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БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ  
NUMBER OF LIVESTOCK  

 
 Пољопривредна газдинства у Републици Српској су, са стањем на дан 

1. децембрa 2019. године, према претходним резултатима спроведеног 
анкетног истраживања, располагала са 39 хиљада коза, 189 хиљада говеда,   
515 хиљада свиња, 656 хиљада оваца и 4,8 милиона комада живине. 

 

 As on 1 December 2019, according to the preliminary results of the survey, 
farms in Republika Srpska owned 39 thousand goats, 189 thousand heads of cattle, 
515 thousand pigs, 656 thousand sheep and 4.8 million poultry birds.  

 
Подаци о бројном стању стоке за 2019. годину добијени су 

реализацијом анкетног истраживања под називом „Годишње истраживање 
пољопривредних газдинстава“. Анкета се реализује од 2017. године у складу 
са препорукама и стандардима Евростата и у потпуности ће замијенити 
досадашњу методологију прикупљања података о пољопривредној 
производњи породичних газдинстава која се заснивала на процјенама 
општинских службеника. 

 
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.  

 
Скраћена верзија методологије која је коришћена приликом 

провођења „Годишњег истраживања пољопривредних газдинстава“ налази се 
на интернет страници Републичког завода за статистику: https://www.rzs.rs.ba/. 

Data on the number of livestock for 2019 were obtained through the 
“Annual Farm Survey”. The survey has been conducted since 2017, in accordance 
with Eurostat’s recommendations and standards and it will fully replace the previous 
methodology of collecting data on agricultural production of family farms, which was 
based on estimates made by municipal officials.  

 
 
 
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.  

 
 
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/ . 
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    NUMBER OF LIVESTOCK AS ON 1 DECEMBER 2019  

                   хиљ. / thous. 

  
Број  

Number  
  

 
    

Говеда 189 Cattle 

Свиње 515 Pigs 

Овце 656 Sheep 

Козе 39  Goats 

Живина 4 763 Poultry 

Кошнице пчела 108  Beehives 
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