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КЛАЊЕ СТОКЕ И ЖИВИНЕ У КЛАНИЦАМА  

SLAUGHTER OF LIVESTOCK AND POULTRY IN SLAUGHTERHOUSES 
 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2015. години, током новембра 
2016. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 51,1% и броја 

закланих свиња за 7,6%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 
17,2% и оваца за 42,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине 
заклане живине за 54,4% и закланих свиња за 10,7%, као и смањење нето 
тежине закланих говеда за 3,0% и закланих оваца за 35,0%. 

Compared to the average monthly slaughter of livestock and poultry in 
slaughterhouses in 2015, in November 2016 an increase was recorded in the number 

of slaughtered poultry by 51.1% and of slaughtered pigs by 7.6%, while a decrease 
was recorded in the number of slaughtered cattle by 17.2% and of slaughtered sheep 
by 42.7%. During the same period, weight of dressed carcass increased for 
slaughtered poultry by 54.4% and for slaughtered pigs by 10.7%, while it decreased 

for slaughtered cattle by 3.0% and for slaughtered sheep by 35.0%. 

Током новембра 2016. године, у поређењу са истим мјесецом 2015. 
године повећан је број заклане живине за 92,3%, док је у истом периоду број 
закланих оваца мањи за 1,4%, свиња за 2,7% и говеда за 15,4%. Нето тежина 
живине заклане током новембра 2016. године, у односу на новембар 2015. 

године, већа је за 87,7% као и нето тежина закланих оваца за 5,0%. У истом 
периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих свиња за 3,5% и нето 
тежине закланих говеда за 6,0%. 

In November 2016, compared to the same month of 2015, an increase by 
92.3% was recorded in the number of slaughtered poultry, while a decrease was 
recorded in the number of slaughtered sheep by 1.4%, of slaughtered pigs by 2.7% 
and of slaughtered cattle by 15.4%. Compared to November 2015, weight of dressed 

carcass in November 2016 increased for slaughtered poultry by 87.7% and for 
slaughtered sheep by 5.0%, while it decreased for slaughtered pigs by 3.5% and for 
slaughtered cattle by 6.0%. 

У поређењу са предходним мјесецом, током новембра 2016. године 
забиљежено је повећање броја заклане живине за 17,6%, броја закланих свиња 
за 15,9% и броја закланих оваца за 11,9%, као и смањење броја закланих говеда 

за 16,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина заклане 
живине за 27,1%, нето тежина свиња за 20,5%, као и нето тежина оваца за 
12,8%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 30,7%. 

Compared to the previous month, in November 2016 an increase was 
recorded in the number of slaughtered poultry by 17.6%, of slaughtered pigs by 
15.9% and of slaughtered sheep by 11.9%, while a decrease by 16.5% was recorded 

in the number of slaughtered cattle. During the same period, weight of dressed 
carcass increased for slaughtered poultry by 27.1%, for slaughtered pigs by 20.5% 
and for slaughtered sheep by 12.8%,  while it decreased for slaughtered cattle by 
30.7%. 

 
Подаци објављени у овом саопштењу добијени су на основу Мјесечног 

извјештаја о клању стоке и живине у кланицама (ПО-52). Извјештај о клању 
стоке и живине ради се мјесечно, посебно за пословне субјекте и њихове 

дијелове, а посебно за предузетнике. Пословни субјекти достављају податке на 
основу књиговодствене и друге евиденције, док се за предузетничке кланице 
подаци добијају од надлежних општинских (ветеринарско-инспекцијских) служби 
на основу расположиве евиденције. 

 
Data presented in this release were obtained through the Monthly report on 

slaughter of livestock and poultry in slaughterhouses (PO-52). The report on slaughter 
of livestock and poultry is done monthly, separately for legal entities and their units 

and for entrepreneurs. Business entities submit data based on bookkeeping and other 
records, whereas entrepreneur slaughterhouses data are provided by the approved 
municipal (veterinarian-inspection) services on the basis of available records. 
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    SLAUGHTER OF LIVESTOCK AND POULTRY IN SLAUGHTERHOUSES 

 
Заклана стока и живина 

Slaughtered livestock and poultry 

Индекси  

Indices 

 

XI 2016 
XI 2016 
Ø 2015 

XI 2016 
XI 2015 

XI 2016 
X 2016 

број грла 
number of 

heads 

         нето тежина, t 
net weight, t 

број грла 
number of 

heads 

    нето тежина, t 
net weight, t 

број грла 
number of 

heads 

   нето тежина, t 
net weight, t 

број грла 
number of 

heads 

  нето тежина, t 
net weight, t 

Говеда 864 213,5 82,8 97,0 84,6 94,0 83,5 69,3 Cattle 

Овце 584 10,6 57,3 65,0 98,6 105,0 111,9 112,8 Sheep 

Свиње 8562 619,8 107,6 110,7 97,3 96,5 115,9 120,5 Pigs 

Живина 887 957 1 465,8 151,1 154,4 192,3 187,7 117,6 127.1 Poultry 
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Графикон 1. Нето тежина заклане стоке и живине у кланицама по мјесецима 

Graph 1. Weight of dressed carcass of slaughtered livestock and poultry in slaughterhouses by month 
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