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ПОЖЊЕВЕНА ПОВРШИНА И ПРОИЗВОДЊА РАНИХ УСЈЕВА И ВОЋА, 2019 

HARVESTED AREA AND PRODUCTION OF EARLY CROPS AND FRUIT, 2019 
 
 

Пожњевена површина под уљаном репицом је већа 
за 57,9% у односу на исти период 2018. године.   
 
Пожњевена површина под хељдом је смањена за 
42,9%  и малином за 16,1% у односу на исти период 
2018. године.  
 
Укупна производња уљане репице је већа за 35,8% 
и кајсија за 22,7% док је укупна производња малина 
мања за 28,1%% и хељде за 46,0% у односу на исти 
период 2018. године. 
 
 

 
 

 
Area harvested under rape-seed increased by 57,9% in 
relation with the same period of 2018. 
 
Area harvested under buckwheat decreased by 42,9% 
and raspberries by 16,1% in relation with the same 
period of 2018. 
 

The total production of rape-seed increased by 35,8%, 
and apricots by 22,7% while the total production of 
raspberries decreased by 28,1% and buckwheat by 
46,0% in relation with the same period of 2018. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Пожњевена површина, производња и принос по усјеву  / Harvested area, production and yield  by crop 

Усјеви 

2019 Индекси 2019/2018 / Indices 2019/2018  

Crops 

Пожњевена 
површина 

у ха 
Harvested 
area in ha 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

Тона по 
ха 

Tons per 
ha 

Пожњевена 
површина 

у ха 
Harvested 
area in ha 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

Тона по 
ха 

Tons per 
ha 

                

Пшеница - укупно 68.965 264.769 3,8 94,9 90,8 95,0 Wheat - total 

Раж и суражица 3.561 10.449 2,9 94,0 91,6 96,7 Rye and meslin 

Јечам 20.908 74.462 3,6 95,5 94,2 100,0 Barley 

Зоб 10.208 27.231 2,7 100,1 102,7 103,8 Oats 

Хељда 536 681 1,3 57,1 54,0 100,0 Buckwheat 

Уљана репица 3.506 8.657 2,5 157,9 135,8 86,2 Rape seed 

Јагоде 1.300 10.582 8,1 100,9 107,7 106,6 Strawberries 

Малине 2.936 19.749 6,7 83,9 71,9 85,9 Raspberries 
                

        
Број стабала, укупна производња и принос по стаблу  / Number of trees, total production and yield  by tree 

Усјеви 

2019 Индекси 2019/2018 / Indices 2019/2018  

Crops 

Број 
родних 
стабала 

Number of 
bearing trees 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

кг по 
стаблу 
kg per 

tree 

Број 
родних 
стабала 

Number of 
bearing trees 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

кг по 
стаблу 
kg per 

tree 

 
  

  
  

  
  

Трешње 907.875 9.379 10,3 101,6 79,3 78,0 Cherries 

Вишње 558.286 4.244 7,6 101,1 70,9 70,4 Sour cherries 

Кајсије 106.679 1.034 9,7 99,3 122,7 122,8 Apricots 
                

 

 



МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
Извори и методе прикупљања 
 
Подаци о пољопривредном земљишту и приносима 
ратарске и повртне производње добијени су 
агрегирањем података добијених редовним 
статистичким истраживањима у ентитетским 
заводима за статистику и подружници Агенције за 
статистику БиХ из Брчко дистрикта. Правни 
субјекти достављају податке на основу 
књиговоствене и друге евиденције, док се за 
индивидуална пољопривредна газдинства врше 
процјене од стране статитстичких процјенитеља по 
појединим општинама. 
 
Дефиниције 
 
Жетвена површина је дио површине за биљну 
производњу који је пожњевен. Ова површина може 
бити мања или једнака производној површини.  
 
Жетвена производња је укупна производња, 
укључујући губитке на газдинству и расипање, 
количине производа потрошене директно на 
газдинству и продате количине производа што је 
изражено у основним јединицама тежине производа. 
 
Принос подразумијева жетвену производњу по 
јединици обрађене/култивиране површине. 

METHODOLOGICAL NOTES 
 
Sources and collection methods 
 
Data on agricultural land, crops and vegetable production 
are aggregated from the regular statistical surveys 
conducted by the entity statistical institutions and branch 
of Agency for statistics of B&H from Brcko District. Legal 
entities are submitting data based on book-keeping and 
other records whereas the municipal statistical estimators 
are making estimations for the individual agricultural 
holdings. 
 
 
 
 
Definitions 
 
Harvested area is the part of the cropped area that has 
been harvested. It can therefore be equal to or less than 
the cropped area.  
 
Harvested production is the total production, including 
on-holding losses and wastage, quantities consumed 
directly on the farm and sold quantities, indicated in the 
basic units of product weight. 
 
 
Yield means the harvested production per area under 
cultivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издаје и штампа Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 71000 Сарајево, Зелених беретки 26 
Published and printed by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26 

 

Телефон / Phone: +387 (33) 911 911  ·  Телефакс / Telefax: +387 (33) 220 622 
Електронска пошта / E-mail : bhas@bhas.gov.ba  ·  Интернетска страница / Web site: http: //www.bhas.gov.ba 

 

Одговара дирeктoр Велимир Јукић 
Person responsible: Velimir Jukić, Director 

 

Саопштење приредили: Фахрудин Суботић 
Prepared by: Fahrudin Subotić 

 
Подаци из овог саопштења објављују се и на интернету 

First Release data are also published on the Internet 
 

 

 


