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У мају 2018. године повећан је број закланих говеда за 
18,16%, оваца за 10,39% и живине за 4,16%, док је број 
закланих свиња смањен за 14,0% у односу на исти 
период 2017. године. 
 
Нето тежина закланих говеда повећана је за 17,99%, 
оваца за 16,95% и живине за 4,24%, док је нето тежина 
закланих свиња смањена за 9,72% у односу на исти 
период 2017. године. 

In May 2018 the number of slaughtered cattle increased by 
18,16%, sheep by 10,39% and poultry by 4,16%,  while the 
number of slaughtered pigs decreased by 14,0% in relation 
with the same period of 2017. 
 
The net weight of slaughtered cattle increased by 17,99%, of 
slaughtered sheep by 16,95% and of slaughtered poultry by 
4,24%, while the net weight of slaughtered pigs decreased by 
9,72% in relation with the same period of 2017. 

 
КЛАЊЕ СТОКЕ И ЖИВИНЕ У КЛАОНИЦАМА  

   SLAUGHTER OF LIVESTOCK AND POULTRY IN ABATTOIRS 

   

  

Заклана стока и живине 
Slaughtered livestock and poultry Индекси/Indices 

V 2018 
V 2017 

  

мај 2017 
May 2017 

мај 2018 
May 2018 

број 
грла 

number of 
heads 

нето 
тежина, 

т 
net 

weight, t 

број 
грла 

number 
of heads 

нето 
тежина, 

т 
net 

weight, t 

рандман 
coeff. 

број 
грла 

number of 
heads 

нето 
тежина, 

т 
net 

weight, t 

Говеда, укупно 3.877 767 4.581 905 54,0 118,16 117,99 Cattle, total 

Телад и говеда до 1 године 2.298 304 2.367 283 54,1 103,00 93,09 Calves and cattle under 1 year 
од тога: телад до 8 мјесеци 1.641 126 1.701 121 55,8 103,66 96,03 of which: calves under 8 months 

Јунице 128 36 250 72 53,4 195,31 200,00 Heifers 
Бикови 1.287 382 1.438 410 54,6 111,73 107,33 Bulls 
Краве 164 45 526 140 52,4 320,73 311,11 Cows 

Овце, укупно 8.169 118 9.018 138 50,6 110,39 116,95 Sheep, total 

Јагњад 7.699 109 6.778 86 48,0 88,04 78,90 Lambs 
Остале овце 470 9 2.240 52 55,4 476,60 1) Other sheep 

Свиње, укупно 9.203 648 7.915 585 74,1 86,00 90,28 Pigs, total 

Живина, укупно у хиљ.  3.654 5.683 3.806 5.924 71,4 104,16 104,24 Poultry, total in thousands 

Товни пилићи 3.544 5.520 3.573 5.625 71,8 100,82 101,90 Fattened chickens (broilers) 
Остала живина 110 163 233 299 65,5 211,82 183,44 Other poultry 

         1) Индекс је већи од 500.         

1) The index exceeds 500.        

 



 
Методолошка објашњења 
 
Подаци о клању стоке и перади добијени су 
агрегирањем података на основу упоредивих 
мјесечних статистичких истраживања која проводе 
ентитетски заводи за статистику и подружница 
Дистрикт Брчко. 
Пословни субјекти и дијелови пословних субјеката 
достављају податке на основу књиговодствене 
евиденције док се за обртничке клаонице подаци 
добијају од надлежних општинских служби 
(ветеринарско-инспекцијских) на основу расположиве 
евиденције. 
 
Дефиниције 
 
Бруто тежина јесте тежина стоке и живине прије 
клања. 
 
Нето тежина јесте тежина очишћеног трупа, заклане 
стоке и живине без коже, крви, главе (осим код 
прасади и живине), утробе, предњих ногу до кољена и 
задњих ногу до скочног зглоба. 
 
Рандман заклане стоке и живине и представља 
процентуални однос тежине заклане стоке и живине 
(нето тежине) и тежине живе стоке и живине (бруто 
тежине), а исказује се у процентима са једном 
децималом. 

 
Notes on methodology 
 
The data on slaughter of livestock and poultry are result of 
agregation of comparable the data from monthly statistical 
surveys conducted Entity institutes for statistics and by the 
Bureau in Brcko District. 
 
Data  on legal entities and parts of legal entities are 
submitting data based on book-keeping, whereas for 
entrepreneurs avbattoirs data are given from approved 
municipal (veterinarian – inspection) depeartment at the 
basis of available evidence. 
 
 
Definition 
 

Gross weight  is the weight of livestock and poultry before 
slaughtering. 
 
Net weight is the weight of dressed  carcass of slaughtered 
animals without skin and blood, eviscerated and beheaded 
(excluding piglets and poultry), and after removal of fore 
ends and hind legs with knuckle. 
 
Coefficient of utilisation of slaughtered livestock and 
poultry is a persentage ratio of the weight of the slaughtered 
cattle and poultry (net weight) and the weight of livestock 
and live poultry (gross weight), and it is presented in 
percentage caltulated to one decimale plac. 
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