
 

                         ГОДИНА/ YEAR II                                     САРАЈЕВО, 19.10.2018.                                      БРОЈ/ NUMBER 2  
 
 

ПОЉОПРИВРЕДА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И РЕГИОНАЛНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND REGIONAL STATISTICS 
 

 
ПОЖЊЕВЕНА ПОВРШИНА И ПРОИЗВОДЊА РАНИХ УСЈЕВА И ВОЋА, 2018 

HARVESTED AREA AND PRODUCTION OF EARLY CROPS AND FRUIT, 2018 
 
 

Пожњевена површина под пшеницом је већа за 
4,6% и под малинама за 6,2%  у односу на исти 
период 2017. године.   
 
Пожњевена површина под јагодама је смањена за 
3,5% у односу на исти период 2017. године.  
 
Укупна производња малина је већа за 21,2%, 
трешања за 39,5%, вишања за 47,7% док је укупна 
производња кајсија мања за 29,9%% у односу на 
исти период 2017. године. 
 
 
 

 
 

Area harvested under wheat increased by 4,6% and 
under raspberries by 6,2% in relation with the same 
period of 2017. 
 
Area harvested under strawberries decreased by 3,5% in 
relation with the same period of 2017. 
 
The total production of raspberries increased by 21,2%, 
cherries by 39,5%, sour cherries 47,7% while the total 
production of apricots decreased by 29,9% in relation 
with the same period of 2017. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

Усјеви 

2018 Indeksi 2018/2017 / Indices 2018/2017 

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 72.677 291.515 4,0 104,6 101,0 97,6 Wheat - total 

Раж и суражица 3.789 11.409 3,0 100,7 106,2 103,4 Rye and meslin 

Јечам 21.901 79.060 3,6 104,2 103,6 100,0 Barley 

Зоб 10.201 26.511 2,6 108,5 98,3 89,7 Oats 

Јагоде 1.288 9.827 7,6 96,5 100,3 104,1 Strawberries 

Малине 3.500 27.466 7,8 106,2 121,2 113,0 Raspberries 
                

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

Усјеви 

2018 Indeksi 2018/2017 / Indices 2018/2017 

Crops 
Број 

стабала 
Number of 

trees 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

кг по 
стаблу 

kg per tree 

Број 
стабала 

Number of 
trees 

Производња 
у тонама 
Production  

in tons 

кг по 
стаблу 

kg per tree 

 
  

  
  

  
  

Трешње 893.692 11.823 13,2 102,9 139,5 134,7 Cherries 

Вишње 552.130 5.990 10,8 103,5 147,7 142,1 Sour cherries 

Кајсије 107.383 843 7,9 101,7 70,1 69,3 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. 
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