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ЦИЈЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
AGRICULTURAL LAND RENTS 

 
 

Републички завод за статистику први пут објављује податке о цијенама 
закупа пољопривредног земљишта за Републику Српску. 

 
Приказани су подаци о просјечним цијенама закупа појединих 

категорија пољопривредног земљишта  и то ораница, ливада и пашњака за 
период од 2018. до  2021. годинe за Републику Српску. 

 
Просјечна годишња цијена закупа ораница за 2021. годину износи  

243,9 КМ/hа, ливада 136,5 КМ/ha и пашњака 86,6 КМ/ha. 

The Republika Srpska Institute of Statistics is publishing data on 
agricultural land rents for Republika Srpska for the first time.  

 
The data on average rent prices of certain categories of agricultural land, 

namely of arable land, meadows and pastures, for the period 2018-2021 are 
presented. 

 
The average annual price of renting one hectare of arable land in 2021 was 

243.9 KM/ha. For meadows, this price was 136.5 KM/ha and for pastures 86.6 
KM/ha.  

  
Подаци објављени у овом саопштењу добијени су реализацијом 

анкетног истраживања под називом „Годишње истраживање пољопривредних 
газдинстава - биљна прозводња“, коју спроводи Републички завод за статистику 
Републике Српске. 

 
Анкета је спроведена на случајно одабраном репрезентативном узорку 

породичних пољопривредних газдинстава која се налазе 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 цијена закупа 
пољопривредног земљишта. 

 
Просјечна цијена закупа пољопривредног земљишта представља 

цијену закунине једног хектара пољопривредног земљишта (оранице, ливаде и 
пашњака) у референтном периоду (календарској години) које се користи у 
пољопривредне сврхе. 

 
Ораница је земљиште које се редовно обрађује и налази се у систему 

плодореда. 
 
Ливада је земљиште обрасло травом које се низ година (5 или више) 

углавном коси ради добијања сијена.  
 
Пашњак је земљиште које се користи за испашу стоке. 

The data presented in this release were obtained through the “Annual 
Farm Survey – Crop Production”, conducted by the Republika Srpska Institute of 
Statistics.  

 
 

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. 

 
 
Average agricultural land rents refer to the price of renting one hectare of 

agricultural land (arable land, meadows and pastures) for agricultural purposes in the 
reference period (a calendar year). 

 
 
Arable land is land worked regularly, generally under a system of crop 

rotation. 
 
Meadow refers to grassland mainly mown for hay for a number of years     

(5 or more).  
 
Pasture refers to land used for the grazing of animals. 

      
 

 
1. ПРОСЈЕЧНА ЦИЈЕНА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

AVERAGE AGRICULTURAL LAND RENTS 
                 KM/ha 

  

Просјечна цијена 
Average prices 

  2018 2019 2020 2021 
      Оранице 240,0 240,2 240,9 243,9 Arable land 
Ливаде 130,9 132,2 133,8 136,5 Meadows 
Пашњаци 80,1 84,1 84,5 86,6 Pastures 
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Графикон 1. Просјечна цијена закупа пољопривредног земљишта 
Graph1. Average agricultural land rents 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема саопштења: Данијела Савановић - Вебер 
e-mail: danijela.savanovic@rzs.rs.ba        Prepared by: Danijela Savanović - Veber 

      e-mail: danijela.savanovic@rzs.rs.ba 
Издаје Републички завод за статистику, Република Српска, Бања Лука, Владике 
Платона бб – Тел. +387 51 332 700 – Директор Дарко Милуновић, главни уредник 
– Излази годишње – Саопштење је објављено на Интернету на адреси: 
www.rzs.rs.ba – E-mail: stat@rzs.rs.ba – Приликом коришћења података 
обавезно навести извор 

Published by Republika Srpska Institute of Statistics, Banja Luka, Vladike Platona 
bb – Тel. +387 51 332 700 – Director Darko Milunović, Editor in chief – Annual 
periodicity – Release is available on the Internet at: www.rzs.rs.ba – E-mail: 
stat@rzs.rs.ba – These data can be used provided the source is acknowledged 

 

240,0 240,2 240,9 243,9

130,9 132,2 133,8 136,5

80,1 84,1 84,5 86,6

2018 2019 2020 2021

KM/ha

Оранице
Arable land

Ливаде
Meadows

Пашњаци
Pastures


