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БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ И СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА У 2018. ГОДИНИ 
NUMBER OF LIVESTOCK AND POULTRY AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 2018 

 
 
 
У 2018. години укупан број говеда је смањен за 1,6%, 
оваца за 0,4%, свиња за 1,1%, коња за 12,5%, живине за 
2,2% и кошница за 0,5% у односу на исти период 2017. 
године. У истом периоду укупан број коза је остао на 
истом нивоу. 
 
У 2018. години укупна производња крављег млијека је 
смањена за 0,4%, овчијег млијека за 5,7% и козјег 
млијека за 3,2% у односу на исти период 2017. године. 
Укупна производња вуне је смањена за 1,0% и јаја за 
0,8%, док је производња меда повећана за 51,5% у 
односу на исти период 2017. године. 

In 2018 the total number of cattle decreased by 1,6%, of 
sheep by 0,4%, of pigs by 1,1%, of horses by 12,5%, of poultry 
by 2,2% and of beehives by 0,5% in relation with the same 
period of 2017. In the same period the total number of goats 
remained on the same level. 
 
In 2018 the total production of cow's milk decreased by 
0,4%, ewe's milk by 5,7% and goat's milk by 3,2% in relation 
with the same period of 2017. Total production of wool 
decreased by 1,0% and of eggs by 0,8%, while the production 
of honey increased by 51,5% in relation with the same 
period of 2017. 

 
 
 

Бројно стање стоке и живине                                 
Number of livestock and poultry  

    

  

УКУПНО 
TOTAL Индекси/Indices 

2018/2017 

  
2017 2018 

ГОВЕДА (хиљ. грла) 445 438 98,4 CATTLE ('000 heads) 

Краве и стеоне јунице (хиљ. грла)                                   272 265 97,4 Cows and heifers in calf ('000 heads) 

ОВЦЕ (хиљ. грла)                                 1.017 1.013 99,6 SHEEP ('000 heads) 

Овце за приплод (хиљ. грла)                                      595 576 96,8 Ewes for breeding ('000 heads) 

СВИЊЕ (хиљ. грла)                                548 542 98,9 PIGS ('000 heads) 

Крмаче и супрасне назимице (хиљ. грла) 76 73 96,1 Sows and sows of first farrow ('000 heads) 

КОЊИ (хиљ. грла)                           16 14 87,5 HORSES ('000 heads) 

ЖИВИНА (хиљ. комада)                        21.583 21.114 97,8 POULTRY ('000 pieces) 

Коке несилице (хиљ. комада)                       5.037 4.571 90,7 Hens ('000 pieces) 

КОЗЕ (хиљ. грла) 73 73 100,0 GOATS ('000 heads) 

КОШНИЦЕ ПЧЕЛА (хиљ. комада)          405 403 99,5 BEEHIVES ('000 pieces) 

 
 



 
 
 

Сточна производња                                 
Livestock production  

    

  

УКУПНО 
TOTAL Индекси/Indices 

2018/2017 

  
2017 2018 

Кравље млијеко (хиљ. литара)  658.638 655.729 99,6 Cow's milk ('000 litres) 

Овчије млијеко (хиљ. литара)  16.034 15.120 94,3 Ewe's milk ('000 litres) 

Козје млијеко (хиљ. литара)  7.634 7.393 96,8 Goat's milk ('000 litres) 

Вуна (тона)                           1.447 1.432 99,0 Wool (tons) 

Јаја (хиљ. комада)   665.522 660.248 99,2 Eggs ('000 pieces) 

Мед (тона)                        2.635 3.992 151,5 Honey (tons) 
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
Извори и методе прикупљања 
 
Подаци о броју стоке добијени су агрегирањем 
података на основу упоредивих статистичких 
истраживања о броју стоке и сточној производњи која 
проводе ентитетски статистички заводи и 
подружница Дистрикт Брчко. 
Пословни субјекти и дијелови пословних субјеката 
достављају податке годишњим извјештајима, а 
процјене за породична газдинства добијена су 
процјеном бројног стања стоке и сточне производње у 
општинама. Процјену обављају стручна лица у 
општинама.  
 

NOTES ON METHODOLOGY 
 
Sources and collecting method 
 
The data on livestock number are the result of agregation of 
comperable the data from the statistical surveys conducted 
by the two statistical offices on the Entity level and by the 
Bureau in Brcko District. 
 
Data  on legal entities and parts of legal entities are 
collected through annual reports. The  data on the number 
of livestock and livestock production for private family farms 
have been estimated on the basis of the estimation of the 
number of livestock and livestock production made by the 
estimators in responsible municipality organs. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Дефиниције  
 
Краве су женска расплодна грла која су се већ телила. 
 
Стеоне јунице су женска расплодна грла која су 
бременита први пут, тј.која ће се телити први пут. 
 
Крмаче су женска расплодна грла која су се већ 
прасила. 
 
Супрасне назимице су женска расплодна грла од 
којих се очекује прво прашење. 
 
Овце за приплод су женска расплодна грла која су се 
већ јагњила и од којих се очекује да ће се јагњити. 
 
 
Живина обухвата бројлере, кокоши, ћурке, гуске, 
патке и осталу живину. 
 
Млијеко –укупно помужено кравље, овчије и козје 
млијеко у посматраном периоду. 
 
Вуна –укупне количине острижене вуне исказане као 
неопрана вуна. 
 
Производња јаја –укупан број јаја свих раса кокоши 
(обухваћена су јаја за насад и конзумна јаја). 
 
 
Производња меда –збирни подаци конвенционалне 
производње меда обухваћене системом откупа. 
 

Definitions  
 
Cows are female bovine animals that have already calved. 
 
Heifers in calf are female breding animals that are going to 
calve for the first time. 
 
Sows are female breeding animals that are expected to 
farrow for the first time. 
 
First-farrow sows are sows that are going to farrow for the 
first time. 
 
Ewes for breeding are females of the ovine species which 
have already lambed as well as those which would be 
lambed for the first time. 
 
Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and 
other poultry. 
 
Milk – total milked cow's, ewe's and goat's milk in a 
reference period.. 
 
Trimmed wool – total quantities of trimmed wool reported 
as raw wool. 
 
Eggs production – total number of laid eggs by all 
categories of hens (included eggs for hatching and eggs for 
human consumption). 
 

Honey production – joint data on conventional production 
of honey included in the purchase system. 
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