских објеката, стајски простор је максимално искоришћен за тов 
јунади. Неулазак линија свињарске производње у оптимално решење, 
условио је потпуну неискоришћеност свињаца. Породични рад је максимално 
искоришћен у мају и јулу, док се у осталим радним врховима искоришћеност 
креће од 77,73% у септембру, до 79,20% у августу месецу. 

Табела 2. Испуњеност ограничења капацитета 
Table 2. Realization limitation of capacity 

Модели газдинства Р. 
бр. Ограничења I II III IV 
1. Оранично земљиште 68.35% маx 88.40% маx маx маx 
2. Пшеница мин мин мин мин 
3. Индустријско биље 92.67% маx 27.67% маx маx мин 
4. Поврће 31.50% маx мин маx маx 
5. Стаја за говеда маx - маx - 
6. Свињац мин - маx - 
7. Рад у мају маx маx - - 
8. Рад у јулу маx маx - - 
9. Рад у августу 79.20% маx 30.01% маx - - 
10. Рад у октобру 77.73% маx 68.97% маx - - 
11. Пород.: - јануар - - 53.92% маx 79.53% маx 
12.               - фебруар - - 76.32% маx 99.42% 
13.               - март - - 79.26% маx маx 
14.               - април - - 82.44% маx маx 
15.               - мај - - маx маx 
16.               - јуни - - 77.20% маx 95.37% 
17.               - јули - - маx маx 
18.               - август - - маx маx 
19.               - септембар - - маx маx 
20.               - октобар - - маx маx 
21.               - новембар - - 70.42% маx 94.42% 
22.               - децембар - - 53.92% маx 79.53% 

Напомена: У пољима са знаком „-” дато ограничење није предвиђено. 
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Као финални производи са којима модел I газдинства излази на 
тржиште, јављају се утовљена јунад, паприка, шећерна репа и пшеница 
(табела 3). Када се од вредности финалне производње одузму екстерни 
материјални трошкови, добија се маржа покрића у износу од 1077120,95 
динара. 

Може се рећи да је модел I газдинства говедарско-повртарске 
производне усмерености, са заступљеном линијом производње шећерне репе 
и производњом пшенице на минимално дозвољеној површини. 

Код модела II породичног газдинства пошло се од тога да је ограничена 
радна снага само на коришћење сопственог породичног рада, док капацитети 
грађевина у сточарству не представљају ограничење. 

Добијена је оптимална структура производње која обухвата тов око 49 
јунади у току године. Расположиво оранично земљиште се користи са 17,68 
ха. И овде се јавља недостатак радне снаге у мају и јулу месецу, као основни 
разлог непотпуног коришћења земљишта. Заступљене су линије производње 
пшенице на минимално дозвољеним површинама и шећерне репе на 27,67% 
максимално могућих површина. Преостало коришћено земљиште намењено 
је производњи сточне хране за тов јунади. У структури производње поврће 
није заступљено. 

Модел II породичног газдинства је добар показатељ где би модел I 
газдинства требао да инвестира. Он показује у коју линију производње треба 
да се инвестира и колики би износ уложене инвестиције требао да износи. 
Ако се пође од тога да је добијени број јунади за 226,96% већи од 
максималног броја јунади у моделу I газдинства, који је ограничен 
капацитетом стајског простора, то значи да би модел I газдинства под 
осталим непромењеним ограничавајућим факторима (пре свега радном 
снагом), требао да инвестира у товилиште за јунад површине око 102 м2. 

У моделу II породичног газдинства као финални производи јављају се 
утовљена јунад, шећерна репа и пшеница. Остварена маржа покрића износи 
1081404,27 динара. 

Према томе, код модела II породичног газдинства, који користи само 
сопствени породични рад и нема ограничења капацитета стајског простора, 
оптимална производна усмереност је говедарска, са заступљеним линијама 
производње шећерне репе и пшенице. 

Моделом III породичног газдинства желела се истражити оптимална 
производна усмереност под претпоставком да не постоји ограничење радне 
снаге на газдинству, док постоји ограничење грађевина у сточарству. 
Непостојање ограничења радне снаге изражено је кроз могућност ангажовања 
сезонске радне снаге и то само у оним периодима године и у оном обиму у 
којем недостаје сопствена радна снага. 
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Табела 3. Финални производи 
Table 3. Final products 

Модели газдинства Ред. 
број Производ Јед. 

мере I II III IV 
1. Пшеница т 25.00 25.00 25.00 25.00 
2. Сунцокрет т 0 0 0 0 
3. Шећерна репа т 125.18 37.19 135.00 0 
4. Лубенице т 0 0 0 0 
5. Паприка т 25.10 0 80.00 80.00 
6. Млеко л 0 0 0 0 
7. Телад т 0 0 0 0 
8. Излучене краве т 0 0 0 0 
9. Утовљена јунад т 10.75 24.26 10.75 17.01 

10. Прасад т 0 0 3.22 6.07 
11. Излучене крмаче т 0 0 0.84 1.31 
12. Утовљене свиње т 0 0 3.62 0 
 

Добијено је оптимално решење које има знатно разноврснију 
производњу у односу на претходна два модела газдинства. У оквиру биљне 
производње заступљена је производња шећерне репе и паприке на 
максимално дозвољеним и пшенице на минимално дозвољеном површинама. 
Преостало оранично земљиште се користи за производњу сточне храни која 
се користи у линијама производње това јунади, прасади и свињарству. 

Код модела III газдинства расположиво оранично земљиште се у 
потпуности користи. Такође, дозвољене површине под индустријским биљем 
и поврћем су максимално искоришћене, као и капацитети објеката за говеда и 
свиње. Породични рад је максимално искоришћен у пет месеци (мају, јулу, 
августу, септембру и октобру), док искоришћеност у осталим месецима 
варира од 53,92% у јануару и децембру до 82,44% у априлу. 

Модел III породичног газдинства има најразноврснију финалну 
производњу. У оквиру сточарства то су утовљена јунад, прасад, излучене 
крмаче и утовљене свиње, а у оквиру биљне производње паприка, шећерна 
репа и пшеница. Овај модел породичног газдинства остварује маржу покрића 
од 2116987,92 динара. 

Може се рећи да је модел III породичног газдинства сточарско-
повртарске производне усмерености, са максимално заступљеном 
производњом шећерне репе и минимално заступљеном производњом 
пшенице. 

Код поставке модела IV породичног газдинства пошло се од 
претпоставке да радна снага и капацитети грађевинских објеката у 
сточарству, не представљају ограничавајуће факторе производње. У таквим 
условима у оптимално решење у оквиру биљне производње улази 
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максимално дозвољена производња паприке, минимално дозвољена 
производња пшенице и линије производње које се користе у сточарству за тов 
јунади и производњу прасади. 

Пошто радна снага није ограничавајући фактор, расположиво оранично 
земљиште се максимално користи. Непостојање ограничења капацитета 
објеката у сточарству, омогућило је да се сопствени породични рад 
максимално користи у чак седам месеци, док се у осталим месецима његова 
искоришћеност креће око или преко 80%. 

Као финални производи у оквиру сточарства јављају се утовљена јунад 
и излучене крмаче, а у оквиру биљне производње паприка и пшеница. Модел 
IV породичног газдинства остварује највећу маржу покрића, у износу од 
2220159,69 динара. 

Добијени резултати показују да модел IV породичног газдинства има 
нешто специјализованију како биљну тако и сточарску производњу, у односу 
на модел III  породичног газдинства. Усмерен је на сточарско-повртарску 
производњу, уз минималну заступљеност производње пшенице. 

 

Закључак 
Остварени пословни резултати породичних пољопривредних 

газдинстава у Србији нису задовољавајући, уколико се имају у виду 
расположиви производни потенцијали који су у њиховом власништву: 
обрадиво земљиште, сточни фонд и средства механизације. У свом 
пословању породична газдинства се сусрећу са бројним тешкоћама и 
ограничењима, међу којима је и расположива радна снага и капацитет 
грађевинских објеката у сточарству. 

Да би се сагледао утицај радне снаге и грађевина у сточарству, на 
оптималну производну усмереност породичних газдинстава, састављена су 
четири модела газдинства. 

Код модела I породичног газдинства, где постоји ограничење 
расположиве радне снаге и капацитета сточарских објеката, оптимална 
производна усмереност је говедарско-повртарска, уз заступљену производњу 
шећерне репе и пшенице. У оквиру говедарства модел I газдинства се бави 
товом јунади, а у оквиру повртарства производњом паприке. Расположиво 
оранично земљиште користи са око две трећине, пре свега због недостатка 
радне снаге у мају и јулу месецу. Капацитети објеката у говедарству се 
максимално користе, док су у свињарству у потпуности неискоришћени. 

Модел II породичног газдинства има ограничену радну снагу, али не и 
капацитет грађевина у сточарству. Високо је специјализован за тов јунади у 
оквиру сточарства, док код биљне производње има заступљену производњу 
шећерне репе и пшенице. Око девет десетина расположивог ораничног 
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земљишта је искоришћено, до је радна снага максимално искоришћена у мају 
и јулу месецу. 

Код модела III породичног газдинства радна снага није ограничавајући 
фактор производње, док су капацитети објеката у сточарству ограничени. 
Оптимална производна усмереност је сточарско-повртарска, уз максимално 
могућу производњу шећерне репе и минималну производњу пшенице. У 
оквиру сточарства модел газдинства је усмерен на тов јунади, производњу 
прасади и свињарство. Код повртарства заступљена је само производња 
паприке. Капацитети сточарских објеката су максимално искоришћени, док 
се сопствена радна снага максимално користи пет месеци у току године. 

Модел IV породичног газдинства нема ограничење радне снаге и 
сточарских објеката. Има специјализованију производњу и већу 
искоришћеност сопствене радне снаге у односу на модел III газдинства. У 
оквуру сточарства усмерен је на тов јунади и производњу прасади, а у оквиру 
биљне производње на максимално дозвољену производњу паприке и 
минималну пшенице. Сопствени рад је максимално искоришћен седам 
месеци у току године, а у осталим месецима је око или преко 80%. 
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Abstract 

An influence of available manpower and building facilities in cattle 
breeding, on family farm optimal production orientation, were analyzed in the 
study. Insufficient available manpower and building facilities in cattle breeding 
present limited factors in family farm business 

In order to select an optimal production orientation, modeling method was 
used. Four family farm models were made, that differ mutually by used manpower 
and size of existing building facilities in cattle breeding. Family farm models were 
solved by simplex method of linear programming with the help of computer and by 
using program package Solver in Excel. For the optimal criteria function 
maximizing of cover margins was used. 

Key words: family farm, manpower, building facilities, modeling, production 
orientation, cover margins. 


