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БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ И ЖИВИНЕ И СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА У 2021. ГОДИНИ
NUMBER OF LIVESTOCK AND POULTRY AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 2021
У 2021. години укупан број говеда је смањен за 1,7%,
коза за 17,2% и кошница за 15,2%, док је број оваца
повећан за 1,4%, свиња за 1,6% и живине за 18,6% у
односу на исти период 2020. године. У истом периоду
укупан број коња је остао на истом нивоу.

In 2021 the total number of cattle decreased by 1,7%, of goats
by 17,2% and of beehives by 15,2%, while the number of sheep
increased by 1,4%, of pigs by 1,6% and of poultry by 18,6% in
relation with the same period of 2020. In the same period the
total number of horses remained on the same level.

У 2021. години укупна производња крављег млијека је
смањена за 0,5% и козјег млијека за 6,1%, док је
производња овчијег млијека повећана за 27,0% у
односу на исти период 2020. године. Укупна
производња вуне је повећана за 1,5%, док је
производња јаја смањена за 1,2% и производња меда за
26,2% у односу на исти период 2020. године.

In 2020 the total production of cow's milk decreased by 0,5%
and goat's milk by 6,1%, while the total production of ewe's
milk increased by 27,0% in relation with the same period of
2020. Total production of wool increased by 1,5%, while the
production of eggs decreased by 1,2% and production of
honey by 26,2% in relation with the same period of 2020.

Бројно стање стоке и живине
Number of livestock and poultry
УКУПНО
TOTAL
2020
ГОВЕДА (хиљ. грла)
Краве и стеоне јунице (хиљ. грла)
ОВЦЕ (хиљ. грла)
Овце за приплод (хиљ. грла)
СВИЊЕ (хиљ. грла)
Крмаче и супрасне назимице (хиљ. грла)
КОЊИ (хиљ. грла)
ЖИВИНА (хиљ. комада)
Коке несилице (хиљ. комада)
КОЗЕ (хиљ. грла)
КОШНИЦЕ ПЧЕЛА (хиљ. комада)

Индекси/Indices

2021/2020

2021

345
197

339
207

1.015
665

1.029
726

547
74

556
96

98,3
105,1
101,4
109,2
101,6
129,7
100,0

4

4

10.077
2.995

11.955
2.908

58

48

97,1
82,8

263

84,8

310

118,6

CATTLE ('000 heads)
Cows and heifers in calf ('000 heads)
SHEEP ('000 heads)
Ewes for breeding ('000 heads)
PIGS ('000 heads)
Sows and sows of first farrow ('000 heads)
HORSES ('000 heads)
POULTRY ('000 pieces)
Hens ('000 pieces)
GOATS ('000 heads)
BEEHIVES ('000 pieces)

Сточна производња
Livestock production
УКУПНО
TOTAL

Индекси/Indices

2021/2020

2020

2021

525.340

522.781

99,5

Cow's milk ('000 litres)

Овчије млијеко (хиљ. литара)

5.053

6.418

127,0

Ewe's milk ('000 litres)

Козје млијеко (хиљ. литара)

5.079

4.771

93,9

Goat's milk ('000 litres)

Вуна (тона)

1.130

1.147

101,5

Wool (tons)

592.203

584.827

98,8

Eggs ('000 pieces)

2.542

1.876

73,8

Honey (tons)

Кравље млијеко (хиљ. литара)

Јаја (хиљ. комада)
Мед (тона)

Бројно стање стоке у 2020. и 2021.
Number of livestock in 2020 and 2021

2020

Бројно стање живине у
2020. и 2021.
Number of poultry in
2020 and 2021

2021
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

NOTES ON METHODOLOGY

Извори и методе прикупљања

Sources and collecting method

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.
Основа за прикупљање података је анкета „Годишње
истраживање фарми – сточна производња“. Анкета је
спроведена на случајно одабраном репрезентативном
узорку породичних пољопривредних газдинстава, а
укључени су сви пословни субјекти и дијелови
пословних субјеката. Подаци прикупљени кроз анкету,
након екстраполације чине основу за праћење
статистике пољопривреде Босне и Херцеговине.

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.
The base for collecting dana are survey „Annual Farm Survey
– Animal production“. The survey was carried out based on a
selected representative sample of family farms, and all legal
entities and entrepreneurs are included. The dana collected
through survey upon extrapolation serve as the base for
monitoring agriculture statistics in Bosni and Herzegovina.

Дефиниције

Definitions

Краве су женска расплодна грла која су се већ телила.

Cows are female bovine animals that have already calved.

Стеоне јунице су женска расплодна грла која су
бременита први пут, тј.која ће се телити први пут.

Heifers in calf are female breding animals that are going to
calve for the first time.

Крмаче су женска расплодна грла која су се већ
прасила.

Sows are female breeding animals that are expected to
farrow for the first time.

Супрасне назимице су женска расплодна грла од којих
се очекује прво прашење.

First-farrow sows are sows that are going to farrow for the
first time.

Овце за приплод су женска расплодна грла која су се
већ јагњила и од којих се очекује да ће се јагњити.

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.

Живина обухвата бројлере, кокоши, ћурке, гуске, патке
и осталу живину.

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and
other poultry.

Млијеко –укупно помужено кравље, овчије и козје
млијеко у посматраном периоду.

Milk – total milked cow's, ewe's and goat's milk in a reference
period..

Вуна –укупне количине острижене вуне исказане као
неопрана вуна.

Trimmed wool – total quantities of trimmed wool reported
as raw wool.

Производња јаја –укупан број јаја свих раса кокоши
(обухваћена су јаја за насад и конзумна јаја).

Eggs production – total number of laid eggs by all categories
of hens (included eggs for hatching and eggs for human
consumption).

Производња меда –збирни подаци конвенционалне
производње меда обухваћене системом откупа.

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