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Situace na srbském trhu v produkci 

mléka a mléčných výrobků:

• Již deset let stabilní výroba cca. 1,5 mil tun mléka ročně

• Srbsko produkuje dvakrát více mléka než je průměr zemí CEFTA (Albánie, Bosna a 

Hercegovina, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a UNMIK 

(Kosovo)), ale jen cca. 60 % průměru nových zemí EU.

• V Srbsku je u Veterinární správy registrováno 220 objektů na zpracování mléka, 

z čehož je v současné době 147 mlékáren aktivních a z toho 17 mlékáren realizuje 

80 % celkových příjmů v odvětví.V těchto mlékárnách je zaměstnáno více než 66 % 

všech zaměstnaných a tyto mlékárny realizují 90 % veškerého srbského vývozu.

• Prvních 10 mlékáren disponuje 65 % zpracovatelských kapacit.

• Jenom dvě mlékárny dominují celému sektoru s polovinou veškerých příjmů a 

s dvoutřetinovým podílem na celkovém vývozu. Jedná se o mlékárny IMLEK a 

LACTALIS-SOMBOLED.

• 111 mlékáren má v průměru jen dva zaměstnance.
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Situace na srbském trhu v produkci 

mléka a mléčných výrobků:

• Roční spotřeba mléka v Srbsku mírně roste a na nyní je na úrovní přibližně 216 

litrů na obyvatele (průměr EU 28 je 251 litrů na obyvatele)

• Ve zpracování mléka dominuje jogurt a fermentované výrobky a v posledních 

letech roste výroba sýrů, která se za období 2012 – 2018 zvedla z 26 tisíc tun na 

52,6 tisíc tun.

• Průměrná dojivost je 3 535 litrů v celém Srbsku, ale na velkých farmách ve Vojvodině 

se dosahuje průměrná dojivost přes 8 000 litrů a v oblasti Bělehradu je průměrná 

dojivost 5 355 litrů mléka.

• Průměrná výkupní cena mléka se v posledních letech pohybuje okolo 32 dinárů, což 

je cca 0,27 EUR lit.

• Průměrná velikost základního stáda činí v Srbsku 3,6 krav na jedno zemědělské 

hospodářství.

• Největší část produkce mléka v Srbsku je zatím stále založená na malých 

zemědělských hospodářstvích do 9 krav, kde se produkuje 59 % mléka.

• Rozvoj chovu dobytka má velký potenciál - země má výhodné podmínky pro výrobu 

potravin pro zvířata. V Srbsku registrováno 116 společností, které vyrábí krmiva pro 

zvířata a z celkové produkce jde cca. 20 % na vývoz.
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Situace na srbském trhu v produkci 

mléka a mléčných výrobků:
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≈ 297 mil EUR +1,52 % ≈ 5 400

průměrná hodnota 

výroby v sektoru

průměrný trend růstu v 

sektoru

zaměstnaných ve 

zpracování mléka

116 292

hospodářství

19 556 3,6

s mléčným skotem hospodářství 

specializovaných na 

výrobu mléka

průměrný počet krav v 

hospodářství

424 156 ≈ 1,5 miliónů tun ≈ 840 000 tun

dojnic celková roční výroba 

mléka

mléka dodaného 

mlékárnám v roce 

2020

SEKTOR VÝROBY MLÉKA JE V SRBSKU JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ODVĚTVÍ



Situace na srbském trhu v produkci 

mléka a mléčných výrobků:
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Trendy v chování spotřebitelů mléčných 

výrobků:
• především tekuté jogurty a fermentované výrobky

• postupně se zvyšuje nabídka ochucených jogurtů (i dovoz)

• rozšiřuje se nabídka ochucených trvanlivých mlék (čokoládové, vanilkové, jahodové..)

• nejoblíbenější sýry – kačkavalj, bílé slané sýry podobné sýru Feta (Sjenički sýr, 

Zlatiborský sýr a další), mladé bílé sýry a kajmak

• prosazují se i eidam, gouda, ementál, které se často dovážejí

• většina zrajících a plísňových sýrů je z dovozu (Francie, Itálie, Německo)

• postupně roste spotřeba mléka a mléčných výrobků

• přes domácí produkci trvá dovoz kvalitnějšího sušeného mléka (Česká republika, 

Holandsko,...) především pro výrobu zmrzliny, pekárny, čokoládovny apod.

• s rostoucí kupní silou roste poptávka po kvalitních zahraničních sýrech (parmezán, 

mozarela, různé plísňové sýry)

• relativně malá domácí nabídka tavených sýrů – dovoz např. ze sousedního 

Chorvatska (Zdenka)

• specifikum – prodej sýrů z malé domácí produkce na tržnicích (čerstvé sýry podobné 

tvarohu, kajmak, mladý bílý sýr a sýry typu Sjenički sýr)
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Dovozci mléčných výrobků:

• SOMBOLED d.o.o. (Lactalis)   www.somboled.rs

• Silbo d.o.o.  www.silbo.rs

• Omnico www.omnico.rs

• Meggle Srbija www.meggle.rs

• Lidl Srbija www.lidl.rs

• Delhaize Serbia www.maxi.rs

• AWT International www.awt.rs

• Dijamant AD (Zrenjanin) www.dijamant.rs
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Vývoz z ČR do Srbska:
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Největší dovozci sušeného mléka

• INDUSTRIJA  SMRZNUTE HRANE FRIKOM d.o.o

www.frikom.com

• Soko Štark d.o.o Beograd (Atlantic grupa) 

www.stark.rs

• „PIONIR“ d.o.o.

www.a-pionir.com

• SOMBOLED d.o.o. (Lactalis)

www.somboled.rs

• Bambi a.d. (Danube foods grup)

www.bambi.rs
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Velké řetězce v Srbsku
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Maxi, tj. Delhaize Serbia www.maxi.rs je největší řetězec v Srbsku. 

IDEA/MERKATOR/RODA www.idea.rs, www.roda.rs, www.mercator.rs – cca 

300 prodejen a cca 36% trhu

UNIVEREXPORT www.univerexport.rs.

DIS www.dis.rs .

TEMPO www.tempocentar.com. 

METRO www.metro.rs. 

LIDL www.lidl.rs

Nejsilnější dodavatelé zahraničních výrobků z mléka do těchto řetězců Silbo 

d.o.o. www.silbo.rs a Omnico www.omnico.rs

http://www.maxi.rs/
http://www.idea.rs/
http://www.roda.rs/
http://www.mercator.rs/
http://www.univerexport.rs/
http://www.dis.rs/
http://www.tempocentar.com/
http://www.metro.rs/
http://www.lidl.rs/
http://www.silbo.rs/
http://www.omnico.rs/


Příležitosti pro české firmy

• sušené mléko, kondenzované mléko, plísňové a zrající sýry, sýry typu eidam, 

jogurty

• využití obchodních kanálů u nadnárodních řetězců (Lidl)

• oslovení některé ze zmíněných obchodních firem

• investice do místní mlékárny a prostřednictvím ní dovoz a distribuce výrobků na 

trhu Srbska a šíře (Rusko apod) – takto postupuje Lactalis, Meggle...

• Srbsko podporuje zahraniční investice – státní agentura RAS https://ras.gov.rs/

• Srbsko se připravuje na vstup do EU a přejímá EU standardy

• česká Státní veterinární správa neeviduje žádné problémy ohledně vývozu do Srbska

• v případě zájmu o vývoz do Srbska se výrobce obrací na krajskou SVS, která potvrdí 

odsouhlasený vývozní certifikát 

• aktuální celní sazebník pro rok 2021 na  www.carina.rs

• clo pro mléko a mléčné výroby z EU zpravidla 0-12 %  (preferenční sazby), kvóty

na dovoz sýrů (v rámci kvóty často sazba 0 a mimo kvótu až 18 % )

• zemědělský diplomat na vyžádání může ověřit podle tarifního kódu jednotlivé 

celní sazby
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Doporučený postup

• Přímý dovoz praktikují jen některé velké subjekty, ve většině případů je nutný srbský 

dovozce - distributor. 

• Při jednání s místními subjekty je vhodné firmu navštívit. Návštěva je nejen 

pozitivně vnímána, ale přesvědčíte se i o realitě.

• Zvažte výrobu přímo v regionu či akvizici zavedené firmy.

• Vždy si prověřte platné celní sazby.

• Místní partner nutný. Bez osobního kontaktu to nepůjde - do vztahů musíte investovat 

čas. 

• Nezanedbávejte cesty do Srbska a nezapomeňte partnera pozvat do ČR. 

• Spíše prověřovat, než důvěřovat. Srbové přehánějí. 

• Trpělivě, ale důsledně. Pokud místní partner říká, že to není problém, tak to často 

znamená, že problém pouze odkládá.

• Možnost využití veletrhu Poljoprivredni sajam v Novém Sadu (18.-24.9.2021) –

oficiální česká účast

• v případě zvažování investice např. do mlékárny – vždy řešte se státní agenturou 

RAS – státní garance apod.

• neváhejte využívat služeb zemědělského diplomata 
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Užitečné kontakty

• PRIVREDNA KOMORA SRBIJE (Hospodářská komora Srbska) www.pks.rs

• RAZVOJNA  AGENCIJA  SRBIJE (Rozvojová agentura Srbska) www.ras.rs

• AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (Obchodní rejstřík - stránkách lze nalézt 

řadu informací o srbských firmách.) www.apr.gov.rs

• NARODNA BANKA SRBIJE (Srbská národní banka. Na jejích stránkách lze nalézt 

základní informaci o finančním stavu srbských firem.) www.nbs.rs

• UPRAVA CARINA ( Celní správa) www.carina.rs

• REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU (Statistický ústav) www.stat.gov.rs

• NOVOSADSKI SAJAM ( Novosadský veletrh. Organizátor nejsilnějšího 

zemědělského veletrhu v regionu.) www.sajam.net

• UPRAVA ZA VETERINU ( Veterinární správa) www.vet.minpolj.gov.rs

• Proexportní okénko MZe ČR - www.agri.cz/public/web/mze/ministerstvo-

zemedelstvi/proexportni-okenko/

• Facebookový profil – odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe
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Kontakt

Děkuji Vám za pozornost

Vladimír Váňa
Tel: +381 11 3336205

GSM:+381 63 388931

E-mail: vladimir.vana@mze.cz
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