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СТОЧАРСТВО И СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 
NUMBER OF LIVESTOCK AND ANIMAL PRODUCTION 

 
 

 Са стањем на дан 1. децембрa 2019. године, пољопривредна 
газдинства у Републици Српској узгајала су око 189 хиљада говеда, што је у 
поређењу са претходном годином, мање за 4,1% или око 8 хиљада грла. 
Газдинства су на исти дан располагала са око 515 хиљада свиња што је 
повећање од 10,3% или око 48 хиљада грла свиња у односу на исти дан 
претходне године. Истовремено је забиљежен пораст броја гајених оваца за 
7,2%, као и број гајених коза за 2,6%. У посматраном периоду газдинства су 
располагала са око 4,5 милиона комада живине што је за 6,9% или око 291 
хиљада комада више у односу на 2018. годину. 

 
Домаћа производња говеђег меса у 2019. години износила је око          

17 602 t, свињског меса око 68 641 t, живинског меса око 29 368 t и овчијег око  
8 591 t. У поређењу са 2018. годином, пољопривредна газдинства су током 2019. 
године остварила повећање производње свињског меса за 18,4%, живинског 
меса за 3,0% и овчијег меса за 0,7%, а забиљежено је смањење производње 
говеђег меса за 4,9%. Истовремено су газдинства остварила производњу од  
385 милиона јаја, што је повећање од 3,5% у односу на претходну годину, као и 
производњу крављег млијека од 254 милиона литара што је смањење од 7,3%. 
У 2019. години произведено је 839 t меда што је 54,6% мање меда него у 2018. 
години (око 1 010 t мање). 

 

 As on 1 December 2019, farms in Republika Srpska raised approximately 
189 thousand heads of cattle which, compared to the previous year, represented a 
decrease by 4.1% or 8 thousand heads. On the same day, farms owned approximately 
515 thousand pigs, which represented an increase by 10.3% or 48 thousand pigs 
compared to the same day of the previous year. At the same time, the number of 
reared sheep increased by 7.2% and the number of reared goats increased by 2.6%. 
During the observation period, farms owned about 4.5 million poultry birds, which 
represented an increase by 6.9% or 291 thousand birds compared to 2018.   

 
 
Gross indigenous production of beef in 2019 amounted to around 17,602 t, 

production of pork amounted to around 68,641 t, of poultry meat to around 29,368 t 
and of mutton to around 8,591 t. In 2019, compared to 2018, farms’ production of pork 
increased by 18.4%, of poultry meat by 3.0% and of mutton by 0.7%, while a decrease 
by 4.9% was recorded in production of beef. During the same period, farms produced 
approximately 385 million eggs, which represented an increase by 3.5% compared to 
the previous year, and 254 million litres of cow’s milk, which represented a decrease 
by 7.3%. In 2019, farms produced 839 t of honey, which represented a decrease by 
54.6% or 1,010 t compared to 2018. 

 
Подаци о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи у 

2019. години 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 

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

 
Детаљни подаци о бројном стању стоке и оствареној сточарској 

производњи за период од 2017. до 2019 године биће објављени током 
новембра 2020. године, у бази података која се налази на интернет страници 
Републичког завода за статистику. 

 
Дефиниције 
 
Произведено месо представља нето тежину заклане стоке из домаће 

производње (укупно клање на територији Републике Српске – увоз живе стоке 
+ извоз живе стоке). 

 
Производња млијека исказана је као нето производња. У ову количину 

није урачуната количина млијека коју директно посише подмладак, а урачуната 
је количина помузеног млијека (укључујући колострум) искоришћена за исхрану 
подмлатка. 

Data on the number of livestock and animal production 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/ . 

 
Detailed data on the number of livestock and animal production for the 

period 2017-2019 will be published in November of the current year, in the database 
available at the website of the Republika Srpska Institute of Statistics.  

 
 
Definitions 
 
Мeat production represents weight of dressed carcass of slaughtered 

animals from indigenous production (total slaughter in the territory of the Republiка 
Srpska - imports of live animals + exports of live animals). 

 
Milk production is presented as net production. Milk directly suckled is 

excluded, however milk obtained by milking (including colostrum) and used for 
animal feed is included. 

 

https://www.rzs.rs.ba/
https://www.rzs.rs.ba/
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1. БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ, 2019.                                                                                                                                                         
    NUMBER OF LIVESTOCK, 2019                                                                                                            хиљ. / thous. 

 Број  
Number Индекси / Indices 

2019 
2018 

 

2018 2019 
     
Говеда 197 189 95,9 Cattle 
Свиње 467 515 110,3 Pigs 
Овце 612  656 107,2 Sheep 
Козе 38 39 102,6 Goats 
Живина 4 194 4 485 106,9 Poultry 
Кошнице пчела 154 108 70,1 Beehives 

 
 
2. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА, 2019. 
    ANIMAL PRODUCTION, 2019 

 Укупна производња 
Total production Индекси / Indices 

2019 
2018 

 

2018 2019 
     
Говеђе месо, t 18 515 17 602 95,1 Beef 
Свињско месо, t 57 998 68 641 118,4 Pork 
Овчије месо, t 8 534 8 591 100,7 Mutton 
Живинско месо, t 28 503 29 368 103,0 Poultry meat 
Кравље млијеко, хиљ. литара1) 273 864 253 990 92,7 Cow’s milk, thous. l 1) 
Јаја, мил. комада2) 372 385 103,5 Eggs, mill. 2) 
Мед 1 849 839 45,4 Honey 

 

1) Укупно помужено млијеко у посматраној години / Total milk milked during the observation year 
2) Укупан број снесених јаја свих раса кокошки / Total number of eggs laid by all hen breeds 
 

 
 
 

 
Графикон 1. Број говеда, оваца и свиња 
Graph 1. Number of cattle, sheep and pigs 
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Графикон 2. Домаћа производња меса, нето тежина 
Graph 2. Gross indigenous production of meat, weight of dressed carcass 
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