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ПОЉОПРИВРЕДА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И РЕГИОНАЛНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND REGIONAL STATISTICS 
 

Засијане површине и засади на крају прољећне сјетве, 2022 
(прелиминарни подаци) 

Areas sown and plantations at the end of spring sowing, 2022 
(preliminary data) 

 
 

Учешће појединих категорија земљишта је сљедеће: 
 
Житарице 69,45%, индустријско биље 6,01%, поврће 
укључујући јагоде, диње и лубенице 10,47%, крмно 
биље 12,81%. Остали усјеви су заступљени са 1,25%. 

The participation of certain categories of land is as follows: 
 
Cereals 69,45%, industrial crops 6,01%, vegetables 
including strawberries and melons 10,47%, fooder crops 
12,81%. Other crops are participation with 1,25%.   
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Засијане површине и засади под важнијим усјевима / Sown areas and plantations under main crops   

Cronos 
кодови 1/ 

Cronos 
codes 1 

Усјеви 

Засијана 
површина у ха / 

Sown area                                
in ha  
2022 

Crops 

  Жита   Cereals 
C1100 Пшеница 51.085 Wheat, total 
C1300 Јечам 20.986 Barley 
C1410 Зоб 11.608 Oats 
C1600 Тритикале 4.961 Triticale 
C1500 Кукуруз, укупно 111.190 Maize, total 

  Индустријско биље   Industrial crops 
I1110 Уљана репица 2.341 Rape seed 
I1130 Соја 14.214 Soy-beans 

 Поврће, диње и лубенице   Vegetables, muskmelons and watermelons 
R1000 Кромпир, укупно 18.965 Potatoes, total 
V4100 Мрква 571 Carrot 
V4210 Лук црни (2.497) Onions 
P9000 Пасуљ (3.049) Beans, total 
V1300 Купус (1.077) Cabbage 
V3100 Парадајз, укупно (727) Tomatoes, total 

  Јагодичасто воће   Berries 
S0000 Јагоде, укупно ((295)) Strawberries, total 
F3200 Малине 1.493 Raspberries 

  Крмно биље   Fodder crops 
G2100 Луцерка (6.435) Lucerne 
G2910 Травно-дјетелинске смјесе (10.443) Mixture of grasses and clovers 
G3000 Зелени кукуруз (за силажу) 9.886 Green maize (for silage) 

    
Воћњаци под важнијим врстама воћа / Orchards under main types of fruit     

Cronos 
кодови 1/ 

Cronos 
codes 1 

Брста воћа 

 Укупна површина 
боћњака у ха / 

Total area of 
orchards in ha                             

2022 

Type of fruit 

       
F1250 Шљиве 12.709 Plums 
F1110 Јабуке 5.607 Apples 
F1120 Крушке 2.300 Pears 
F1240 Трешње (892) Cherries 
F1241 Вишње (444) Sour cherries 

    
Vinogradi / Vineyards  

Cronos 
кодови 1/ 

Cronos 
codes 1 

Врста грожђа 

 Укупна површина 
винограда у ха / 

Total area of 
vineyards in ha                             

2022 

Type of grapes 

      
W1200 Стоно грожђе 705 Grapes for table use 

W1100 
Сорте грожђа за производњу квалитетног и 
висококвалитетног вина 1.448 Grapes for wines with PDO/PGI 

W1190 Грожђе за остала вина 328 Grapes for other wines without PDO/PGI 



 

 
МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
Извори и методе прикупљања 
 
Подаци у овом саопштењу су прикупљени на бази 
статистичких истраживанја која су спровели 
Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 
Федерални завод за статистику Федерације Босне и 
Херцеговине и Републички завод за статистику 
Републике Српске. 
 
 

Истраживанја се темеље на Закону о статистици на 
ентитетском и на државном нивоу у Босни и 
Херцеговини као и на ЕУ легислативи. 

 
NOTES ON METHODOLOGY 
 
Sources and collection methods 

The data in this release were collected through the 
statistical surveys conducted by Agency for statistics of 
Bosnia and Herzegovina, Institut for statistics of 
Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika 
Srpska Institute of statistics. 

Surveys аre based on statistical legislation in Bosnia and 
Herzegovina and EU legislation. 
 

 
Јединице посматрања 

 
Reporting units 

 
Истраживање је спроведено на циљаном, 
стратификованом, репрезентативном узорку 
породичних пољопривредних газдинстава (ППГ) на 
територији Босне и Херцеговине, а укључена су и сва 
пољопривредна предузећа и предузетници. Узорак је 
на бази оквира из Пописа становиштва 2013. 

 
The survey was conducted on a targeted, stratified, 
representative sample of family agricultural holdings 
(FAH) in the territory of Bosnia and Herzegovina and 
included all agricultural enterprises and entrepreneurs. 
The sample is on the base of frame from Population  
Census2013.

 
Саопштење и методологија коришћена за ово 
истраживање се налази на интернет страници 
Агенције за статистику Босне и Херцеговине. 
 
https://www.bhas.gov.ba/ 
 
Скраћенице и знакови 
 
( ) – податак је мање сигуран (CV-коефицијент 
варијације је: ≥ 10% CV < 20%) 
(( )) – податак је екстремно несигуран (CV- 
коефицијент варијације је: ≥ 20% CV < 30%) 
 

 
Release and methodology used for this survey is available 
at the website of the Agency for statistics of Bosnia and 
Herzegovina.  
 
https://www.bhas.gov.ba/  
 
Abbrevations and symbols 
 
(  ) – less accurate estimate (CV-coefficient of variation is: 
≥ 10% CV < 20%) 
((  )) – inaccurate estimate (CV-coefficient of variationis: ≥ 
20% CV < 30%) 
 

Cronos је шифарник по којем је уређена Еуростатова 
база података. 
 
Остали усјеви – расадници, цвијеће и украсно биље, 
ароматично, медицинско и кулинарско биље и 
јагодичасто и бобичасто воће (искључујући јагоду). 
 

The Cronos is a list of codes by which the Eurostat’s data 
base has been arranged. 
 
Other crops – nurseries, flowers and ornamental plants, 
aromatic, medicinal and culinary plants and berries 
(excluding strawberries). 
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