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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О СТОЧАРСТВУ (Образац ПО-51б) 

Увод 

Годишњи извјештај о сточарству породичних пољопривредних газдинстава (ПО-51б) представља једно од основних 

истраживања Статистике сточне производње. Циљ овог истраживања јесте обезбјеђивање података о броју и билансу 

стоке, по врстама и категоријама, броју кошница пчела, производњи млијека, вуне, јаја и меда. Прикупљени подаци 

заједно са подацима о броју стоке у пословним субјектима и клању стоке у кланицама, чине неопходне елементе за 

анализу кретања сточног фонда. 

Годишњи извјештај о сточарству проводи се на темељу Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број 85/03) и Плана рада Републичког завода за статистику за 2018. годину. 

Јединице посматрања 

Извјештајне јединице су општине тј. општински процјенитељи који достављају податке за породична пољопривредна 

газдинства лоцирана на територији процјембене општине/града. Процјена се врши искључиво за породична 

пољопривредна газдинства укупно. У процјену се не уносе подаци који се односе на пословне субјекте и 

предузетнике који обављају дјелатност узгоја животиња. 

Вријеме истраживања  

Истраживање се проводи сваке године. Испуњени Годишњи исвјештај о сточарству ПО-51 извјештајне јединице 

достављају надлежној статистичкој служби (подручна јединица)  у року који је наведен у службеном допису.   

Подаци о броју стоке, по врстама и категоријама, односе се на стање на дан 31. децембра 2018. године. Подаци о 

производњи примарних пољопривредних производа односе се на претходну, календарску 2018. годину. Извјештај се 

попуњава у складу са подацима о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи у претходној 2017. 

години. 

Садржај обрасца (упитника) 

Овим истраживањем прикупљају се подаци о: 

 броју стоке и живине према врстама, категоријама и намјени држања (расплод, тов); 

 билансу стоке и живине (стање на почетку и крају године, приплођено, купљено, продато, заклано, угинуло); 

 сточној производњи (млијеко, вуна, јаја, мед); 

 билансу произведених јаја (утрошено за властити насад, продато за насад, конзум и/или прераду, изгубљено). 
 
 

Упутство за попуњавање упитника 

Табеле 01, 04, 06, 10, 13 и 17 (Број стоке и живине - стање на дан 31. децембра 2018. године) 

Годишњим извјештајем о сточарству прикупљају се подаци о броју стоке и живине по категоријама, добу, полу и 

намјени држања (расплод, тов), а њиховим збрајањем добија се укупан број појединих врста стоке (говеда, свиње, 

овце, козе. живина, коњи) која се узгајала на породичним пољопривредним газдинствима, на подручју процјембене 

општине/града. 

Бројно стање стоке и живине односи се на сву стоку/живину смјештену на дан 31. децембра 2018. године код 

породичних пољопривредних газдинстава на територији процјембене општине/града.  
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Табела 02, 05, 07, 11 и 14 (Биланс стоке и живине у 2018. години) 
 
Годишњим извјештајем о сточарству се прикупљају подаци о билансу стоке и живине узгајане од стране породичних 

пољопривредних газдинстава у протеклој 2018. години. У табеле о билансу стоке уписују се подаци о броју стоке на 

почетку и на крају године, броју приплођене (новорођене) стоке, броју купљене (или узете за узгој у кооперацији) и 

продате стоке (или враћене из услужног узгоја кооперанту), као и броју заклане и угинуле стоке. Подаци се исказују 

само у броју. 

При уношењу података у табеле о билансу стоке и живине треба обратити пажњу на слиједеће ставке: 
 
Стање 31.12.2017. - уписују се подаци о укупном броју стоке/живине гајене од стране породичних газдинстава на дан 
31.12.2017. године. Овај податак мора бити једнак са податком о бројном стању стоке на крају предходне године 
(Годишњи извјештај о сточарству за 2017. годину). 
 
Приплођено (отељено, опрашено, ојагњено, ојарено, излежено / ред 1. табеле 02, 05, 07, 11 и 18). Ова ставка 

обухвата укупан број добијеног, живорођеног подмлатка стоке и живине (телад, прасад, јагњад, јарад и пилићи), без 

обзира на то да ли је послије неко грло продано, заклано или угинуло. 

Купљено – уписују се подаци о броју стоке/живине (подмладак и одрасла грла) купљене током године од других 

породичних пољопривредних газдинстава или пословних субјеката. Овдје се не уписују грла купљена ради директне 

продаје, а уписују се грла која су узета од пољопривредних предузећа и земљорадничких задруга према 

кооперативном уговору. 

Продато – у ову ставку уноси се сва стока и живина одведена са газдинства током посматране године. Уписују се 

подаци о броју живопродатих грла током календарске године за приплод, тов и клање (другим пољопривредним 

газдинствима или кланицама). Овдје се такође, исказују и подаци за купљена грла која су дотовљена и продата. 

Заклано  - уписују се подаци о броју грла стоке/живине закланих током године на породичним газдинствима или 

кланицама за сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.). 

Угинуло – уписују се подаци о укупном броју говеда (подмладак и одрасла грла) угинулих током године од болести, 

исцрпљености, повреда, грла која су због болести убијена (чије месо није употребљиво за исхрану), као и нестала 

грла. 

Стање 31.12.2018. - уписују се подаци о укупном броју и тежини стоке/живине са стањем на дан 31.12.2018. године. 

Овај податак о броју стоке мора бити једнак разлици приходних ставки (почетно стање + приплођено + купљено) и 

расходних ставки (продаја + клање + угинуће). Такође, податак о броју и тежини стоке на крају године мора бити 

једнак са подацима о укупном броју стоке из табеле о бројном стању стоке (табеле 01, 04, 06, 10, 13 и 17).   

Табела 03, 08 и 12 (Производња млијека)  
 

У оквиру ових табела се уносе подаци о броју мужених крава, оваца и коза, као и подаци о количини помуженог 

крављег, овчијег и козијег млијека у оквиру породичних газдинстава, током посматране 2018. године. 

 

Табела 09. Производња вуне 
 

У ову табелу уписује се укупан број оваца острижених (ошишаних) током календарске 2018. године, као и количина 

острижене вуне са одраслих оваца и шиљежади (рунска вуна и подстриг) у посматраном периоду. Количина вуне се 

приказује као неопрана вуна у килограмима, без обзира на то да ли је острижена вуна искориштена или не.  

Табела 15. Производња јаја 
 

Овдје се уносе подаци о броју носилица и укупном броју јаја снешених током године, без обзира на њихову намјену. 
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Табела 16. Биланс кокошијих јаја 
 

У оквиру ове табеле се уносе подаци о укупном билансу произведених јаја током године, према начину њихове 
употребе. Осим броја јаја утрошених за властити насад, уписују се и подаци о броју продатих јаја (за насад, конзум 
и/или прераду) и броју јаја изгубљеним током производног процеса. Биланс је исправно урађен ако је збир свих 
ставки у табели једнак укупном броју јаја произведених током посматране године (табела 15, ред 2). 
 

Табела 18. Производња меда 

У ову табелу се уписују подаци о укупном броју кошница пчела на дан 31. децембра 2018. године, без обзира на 

природу и тип кошнице (са покретним и непокретним саћем) и подаци о количини меда произведеној током 

календарске 2018. године. Произведена количина меда се исказује у килограмима. 

Примјер попуњавања табела у вези са бројним стањем говеда и производњом крављег млијека 

01. ГОВЕДА – стање на дан 31. децембра 2018.  

 Број 

1. Говеда  

до 1 године 

телад за клање  

2. остала грла женска  

3. мушка  

4. Говеда  

од 1 до 2  

године 

женска грла за расплод  

5. за клање  

мушка грла 6.  

7. 

Говеда старија  

од 2 године 

јунице за расплод  

8. за клање  

9. краве музне  

10. остале  

11. мушка грла (бикови)  

12. ГОВЕДА УКУПНО (1 до 11)  

02. БИЛАНС  ГОВЕДА 

 Број 

1. Стање 31.12.2017.  

2. Отељено  

3. Купљено  

4. Продато  

5. Заклано  

6. Угинуло  

7. Стање 31.12.2018.  

 

03. ПРОИЗВОДЊА КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА 
 (од 31.12.2017. до 31.12.2018.) 

1. Број мужених крава у 2018.  

2. Укупно помужено млијеко, литара  

3. Од тога дато у откуп мљекарама, литара  

 

 

 

 

Уписује се број и тежина крава чије се млијеко углавном 

користи за исхрану телади – ''краве хранитељке'', односно краве 

које се углавном гаје ради узгоја телади (у систему крава-теле), 

као и краве које се користе за рад (вучу). Укључене су засушене 

и излучене остале краве без обзира да ли се тове или не прије 

клања. 

Уписују се подаци о стоци смјештеној на 

породичним газдинствима без обзира на то да 

ли је стока у власништву газдинства или се 

налазе на газдинству у неком облику 

кооперације. 

Податак о броју и тежини говеда на крају 

године (табела 02, ред 7) мора бити једнак 

броју говеда укупно (табеле 01, реда 12).   

Уписују се подаци о укупном броју и тежини 

говеда са стањем на дан 31.12.2018. године. 

Овај податак о броју говеда мора бити једнак 

разлици приходних ставки (почетнно стање + 

отељено + купљено) и расходних ставки 

(продаја + клање + угинуће). 

Уписују се подаци о броју крава мужених 

током посматране 2018. године. 

Уписује се укупна количина крављег 

млијека намужена током календарске 

године. Количина намуженог млијека 

исказује се у литрима. Дијељењем 

количине укупно намуженог млијека са 

бројем крава мужених током године, 

добиће се просјечна млијечност по крави 

која треба да одговара стварном стању 

продуктивности. 
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13. ЖИВИНА - стање на дан 31. децембра 2018. 

 Број 

1. Товљени пилићи (бројлери)  

2. Кокошке носиље 2 400 

3. Ћурке  

4. Патке  

5. Гуске  

6. Остала живина 100 

7. ЖИВИНА УКУПНО (1 до 6) 2 500 

14. БИЛАНС ЖИВИНЕ 

 Број 

1. Стање 31.12.2017. 2 700 

2. Излежено у току 2018. 2 000 

3. Купљено одрасле живине 1 000 

4. једнодневне живине 0  

5. Продато одрасле живине 1 200 

6. једнодневне живине 1 600 

7. Заклано 0 

8. Угинуло 400 

9. Стање 31.12.2018. 2 500 

15. ПРОИЗВОДЊА КОКОШИЈИХ ЈАЈА 
(од 31.12.2017. до 31.12.2018.) 

1. Број кока носиља у 2017. 2 400 

2. Укупно снешено јаја, комада 576 000 

16. БИЛАНС КОКОШИЈИХ ЈАЈА 
(од 31.12.2017. до 31.12.2018.) 
 Број 

1. Утрошено за исхрану у домаћинству 256 000 

2. Утрошено за властити насад 0 

3. 
Продато (откуп, 

тржница...) 

за насад 200 000 

4. за конзум 100 000  

5. за прераду 0 

6. Губици 20 000 

 

 

Уписује се укупан број и тежина остале 

живине која се гаји на газдинству ради 

производње меса и јаја (не у сврхе лова), а 

која није обухваћена претходним врстама 

(паунови, фазани - кокице, бисерке, морке, 

нојеви, препелице, голубови ...) 

 

Податак из реда 9, табеле 14 о билансу 

живине, мора бити једнак са податком о 

укупном броју и тежини живине  из табеле 

13, реда 7 (живина укупно). 

Уписује се укупан број кока које су носиле 

јаја током календарске 2018. године, као и 

број јаја снешених током године, без бзира 

на њихову намјену (за насад, конзум, 

прераду). 

 

Збир броја јаја утрошених за властити 

насад, продатих за насад, конзум или 

прераду и броја изгубљених (пропалих) 

јаја, мора бити једнак броју укупно 

снешених јаја током 2018. године, 

приказаних у табели 15 , ред 2 (укупно 

снешено кокошијих јаја). 

 


