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У одоносу на претходну годину, производња меда у 2018. години већа 
је за 52,8%, док је истовремено производња овчијег млијека мања за 27,6%, 
козијег млијека за 17,0%, вуне за 3,1%, кокошијих јаја за 1,9% и крављег млијека 
за 0,2%. 

Compared to the previous year, production of honey in 2018 increased by 
52.8%, while a decrease was recorded in production of ewe’s milk by 27.6%, of 
goat’s milk by 17.0%, of wool by 3.1%, of eggs by 1.9% and in production of cow’s 
milk by 0.2%.  

 
Подаци објављени у овом саопштењу су добијени на основу 

"Годишњег извјештаја о сточарству" (ПО-51). Тим извјештајем се прикупљају 
подаци о броју стоке и живине, годишњем билансу говеда, свиња, оваца, коза 
и живине, билансу јаја, производњи млијека (крављег, овчијег и козијег) и вуне. 
Подаци о броју стоке су прикупљени посебно за пословне субјекте и дијелове 
пословних субјеката, а посебно за породична пољопривредна газдинства. 
Пословни субјекти достављају податке на основу књиговодствене и друге 
евиденције, док су подаци за породична пољопривредна газдинства засновани 
на процјенама извршеним од стране општинских процјенитеља. 

Data presented in this release were obtained through the “Annual report on 
livestock breeding“ (PO-51). This report serves to collect data on number of livestock 
and poultry, annual balance of cattle, pigs, sheep, goats and poultry, balance of 
eggs, production of milk (cow’s milk, ewe’s milk, goat’s milk) and wool. Data on 
number of livestock and poultry are collected separately for legal entities and their 
units, and separately for family farms. Legal entities submit data based on 
bookkeeping and other records, whereas data for family farms are based on 
estimations made by municipal statistical estimators. 
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Кравље млијеко, хиљ. лит.1) 304 772 304 251 99,8 Cow’s milk, thous. l 1) 

Овчије млијеко, хиљ. лит.1) 4 283 3 101 72,4 Ewe’s milk, thous. l 1) 

Козије млијеко, хиљ. лит.1) 2 307 1 915 83,0 Goat’s milk, thous. l 1)  

Вуна, t 2) 646 626 96,9 Wool, t 2)  

Јаја, мил. ком.3) 372 365 98,1 Eggs, mill. 3)  

Мед, t 1 088 1 663 152,8 Honey, t 
 

1) Укупно помужено млијеко у посматраној години / Total milk milked during the observation year 
2) Укупна количина острижене, неопране вуне / Total sheared, unwashed wool 
3) Укупан број снешених јаја свих раса кокошки / Total number of eggs laid by all hen breeds 
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