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СТОЧАРСТВО И СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
LIVESTOCK AND ANIMAL PRODUCTION
У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2020. године, у
односу на стање истог дана 2019. године, укупан број кошница пчела већи је за
54,0%, као и број свиња за 20,3%, док је у истом периоду укупан број говеда
мањи за 1,6%, живине за 9,0%, оваца за 9,9% и коза 24,4%.

In Republika Srpska, on 1 December 2020, compared to the situation on
the same day in 2019, the total number of beehives increased by 54.0% and the
number of pigs increased by 20.3%, while the total number of cattle decreased by
1.6%, of poultry by 9.0%, of sheep by 9.9% and of goats by 24.4%.

Током 2020. године, у односу на претходну 2019. годину, у Републици
Српкој је повећана производња свињског меса за 10,1%, док је истовремено
смањена производња осталих врста меса и то: овчијег меса за 2,3%, живинског
меса за 7,5%, говеђег меса за 8,5%, као и козијег меса за 14,3%. Истовремено
је регистровано повећање производње овчијег млијека за 40,0% и крављег
млијека за 4,5%, док је смањена производња козијег млијека за 14,3%.
Забиљежено је и повећање производње меда за 11,8%, као и смањење
производње јаја за 1,7%.

During 2020, compared to the previous year, production of pork in Republika
Srpska increased by 10.1%, while production other types of meat decreased as
follows: mutton by 2.3%, poultry meat by 7.5%, beef by 8.5% and goat meat by 14.3%.
During the same period, production of ewe’s milk increased by 40.0% and production
of cow’s milk increased by 4.5%, while production of goat’s milk decreased by 14.3%.
Also, production of honey increased by 11.8%, while production of eggs decreased by
1.7%.

Подаци о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи у
2020. години добијени су реализацијом анкетног истраживања под називом
„Годишње истраживање пољопривредних газдинстава - сточарска прозводња“.

Data on the number of livestock and animal production for 2020 were
obtained through the “Annual Farm Survey – Animal Production”.

Анкета је спроведена на случајно одабраном репрезентативном
узорку породичних пољопривредних газдинстава лоцираних на територији
Републике Српске, а укључена су и сва газдинства правних лица и
предузетника која одговарају дефинисаној циљаној популацији. Као оквир за
избор узорка коришћен је „Адресар пољопривредних газдинстава“, а подаци
прикупљени кроз анкету, након екстраполације, чине основу за праћење
статистике пољопривреде у Републици Српској.

The survey was carried out based on a selected representative sample of
family farms located in the territory of Republika Srpska. The sample covers all farms
owned by legal entities and entrepreneurs, which belong to the pre-defined target
population. The “Register of Farms” was used as the sample frame and, upon
extrapolation, the data collected through the survey serve as the basis for monitoring
agriculture statistics in Republika Srpska.

Скраћена верзија методолошких објашњења о бројном стању стоке и
оствареној сточној производњи налази се на веб-сајту Републичког завода за
статистику: www.rzs.rs.ba.

Brief methodological explanations on the number of livestock and animal
production are available at the website of the Republika Srpska Institute of Statistics.
www.rzs.rs.ba.

Детаљни подаци и временске серије доступни су у бази података која
се налази на нашој званичној веб-страници.

website.

Дефиниције

Detailed data and time series are available in the database on our official
Definitions

Произведено месо представља нето тежину заклане стоке из домаће
производње (укупно клање на територији Републике Српске – увоз живе стоке
+ извоз живе стоке).

Мeat production represents weight of dressed carcass of slaughtered
animals from indigenous production (total slaughter in the territory of the Republiка
Srpska - imports of live animals + exports of live animals).

Производња млијека исказана је као нето производња. У ову количину
није урачуната количина млијека коју директно посише подмладак, а урачуната
је количина помуженог млијека (укључујући колострум) искоришћена за исхрану
подмлатка.

Milk production is presented as net production. Milk directly suckled is
excluded, however milk obtained by milking (including colostrum) and used for
animal feed is included.

Производња јаја се исказује као укупан број снсесних јаја свих раса
кокошки и осталих врста живине. Обухваћена су јаја за насад и конзумна јаја за
потрошњу/исхрану становништва.

Eggs production represents the total number of laid eggs by all categories
of hens and other kinds of poultry (eggs for setting and eggs for human consumption)
are reported.
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1. БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ НА ДАН 1. ДЕЦЕМБРА 2020.
NUMBER OF LIVESTOCK AS ON 1 DECEMBER 2020

хиљ. / thous.

Број
Number

Говеда
Свиње
Овце
Козе
Живина
Кошнице пчела

Индекси / Indices
2020
2019

2019

2020

189,4
515,0
656,3
39,0
4 485,3
108,4

186,3
619,4
591,1
29,5
4 081,1
166,9

98,4
120,3
90,1
75,6
91,0
154,0

Cattle
Pigs
Sheep
Goats
Poultry
Beehives

2. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
ANIMAL PRODUCTION
Укупна производња
Total production
2019
Говеђе месо, хиљ. t
Свињско месо, хиљ. t
Овчије месо, хиљ. t
Козије месо, хиљ. t
Живинско месо, хиљ. t
Кравље млијеко, мил. литара1)
Козије млијеко, мил. литара1)
Овчије млијеко, мил. литара1)
Јаја, мил. комада2)
Мед, t
1) Укупно
2) Укупан

Индекси / Indices
2020
2019

2020

17,6
68,6
8,6
0,7
29,4
254,0
3,5
1,0
384,9
838,9

16,1
75,5
8,4
0,6
27,2
265,3
3,0
1,4
378,2
937,6

91,5
110,1
97,7
85,7
92,5
104,5
85,7
140,0
98,3
111,8

Beef, thous. t
Pork, thous. t
Mutton, thous. t
Goat meat, thous. t
Poultry meat, thous. t
Cow’s milk, mill. l 1)
Goat’s milk, mill. l 1)
Ewe’s milk, mill. l 1)
Eggs, mill. 2)
Honey, t

помужено млијеко у посматраној години / Total milk milked during the observation year
број снесених јаја свих раса кокошки / Total number of eggs laid by all hen breeds
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Графикон 1. Број говеда, оваца и свиња
Graph 1. Number of cattle, sheep and pigs

2

500

600

700

САОПШТЕЊЕ СТАТИСТИКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
AGRICULTURE STATISTICS RELEASE

Број/No. 315/21

t
2020

2019

2018

2017
0

10

20

Овчије месо/Mutton meat

30

40

Говеђе месо/Beef meat

50

Живинско месо/Poultry meat

60

70

80

Свињско месо/Pork meat

Графикон 2. Домаћа производња меса, нето тежина
Graph 2. Gross indigenous production of meat, weight of dressed carcass
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