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ПРОИЗВОДЊА МЕСА 

PRODUCTION OF MEAT 
 

У односу на претходну 2017. годину, током 2018. годинe регистровано 
је повећање домаће производње свињског меса за 8,1%, док је у истом периоду 
смањена производња меса оваца и коза за 4,8%, говеђег меса за 6,0% и 
живинског меса за 13,0%. 

 
Током 2018. године, у односу на 2017. годину, регистровано је 

повећање прираста свиња за 8,6%, док је истовремено смањен прираст оваца и 
коза за 3,3%, говеда за 8,3% и живине за 19,5%. 

Compared to the 2017 data, in 2018 gross indigenous production of meat 
increased for pigs by 8.1%, while gross indigenous production of meat decreased for 
sheep and goats by 4.8%, for cattle by 6.0% and for poultry by 13.0%.   

 
 
In 2018, compared to 2017, total indigenous production increased for pigs 

by 8.6%, while total indigenous production decreased for sheep and goats by 3.3%, 
for cattle by 8.3% and for poultry by 19.5%.  

 
Укупна домаћа производња меса јесте укупна нето тежина заклане 

стоке и живине из домаће производње. То је разлика укупно заклане стоке и 
живине и спољнотрговинског биланса (Укупна домаћа производња меса = месо 
произведено од свих закланих животиња  - у месо прерачуната маса живих 
увезених животиња + у месо прерачуната маса живих извезених животиња). 

 
 
Укупано остварен прираст стоке и живине представља производњу 

живе мјере стоке током године као резултат приплода, пораста и гојења стоке, а 
израчунава се на основу бруто тежине стоке заклане на територији Републике 
Српске током године,  разлике тежине стоке на крају и на почетку године и разлике 
тежине извезене и увезене живе стоке (укупно остварен прираст = укупна домаћа 
производња изражена у живој маси + разлика у бруто тежини стоке на крају и на 
почетку године). 

 
Gross indigenous production of meat is the total weight of dressed 

carcass of slaughtered livestock and poultry from animals reared in Republika Srpska. 
It represents the difference between the total slaughtering of livestock and poultry and 
the external trade balance (Gross indigenous production of meat = meat production 
from slaughtered animals – meat equivalent of all animals imported alive + meat 
equivalent of all animals exported alive). 

 
Total indigenous production of livestock and poultry represents the 

production of live weight of livestock during the year, as a result of breeding, growth 
and raising of livestock. It is calculated from the gross weight of livestock slaughtered 
on the territory of Republika Srpska during the year, the difference in weight of livestock 
at the beginning and at the end of the year, and the difference in weight of livestock 
exported and imported alive (total indigenous production = gross indigenous 
production expressed as live weight ± difference in weight of livestock at the end and 
the beginning of the year). 

 
1. УКУПНА ДОМАЋА ПРОИЗВОДЊА МЕСА, 2018. 
    GROSS INDIGENOUS PRODUCTION, 2018 

 Тежина трупова, 1 000 t 
Weight of dressed carcass, 1 000 t 

Индекси / Indices 
2018 
2017 

 

2017 2018 

     
Говеда 21,6 20,3 94,0 Cattle 

Свиње 40,5 43,8 108,1 Pigs 

Овце и козе 6,2 5,9 95,2 Sheep and goats 

Живина               33,9 29,5 87,0 Poultry 

 
 
2. УКУПНО ОСТВАРЕН ПРИРАСТ, 2018. 
    TOTAL INDIGENOUS MEAT PRODUCTION, 2018 

 Прираст у живој маси, 1 000 t 
Gross weight, 1 000 t 

Индекси / Indices 
2018 
2017 

 

2017 2018 

     
Говеда 39,8 36,5 91,7 Cattle 

Свиње 54,9 59,6 108,6 Pigs 

Овце и козе 12,1 11,7 96,7 Sheep and goats 

Живина              47,6 38,3 80,5 Poultry 
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Графикон 1. Домаћа производња меса, нето тежина 
Graph 1. Gross indigenous production of meat, weight of dressed carcass 

 

 
 
 

 
Графикон 2. Укупно остварени прираст, бруто тежина 

Graph 2. Total indigenous production, gross weight 
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