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Подаци о јединици за коју се подноси извјештај
(пословни субјект, пословна јединица у саставу)

Попуњава статистика
Назив (фирма)

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)
Матични број 

Редни број пословне јединице у саставу

Општина/Град Мјесто

Улица и кућни број Телефон

е-mail 

Вријеме потребно за попуњавање упитника (у минутама)

1. Узгајање рибе и рибље млађи

1.1. Локација узгајалишта¹⁾

Назив општине/ града :

Име ријеке, језера, потока и слично :

1.2. Техника узгајања рибе

1 Рибњаци и базени
2 Ограђени простори и спремишта
3 Кавези 
4 Други начини узгајања
5 Укупна величина узгајалишта

1.3. Техника узгајања рибље млађи

1 Рибњаци и базени
2 Ограђени простори и спремишта
3 Кавези 
4 Други начини узгајања
5 Укупна величина узгајалишта

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 
85/03), Одлука Владе Републике Српске о усвајању Статистичког програма 
Републике Српске за период 2022–2025. година, 04/1-012-2-3176/21 ("Службени 
гласник Републике Српске" бр. 102/21).

Годишњи извјештај о аквакултури, AQ-1 за 2022. годину

       Молимо Вас да прије попуњавања обрасца прочитате упутство на задњој страни.

Површина, m²

Површина, m²

¹⁾Уписати тачан назив општине/града гдје се налази узгајалиште. Ако имате више узгајалишта у различитим општинама/градовима, за свако узгајалиште  попунити посебан 
образац.

Дјелатност

Број

БројВрста узгајалишта

Врста узгајалишта Запремина, m³

Запремина, m³



2. Запослени

1 Стално запослени

2 Повремено запослени и сезонски радници

3 Укупно запослени радници

3. Производња рибље икре 

Калифорнијска 

пастрмка

2 Шаран

3 Остала риба 

4 Укупно (од 1 до 3)

4. Производња рибље млађи 

Калифорнијска

пастрмка

2 Шаран

3 Остала риба

4 Укупно (1 до 3)

5. Производња конзумне рибе

Назив 

фамилије

Калифорнијска 

пастрмка

2 Језерска пастрмка

3 Поточна пастрмка

4 Шаран

5 Смуђ

6 Сом

7 Лињак

8 Штука

9 Биљојед рибе

10 Остала риба

11 Укупно (1-10)

6. Инвестициона улагања, трошкови одржавања  и трошкови осталих услуга 

1 Вриједност  инвестиционог улагања

2 Трошкови одржавања и поправки

3 Остале производне услуге

4 Укупна вриједност (1+2+3 )

Запослени
Број радника Укупан број радних часова

мушкарци жене мушкарци жене

Пуштено у природне

Бр. Врста рибе
  Количина произведене рибље Фактурисана продаја

Губици икре, kg 
 икре, kg без ПДВ-а,  КМ 

Бр. Врста рибе
Количина произведене рибе, Фактурисана продаја,

 kg 

1

Бр. Врста рибе
Количина произведене  Фактурисана продаја

без ПДВ-а, КМ 

Салмониде

1

Циприниде

Вриједност, КМ 

Губици  млађи, kg 
рибље млађи,  kg без ПДВ-а, КМ  водотоке,  kg 

1



7. Средства и опрема (стање 31. децембар 2022.)

1 Чамци
2 Мотори за чамце

4 Моторне косилице
5 Трактори
6 Тракторске приколице
7 Камиони
8 Комби возила
9 Пумпни уређаји
10 Мреже свих врста

8. Утрошена храна 9. Утрошена ђубрива 
Врста хране

1 Кукуруз 1 Креч
2 Пшеница 2 Минерална ђубрива
3 Остале житарице (јечам, раж...) 3 Органска ђубрива
4 Крмна смјеса-брикети 4 Лијекови и друга средства
5 Остала храна 5 Oстала ђубрива

10. Утрошена енергија и горива 

1 Електрична енергија
2 Моторна мазива
3 Горива за гријање

11. Биланс рибе 

1 Стање 1.01.2022.
2 Произведено прираста

икра
млађ
конзумна риба

4 Продато конзумне рибе
5 Утрошено за сопствене потребе
6 Губици (болест, поплаве и сл.)
7 Стање 31.12.2022.

Напомена:

М.П.

Датум

Име и презиме лица које попуњава извјештај

3

kW
kW

m2

Врста ђубриваКоличина, kg Количина, kg 

t
t

kW
kW

t
kW

l

2023.

Руководилац

Количина, kg 

Врста средства  или опреме Број
Капацитет

јединица мјере укупно

l

3 Купљено 

покретне

непокретне
Хладњаче

t

t

Јединица мјере Количина
kWh



Табела 1. Узгајање рибе и рибље млађи

Табела 2. Запослени

Табела 3. Производња рибље икре

Табела 4. Производња рибље млађи

Табела 5. Производња конзумне рибе

Табела 6. Инвестициона улагања, трошкови одржавања и трошкови осталих услуга

Табела 7. Средства и опрема

Табела 8. Утрошена храна

Табела 9. Утрошена ђубрива

Табела 10. Утрошена енергија и горива

Табела 11. Биланс рибе

Приказује се количина ђубрива која је утрошена  током посматране године за производњу рибе.

У овој табели се приказује количина енергије и горива (у наведеној мјерној јединици) која је утрошена током посматране године за
производњу и услуге повезане са производњом рибе.

У табели 1.1. Локација узгајалишта, уписује се назив општине/града у којој се узгајалиште налази и име природне водене површине која се
користи у сврху узгоја рибе. Ако пословни субјект има више узгајалишта у различитим општинама/градовима, ријекама, језерима и сл. за
свако узгајалиште се попуњава посебан образац. У табелама 1.2. Техника узгајања рибе и 1.3. Техника узгајања рибље млађи, приказује
се број, површина (m²) и запремина (m³) различитих врста (типова) узгајалишта која су у експлоатацији у току посматране године, као и
укупна величина узгајалишта која се користи за производњу рибе и рибље млађи.

У овој табели приказује се укупан број стално запослених радника (радници који су засновали радни однос према уговору о раду на
одређено или неодређено вријеме), повремено запослени и сезонски радници (радници који раде на основу уговора о привременим и
повременим пословима), распоређени према полу и укупан број радних часова остварених у току посматране године у оквиру јединице
посматрања. Подаци се односе на годишњи просјек броја запослених радника израчунат из мјесечних стања броја запослених (нпр. ако је
предузетник имао 8 запослених, у току године је 5 радило 12 мјесеци, два су радила 6 мјесеци, а 1 три мјесеца, годишњи просјек је
(5x12)+(2x6)+(1x3)/12=6,25 односно 6 запослених радника).

У табели 3. приказује се производња рибље икре према рибљој врсти. Производња рибље икре представља излаз из аквакултуре при првој
продаји. Количина рибље икре која је остала у узгајалишту, односно пренесена у наредну производну годину се не укључује. Такође, у
табели 3. приказује се вриједност фактурисане продаје без ПДВ-а и губици рибље икре настали у току производње.

Производња рибље млађи сe приказује према врсти рибе, а представља излаз из аквакултуре при првој продаји, док количина рибље
млађи која је остала у узгајалишту, односно пренесена у наредну производну годину се не укључује. У табели се приказују и количине
рибље млађи пуштене у природне водотоке и губици настали током производње.

Приказује се стање конзумне рибе на почетку и на крају посматране године, укупна производња прираста, количине купљене рибе у
различитим животним стадијумима, количине продате конзумне рибе, утрошене количине за сопствене потребе и укупни губици рибе.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА

Приказује се количина произведене конзумне рибе (производња конзумне рибе представља излаз из аквакултуре при првој продаји) и
вриједност фактурисане продаје у току посматране године. Не обухвата се прираст који у току посматране године није реализован на
тржишту, а који је пребачен у зимовник.

У овој табели се приказује вриједност инвестиционих улагања у току посматране године, трошкови одржавања и поправки (одржавање и
поправке чамаца, зграда, возила, насипа и друге опреме) као и вриједности осталих трошкова услуга које су повезане са производњом
рибе (стручне услуге, изнајмњивање опреме и машина, услуге транспорта, складиштења и сл.).

У овој табели се приказује укупан број и укупан капацитет средстава и опреме (у наведеној мјерној јединици), која се користе искључиво
у производњи рибе са стањем послиједњег радног дана у посматраној години.

Приказује се количина хране изражена у кg, која је утрошена у узгајалишту током посматране године за остварену производњу рибе.


	1. str
	2. str
	3. str
	4. str

