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ЗАСИЈАНЕ ПОВРШИНЕ У ЈЕСЕЊОЈ СЈЕТВИ 
SOWN AREAS IN AUTUMN 

Према резултатима спроведеног анкетног истраживања, са стањем на 
дан 1. децембра 2022. године, у Републици Српској је у јесењој сјетви засијано 
66 188 ha, што је за 27,2% више у односу на исти период 2021. године. 

У структури површина засијаних у јесењој сјетви, пшеница је 
заступљена са 66,4%, јечам са 13,4%, зоб са 7,9%, тритикале са 6,1%, уљана 
репица са 2,8%, раж са 0,6%, док је под осталим културама засијано 2,8%  укупне 
површине. 

У односу на 2021. годину, сјетвена површина остале засијане 
површине већа је за 143,6%, тритикале за 114,6%, пшенице за 28,9%, зоби за 
18,8%, уљане репице за 7,8%, јечма за 6,0%, док  је засијана површина ражи 
мања је за 50,9%. 

 

As on 1 December 2022, according to the results of the survey, 66,188 ha 
were sown in Republika Srpska in the autumn sowing, which represented an increase 
by 27.2% compared to the same period of 2021.  

In the structure of areas sown in the autumn of 2022, wheat participated 
with 66.4%, barley with 13.4%, oat with 7.9%, triticale with 6.1%, rape seed with 2.8%, 
and rye with 0.6%, while 2.8% were areas sown with other crops. 

Compared to 2021, areas sown with other crops increased by 143.6%, 
areas sown with triticale increased by 114.6%, with wheat by 28.9%, with oat by 18.8%, 
with rape seed by 7.8% and with barley by 6.0%, while sown area of rye decreased by 
50.9%. 

Подаци објављени у овом саопштењу добијени су на основу анкете 
„Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2022“ коју је спровео 
Републички завод за статистику Републике Српске током децембра 2022. године. 

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 пољопривреде 
биљне производње у Републици Српској. 

The data presented in this release were obtained through the “Annual Farm 
Survey 2022”, conducted by the Republika Srpska Institute of Statistics during 
December 2022. 

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 методологије која је коришћена приликом спровођења 
Анкете „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава“ налази се на 
интернет страници Републичког завода за статистику: 
https://www.rzs.rs.ba/front/category/184/ 

An abbreviated version of the methodology used in the implementation of the 
“Annual Farm Survey” is available at the website of the Republika Srpska Institute of 
Statistics:  
https://www.rzs.rs.ba/front/category/184/ 

Графикон 1. Значајније засијане површине у јесењој сјетви  
Graph 1. Major sown areas in the autumn sowing 
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Графикон 2. Заступљеност у структури засијаних површина 
Graph 2. Shares in the structure of sown areas 

 
 
 
 
 
1. ЗАСИЈАНЕ ПОВРШИНЕ У ЈЕСЕЊОЈ СЈЕТВИ, 2022. 
    SOWN AREAS IN THE AUTUMN SOWING, 2022 
 Засијане површине, ha 

Sown areas, ha 
2022 
2021 

 

    
Укупна јесења сјетва 66 188 127,2 Total autumn sowing 

Пшеница 43 968 128,9 Wheat 
Раж 397 49,1 Rye 
Јечам 8 850 106,0 Barley 
Зоб 5 230 118,8 Oat 
Тритикале 4 045 214,6 Triticale 
Уљана репица 1 880 107,8 Rape seed 
Остале засијане површине 1 817 243,6 Other sown areas 
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