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Шифра активности

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА
за мјесец _________________________ 2017. године

1.

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
(ПОСЛОВНИ СУБЈЕКАТ, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)

а)

Назив ____________________________________________________________________________________

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

___________________________________________________________________________________________
(Пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)
б)

Матични број ______________________________________________________________________________
Редни број пословне јединице у саставу _____________________________________________________

г)

Општина ______________________________ Мјесто __________________________________________
Улица и кућни број ___________________________________ Телефон ___________________________
Електронска адреса / e-mail ___________________________________________________________

2.

Дјелатност

1)

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1)

Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 119/10)

Табела 1. Смјештај јаја у инкубатор
Редни
број

Категорија и тип

01.

Дједовско и родитељско јато за лаке хибридне линије

02.

Дједовско и родитељско јато за тешке хибридне линије

03.

1)

Врста живине

Коке

Комерцијално јато за ношење конзумних јаја

04.

Комерцијално јато за тов

05.

Комерцијално јато за комбиновану производњу

06.

Патке

07.

Гуске

08.

Ћурке

09.

Бисерке

10.

Препелице

Број јаја смјештених у инкубатор1)

Комерцијално јато

Уписује се укупан броја јаја који се током референтног мјесеца смјестио у инкубаторе у складу са њиховом производном намјеном (за формирање дједовског
и родитељског јата, за лаке или тешке хибридне линије, или формирање комерцијалног јата за производњу конзумних јаја, меса или за комбиновану
производњу јаја и меса).

Табела 2. Производња једнодневних пилића
Редни
број

Врста живине

01.

Дједовско и родитељско јато за лаке хибридне линије

02.

Дједовско и родитељско јато за тешке хибридне линије

03.

Број излежених пилића1)

Категорија и тип

Комерцијално јато за ношење конзумних јаја

Коке

04.

Комерцијално јато за тов

05.

Комерцијално јато за комбиновану производњу

06.

Сексирани пјетлићи

07.

Патке

08.

Гуске

09.

Ћурке

10.

Бисерке

11.

Препелице

Пилићи за тов

1)

Уписује се укупан број једнодневних пилића излежених током референтног мјесеца према њиховој производној намјени (за формирање дједовског и
родитељског јата, за лаке или тешке хибридне линије, или формирање комерцијалног јата за производњу конзумних јаја, меса или за комбиновану
производњу јаја и меса).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА
Истраживањем о активностима инкубаторских станица прикупљају се мјесечни подаци о броју јаја смјештених у инкубаторе и броју
излежених пилића према врсти, категорији и типу живине, односно производној намјени.
Образац попуњавају сви пословни субјекти и предузетници који су користили инкубаторе током референтног мјесеца.
У заглављу извјештаја треба уписати назив мјесеца за који се подносе подаци.
Табела 1. Смјештај јаја у инкубаторе
У оквиру ове табеле се уписују подаци о броју јаја стављених током референтног мјесеца у инкубаторе према врсти, категорији и типу
живине (перади), односно према производној намјени излежених пилића (за формирање дједовског, родитељског или комерцијалног
јата, односно за производњу конзумних јаја, меса или комбиновану производњу јаја и меса).
Табела 2. Производња једнодневних пилића
У оквиру ове табеле се уносе подаци о броју једнодневних пилића произведених током референтног мјесеца према врсти, категорији и
типу живине (перади), односно према њиховој даљој производној намјени (за формирање дједовског, родитељског или комерцијалног
јата, односно за производњу конзумних јаја, меса или комбиновану производњу јаја и меса).
ДЕФИНИЦИЈЕ
Дједовско јато је јато кока чија је намјена производња пилића за формирање родитељског јата.
Родитељско јато је јато кока чија је намјена производња пилића за формирање комерцијалног јата.
Комерцијално јато је јато чија је намјена производња конзумних јаја (коке носилице), производња меса (бројлери) или комбинована
производња јаја и меса.
Сексирани пилићи су једнодневни мушки пилићи који након кастрације иду у тов.

Датум ________________ 2017. године
Образац попунио:
(име и презиме)

(М.П.)

Руководилац:
(име и презиме)

