УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О СТОЧАРСТВУ
(Образац ПО-51б)
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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 њиховим дијеловима и
клању стоке у кланицама, чине неопходне елементе за анализу кретања сточног фонда.
Извјештајне јединице су општине тј. општински процјенитељи који достављају податке за породична
пољопривредна газдинства лоцирана на територији процјембене општине . Процјена се врши искључиво за
породична пољопривредна газдинства укупно. У процјену се не уносе подаци који се односе на пословне
субјекте и њихове дијелове којi обављају дјелатност узгоја животиња.
Подаци о броју стоке, по врстама и категоријама, односе се на стање на дан 31. децембра 2013. године. Подаци
о производњи примарних пољопривредних производа односе се на предходну, календарску 2013. годину.
Извјештај се попуњава у складу са подацима о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи у
предходној 2012. години.
Подаци који се достављају у овом извјештају користиће се искључиво за статистичке сврхе и неће се
објављивати као појединачни. Објављују се само збирни подаци. Индивидуални подаци су заштићени у складу
са Законом о статистици републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).
Упутство за попуњавање упитника
Годишњи извјештај о сточарству породичних пољопривредних газдинстава подноси се на обрасцу ПО-51б.
Подаци о броју, билансу и производњи се процјењују на основу сопствених сазнања општинског
процјенитеља користећи при томе све расположиве административне и неадминистративне изворе података.
Препоручује се, такође, да процјенитељ испита извјестан број пољопривредних газдинстава различите
величине и економске снаге у општини за коју даје процјену и да упореди прикупљене податке са својим
запажањима, како би стекао већу сигурност у својој процјени.
Пожељно је да се процјенитељ у вези са процјеном, консултује са особљем локалних ветеринарских станица,
представницима земљорадничких задруга, откупљивачима сточарских производа и сл.
На тај начин ће процјенитељ, имајући у виду све изворе података и све информације којима располаже,
укључујући и своја лична запажања, уради коначну процјену броја стоке, биланса стоке и сточарске
производње остварене у оквиру породичних пољопривредних газдинстава лоцираних на територији
процјембене општине.
У процјену не улази број стоке и сточарска производња остварена у оквиру пословних субјеката
регистрованих на територији процјембене општине.
Табела 01. ГОВЕДА – стање на дан 31. децембра 2013.
У табели 01. уписује се број и тежина говеда по појединим категоријама и укупно, са стањем на дан 31.
децембра 2013. године.
Млада говеда до 1 године старости:
Ред 1. / Телад за клање – уписују се број телади оба пола и свих раса, старости до 1 године која су за клање.
Ред 2. / Остала женска грла - уписују се број женских грла говеда старости до једне године, без обзира на то
да ли се узгајају за приплод или за клање.
Ред 3. / Остала мушка грла - уписују се број мушких грла говеда старости до једне године, без обзира на то
да ли се узгајају за приплод или за клање.

Млада говеда од 1 до 2 године старости:
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Ред 4. / Женска грла за расплод - уписују се број женских грла старости од 1 до 2 године, која се узгајају за
приплод.
Ред 5. / Женска грла за клање - уписују се број женских грла старости од 1 до 2 године, која се узгајају за
клање.
Ред 6. / Мушка грла - уписују се број мушких грла старости од 1 до 2 године, без обзира на то да ли се узгајају
за приплод или за клање.
Говеда старија од 2 године:
Ред 7. / Јунице за расплод - уписује се број јуница старости преко 2 године, које се узгајају за приплод.
Ред 8. / Јунице за клање - уписује се број јуница старости преко 2 године, које се узгајају за клање.
Ред 9. / Музне краве - уписује се број крава чије се млијеко углавном користи за људску исхрану или прераду.
Укључене су и засушене музне краве, као и музне краве излучене из приплода без обзира на то да ли се тове у
периоду од посљедње лактације до клања.
Ред 10. / Остале краве - уписује се број 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.
Ред 11. / Мушка грла (бикови) - уписује се број мушких кастрираних и некастрираних грла старости преко 2
године, која се користе за приплод или за рад и вучу (волови).
Ред 12. / Говеда укупно – уписује се укупан број говеда на газдинству, на дан 31. децембра. Ови подаци
морају бити једнаки збиру података по појединим категоријама говеда (збир података 1-11).
Табела 02. БИЛАНС ГОВЕДА
У оквиру табеле 02. уписују се подаци о обрту (промету) стада у току календарске 2013. године, у коме се
региструју промјене у бројном стању свих категорија говеда.
Ред 1. / Стање 31.12.2012. - уписују се подаци о укупном броју говеда на дан 31.12.2012. године. Овај податак
мора бити једнак са податком на крају предходне године.
Ред 2. / Отељено - уписују се подаци о броју укупно отељених телади у току 2013. године
Ред 3. / Купљено - уписују се подаци о броју говеда (подмладак и одрасла грла) купљених током године од
других породичних пољопривредних газдинстава или пословних субјеката. Овдје се не уписују грла купљена
ради директне продаје, као ни грла која су узета од пољопривредних предузећа и земљорадничких задруга
према кооперативном уговору
Ред 4. / Продато - уписују се подаци о броју живопродатих говеда током календарске године за приплод, тов
и клање (другим пољопривредним газдинствима или кланицама). Овдје се такође, исказују и подаци за
купљена говеда која су дотовљена и продата
Говеда која су директно продата из кооперације, а нису власништво породичних газдинстава не убрајају се у
ставку „продато“.
Ред 5. / Заклано - уписују се подаци о броју говеда закланих током године на породичним газдинствима или
кланицама за сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.).
Ред 6. / 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.
Ред 7. / Стање 31.12.2013. - уписују се подаци о укупном броју говеда са стањем на дан 31.12.2013. године.
Овај податак о броју говеда мора бити једнак разлици приходних ставки (почетно стање + отељено +
купљено) и расходних ставки (продаја +клање + угинуће).
Такође, податак о броју говеда на крају године мора бити једнак са подацима из табеле 01, реда 12 (говеда
укупно).
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Примјер 1. Попуњавање табеле 01. и табеле 02.

Напомена: По завршетку уписивања података у табели 02. (биланс говеда), потребно је извршити контролу
унијетих података, која се врши на тај начин што се од збира приходних ставки (почетно стање + отељено +
куповина) одузме збир расходних ставки (продаја + клање + угинуће) и добије стање на дан 31.12.
Табела 03. ПРОИЗВОДЊА КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА (31.12.2012.-31.12.2013.)
У оквиру табеле 03. уписују се подаци о производњи крављег млијека на газдинству током посматрене
године.
Ред 1. / Број мужених крава у 2013. - уписује се број крава мужених током календарске 2013. године.
Ред 2. / Укупно помужено млијеко - уписује се укупна количина крављег млијека намужена током
календарске године. Количина намуженог млијека исказује се у литрима.
Ред 3. / Од тога дато у откуп мљекарама - уписује се укупна количина крављег млијека која је предата
мљекарама током посматрене календарске године. Овај податак не може бити већи од податка за укупно
помужено млијеко (примјер 2).
Примјер 2. Попуњавање табеле 03.
Напомена:
Дијељењем количине укупно намуженог млијека
са бројем крава мужених током године, добиће се
просјечна млијечност по крави која треба да
одговара стварном стању продуктивности на
територији ваше општине.

Табела 04. СВИЊЕ – стање на дан 31. децембра 2012.
У табели 04. уписује се број свиња у власништву породичних пољопривредних газдинстава, по појединим
категоријама и укупно, са стањем на дан 31. децембра 2013. године.
Ред 1. / Прасад до 20 kg - уписује се број прасади масе до 20 kg, оба пола и свих раса без обзира да ли сисају
или не.
Ред 2. / Свиње од 20 до 50 kg - уписује се број свиња масе од 20 до 50 kg, оба пола без обзира на то да ли се
користе за тов или приплод.
Ред 3. / Свиње за тов од 50 до 80 kg - уписује се укупан број свиња у тову масе од 50 до 80 kg, без обзира на
пол.
Ред 4. / Свиње за тов од 80 до 110 kg – уписује се укупан број свиња у тову масе од 80 до 110 kg, без обзира
на пол.
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Ред 5. / Свиње за тов преко 110 kg – уписује се укупан број свиња у тову масе преко 110 kg, без обзира на
пол.
Ред 6. / Назимице - уписује се укупан број младих женских грла одабраних за приплод која се још нису
прасила.
Ред 7. / Супрасне назимице - уписује се укупан број женских грла одабраних за приплод, која су први пут
супрасна и од којих се очекује први подмладак.
Ред 8. / Крмаче - уписује се укупан број женских грла која су се најмање једном прасила.
Ред 9. / Нерасти - уписује се укупан број одраслих мушких грла која се користе у приплоду.
Ред 10. / Свиње укупно - уписује се укупан број свиња на газдинству, на дан 31. децембра. Ови подаци морају
бити једнаки збиру података за свиње исказане по појединим категоријама у редовима од 1. до 9.
Табела 05. БИЛАНС СВИЊА
У оквиру табеле 05. уписују се подаци о обрту (промету) стада у току календарске 2013. године, у коме се
региструју промјене у бројном стању свих категорија свиња у власништву породичних пољопривредних
газдинстава, лоцираних на територији процјембене општине.
Ред 1. / Стање 31.12.2012. - уписују се подаци о укупном броју свиња на територији општине, у власништву
породичних газдинстава, са стањем на дан 31.12.2012. године. Овај податак мора бити једнак са податком на
крају предходне године.
Ред 2. / Опрашено - уписују се подаци о броју укупно опрашених прасади у току 2013. године.
Ред 3. / Купљено - уписују се подаци о броју свиња (подмладак и одрасла грла) купљених током године од
других породичних пољопривредних газдинстава или пословних субјеката. Овдје се не уписују грла купљена
ради директне продаје, као ни грла која су узета од пољопривредних предузећа и земљорадничких задруга
према кооперативном уговору.
Ред 4. / Продато - уписују се подаци о броју живопродатих свиња током календарске године за приплод, тов
и клање (другим пољопривредним газдинствима или кланицама). Овдје се такође, исказују и подаци за
купљене свиње које су дотовљене и продате.
Ред 5. / Заклано - уписују се подаци о броју закланих свиња закланих током године на породичним
газдинствима или кланицама за сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.).
Ред 6. / Угинуло - уписују се подаци о укупном броју свиња (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.
Ред 7. / Стање 31.12.2013. - уписују се подаци о укупном броју свињана територији општине, у власништву
породичних газдинстава, са стањем на дан 31.12.2013. године. Овај податак о броју свиња мора бити једнак
разлици приходних ставки (почетнно стање + опрашено + купљено) и расходних ставки (продаја +клање +
угинуће).
Податак о броју свиња на крају године мора бити једнак подацима из табеле 04, реда 10 (свиње укупно).
Примјер 3. Попуњавање табела 04. и 05.
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Напомена: По завршетку уписивања података у табели 05. (биланс свиња), потребно је извршити контролу
унијетих података, која се врши на тај начин што се од збира приходних ставки (почетно стање + опрашено +
куповина) одузме збир расходних ставки (продаја + клање + угинуће) и добије стање на дан 31.12.
Табела 06. ОВЦЕ – стање на дан 31. децембар 2013.
У табели 06. уписује се број оваца у власништву породичних пољопривредних газдинстава, по појединим
категоријама и укупно, са стањем на дан 31. децембра 2013. године.
Ред 1. / Јагњад до 2 мјесеца старости – уписује се број јагњади оба пола и свих раса старости до 2 мјесеца.
Реда 2. / Јагњад и младе овце старости од 2 до 12 мјесеци - уписује се број јагњади оба пола и свих раса
старости од 2 до 12 мјесеци, без обзира на намјену узгоја.
Ред 3. / Музне овце - уписује се број женских грла старости преко 1 године, која су се најмање једном јањила,
као и први пут припуштена грла од којих се очекује први подмладак, а које се користе за мужу тј. производњу
овчијег млијека које је намијењено за људску исхрану и/или прераду. Укључене су и засушене музне овце и
музне овце излучене из приплода без обзира да ли се тове у периоду до клања или не.
Ред 4. / Остале овце - уписује се број женских грла старости преко 1 године, која су се најмање једном јањила,
као и први пут припуштена грла од којих се очекује први подмладак, а које се користе за производњу јагњади.
Ред 5. / Приплодни овнови – уписује се број одраслих мушких грла старости преко 1 године, која се користе
у приплоду.
Ред 6. / Остале овце – уписује се број грла оваца која нису обухваћена претходним категоријама (остала
двизад, шкопци и јалове овце).
Ред 7. / Овце укупно - уписује се укупан број оваца на газдинству, на дан 31.децембра. Ови подаци морају
бити једнаки збиру података за овце исказане по појединим категоријама у редовима од 1. до 6.

Табела 07. БИЛАНС ОВАЦА
У оквиру табеле 07. уписују се подаци о обрту (промету) стада у власништву породичних пољопривредних
газдинстава, у току календарске 2012. године, у коме се региструју промјене у бројном стању свих категорија
оваца.
Ред 1. / Стање 31.12.2012. - уписују се подаци о укупном броју оваца на дан 31.12.2012. године. Овај податак
мора бити једнак са податком на крају предходне године.
Ред 2. / Ојагњено - уписују се подаци о броју укупно ојагњених јагњади у току 2013. године.
Ред 3. / Купљено - уписују се подаци о броју оваца (подмладак и одрасла грла) купљених током године од
других породичних пољопривредних газдинстава или пословних субјеката. Овдје се не уписују грла купљена
ради директне продаје, као ни грла која су узета од пољопривредних предузећа и земљорадничких задруга
према кооперативном уговору.
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Ред 4. / Продато - уписују се подаци о броју живопродатих оваца током календарске године за приплод, тов и
клање (другим пољопривредним газдинствима или кланицама). Овдје се такође, исказују и подаци за
купљене овце које су дотовљене и продате.
Ред 5. / Заклано - уписују се подаци о броју оваца закланих током године на газдинствима или кланицима за
сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.).
Ред 6. / Угинуло - уписују се подаци о укупном броју оваца (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.
Ред 7. / Стање 31.12.2012. - уписују се подаци о укупном броју оваца са стањем на дан 31.12.2013. године.
Овај податак о броју оваца мора бити једнак разлици приходних ставки (почетнно стање + ојагњено +
купљено) и расходних ставки (продаја +клање + угинуће).
Податак о броју оваца на крају године мора бити једнак подацима из табеле 06, ред 7 (овце укупно).
Примјер 4. Попуњавање табеле 06. и 07.

Напомена: По завршетку уписивања података у табели 07. (биланс оваца), потребно је извршити контролу
унијетих података, која се врши на тај начин што се од збира приходних ставки (почетно стање + ојагњено +
куповина) одузме збир расходних ставки (продаја + клање + угинуће) и добије стање на дан 31.12.
Табела 08. ПРОИЗВОДЊА ОВЧИЈЕГ МЛИЈЕКА (31.12.2012-31.12.2013)
Ред 1. / Број мужених оваца у 2013. - уписује се број оваца мужених током календарске 2013. године.
Ред 2. / Укупно помужено млијека, литара - уписује се укупна количина овчијег млијека намуженог током
календарске 2013. године. Количина намуженог млијека исказује се у литрима.
Примјер 5. Попуњавање табеле 08.
Напомена:
Дијељењем количине укупно намуженог млијека са
бројем оваца мужених током године, добиће се
просјечна млијечност по овци која треба да
одговара стварном стању продуктивности на
територији ваше општине.
Табела 09. ПРОИЗВОДЊА ВУНЕ (31.12.2012-31.12.2013)
Ред 1. / Број острижених оваца у 2013. - уписује се укупан број оваца острижених током календарске 2013.
године.
Ред 2. / Укупно острижено вуне, kg - уписује се податак о укупно остриженој неопраној вуни током
календарске 2013. Године без обзира да ли је она послије искориштена или не. Количина острижене вуне
исказује се у килограмима.
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Примјер 6. Попуњавање табеле 09.
Напомена:
Дијељењем количине укупно острижене вуне са
бројем оваца стриженим током године, добиће се
просјечна количина вуне добијена по овци која
треба
да
одговара
стварном
стању
продуктивности на територији ваше општине.
Табела 10. КОЗЕ – стање на дан 31. децембар 2013.
У оквиру ове табеле се уносе подаци о броју коза у власништву породичних пољопривредних газдинстава
лоцираних на територији процјембене општине, укупно и по појединим категоријама са стањем на дан 31.
децембра 2013. године.
Ред 1. / Јарад и младе козе до 12 мјесеци - уписује се број коза, оба пола и свих раса старости до 12 мјесеци.
Ред 2. / Козе већ јарене – уписује се број женских грла старости преко 1 године, која су се најмање једном
јарила, млијечне козе и женска приплодна грла.
Ред 3. / Козе припуштене први пут - уписује се укупан број женских грла која су први пут припуштена од
којих се очекује први подмладак.
Ред 4. / Остале козе (јарци, јалове козе) - уписује се укупан број грла коза која нису обухваћена предходним
категоријама (јарчеви, јалове козе).
Ред 5. / Козе укупно - уписује се укупан број коза на дан 31.12.2013. Ови подаци морају бити једнаки збиру
унешених података у поједине редове исте табеле (1+2+3+4).
Табела 11. БИЛАНС КОЗА
У оквиру табеле 11. уписују се подаци о обрту (промету) стада у власништву породичних пољопривредних
газдинстава, у току календарске 2012. године, у коме се региструју промјене у бројном стању свих категорија
коза.
Ред 1. / Стање 31.12.2012.- уписује се податак о укупном броју коза на дан 31.12.2012.
Ред 2. / Ојарено – уписује се само податак о укупном броју живо ојарених јаради, без обзира на пол, расу и
шта се са њима касније догоди (продата, заклана, поклоњена или угинула).
Ред 3. / Купљено – уписују се подаци о броју коза (подмладак и одрасла грла) купљених током године од
других породичних пољопривредних газдинстава или пословних субјеката. Овдје се не уписују грла купљена
ради директне продаје, као ни грла која су узета од пољопривредних предузећа и земљорадничких задруга
према кооперативном уговору.
Ред 4. / Продато - уписују се подаци о броју живопродатих коза током календарске године за приплод, тов и
клање (другим пољопривредним газдинствима или кланицама). Овдје се такође, исказују и подаци за
купљене овце које су дотовљене и продате.
Ред 5. / Заклано - уписују се подаци о броју коза закланих током године на газдинствима или кланицима за
сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.).
Ред 6. / Угинуло – уписују се подаци о укупном броју коза (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.
Ред 7. / Стање 31.12.2013. - уписује се податак о укупном броју коза на дан 31.12.2012. Овај податак мора
бити једнак са податком о укупном броју и тежини коза из табеле 10, реда 5 (козе укупно).
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Примјер 7. Попуњавање табеле 10. и 11.

По завршетку уписивања података у табели 11. (биланс коза), потребно је извршити контролу унијетих
података, која се врши на тај начин што се од збира приходних ставки (почетно стање + ојарено + куповина)
одузме збир расходних ставки (продаја + клање + угинуће) и добије стање на дан 31.12.
Табела 12. ПРОИЗВОДЊА КОЗИЈЕГ МЛИЈЕКА (31.12.2012.-31.12.2013.)
Ред 1. / Број мужених коза у 2013. – уписује се број укупан број коза мужених током календарске 2013.
године.
Ред 2. / Укупно помужено млијека, литара - уписује се укупна количина козијег млијека намуженог током
календарске 2013. године. Количина намуженог млијека исказује се у литрима.
Напомена:
Дијељењем количине укупно намуженог млијека
са бројем коза мужених током године, добиће се
просјечна млијечност по кози која треба да
одговара стварном стању продуктивности на
територији ваше општине
Табела 13. ЖИВИНА - стање на дан 31.12.2013.
Овом табелом обухвата се укупан број живине у власништву породичних газдинстава лоцираних на
територији процјембене општине, по врстама (кокоши, ћурке, патке и гуске) и појединим категоријама, са
стањем на дан 31.12.2013. године.
Ред 1. / Товљени пилићи (бројлери) - уписати укупан број товљених пилића.
Ред 2. / Кокошке носиље – уписује се укупан број кокошака које су достигле одређену полну зрелост и
узгајају се ради производње јаја, без обзира на то да ли се снесена јаја користе за насад или исхрану (конзумна
јаја). Укључују се и пилићи, прије него достигну зрелост носилице, уколико су одређени за носилицу.
Ред 3. / Ћурке – уписује се укупан број ћурки, без обзира на старост, пол и намјену.
Ред 4. / Патке – уписује се укупан број патки (пловки) без обзира на старост, пол и намјену.
Ред 5. / Гуске – уписује се укупан број гуски без обзира на старост, пол и намјену.
Ред 6. / Остала живина – уписује се укупан број остале живине која се гаји на газдинству ради производње
меса, јаја, (не у сврхе лова), а која није обухваћена претходним врстама (пауни, фазани-кокице, бисерке, морке,
нојеви, препелице, голубови...).
Ред 7. / Живина укупно – уписује се укупан број живине на на дан 31. децембра 2013. године. Овај број мора
бити једнак збиру унешених података у поједине редове исте табеле (1+2+3+4+5+6).
Табела 14. БИЛАНС ЖИВИНЕ
У оквиру ове табеле се уносе подаци о промјенама бројног стања живине у власништву породичних
газдинстава, свих врста и раса, током календарске 2013. године.
Ред 1 /Стање 31.12.2012. - уписује се укупан број живине свих врста и раса (подмладак и одрасла) која су се
налазила на породичним газдинствима 31.12.2011. године.

9

Ред 2 / Излежено у току 2013. - уписује се само укупан број свих живо излежених пилића, пачића, гушчића и
ћурића свих врста и раса у току године без обзира да ли је неко касније продато, заклано или угинуло.
Ред 3. / Купљено одрасле живине - уписује се укупан број одрасле живине, свих врста и раса, купљене током
календарске године од других породичних газдинстава и пословних субјеката.
Ред 4. / Купљено једнодневне живине - уписује се само укупан број једнодневне живине, свих врста и раса,
купљене током календарске године од других породичних газдинстава и пословних субјеката.
Напомена: Живина (одрасла и једнодневна) купљена за продају, као и живина из кооперације, која није
власништво газдинстава, не обухвата се овим извјештајем.
Ред 5. / Продато одрасле живине - уписује се укупан број одрасле живине, свих врста и раса, продате током
календарске године, за приплод, тов и клање (другим газдинствима и/или кланицама).
Ред 6. / Продато једнодневне живине - уписује се само укупан број једнодневне живине, свих врста и раса,
продате током календарске године.
Напомена: Овдје се, такође, исказују и подаци за купљену живину која је дотовљена и продата другим
газдинствима и/или пословним субјектима, укључујући и продају кланицама.
Ред 7 / Заклано - уписују се подаци о укупном броју живине заклане током године на газдинствима или
кланицима за сопствене потребе (лична потрошња, празници и сл.).
Ред 8. / Угинуло - уписује се укупан број живине, свих врста и раса, угинуле током године од болести,
исцрпљености и повреда, укључујући и грла која су због болести убијена (чије месо није употребљиво за
исхрану), као и нестала грла.
Ред 9. / Стање 31.12.2013. - уписују се подаци о укупном броју живине, свих врста и раса, са стањем на дан
31.12. Овај податак мора бити једнак са податком о укупном броју и тежини живине из табеле 13, реда 7
(живина укупно).

Примјер 8. Попуњавање табеле 13. и табеле 14.

По завршетку уписивања података у табели 14. (биланс живине), потребно је извршити контролу унијетих
података, која се врши на тај начин што се од збира приходних ставки (почетно стање + излежено + куповина)
одузме збир расходних ставки (продаја + клање + угинуће) и добије стање на дан 31.12.
Табела 15. ПРОИЗВОДЊА ЈАЈА (31.12.2012.-31.12.2013.)
Ред 1 / Број кока носиља – уписује се укупан број кока које су носиле јаја током календарске 2013. године.
Ред 2 / Укупно снешено јаја, комада - уписати укупан број јаја снешених током календарске 2013. године,
без бзира на њихову намјену (за насад, конзум, прераду).
Напомена:
Дијељењем количине укупно снешених јаја са
бројем кока које су носиле током године, добиће се
просјечна количина јаја по коки, која треба да
одговара стварном стању продуктивности на
територији општине.
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Табела 16. БИЛАНС КОКОШИЈИХ ЈАЈА (31.12.2012.-31.12.2013.)
Ред 1 / Утрошено за исхрану у домаћинству - уписати укупан броја кокошијих јаја произведених на
породичним пољопривредним газдинствима током календарске 2013. године, а утрошених за исхрану у
домаћинству
Ред 2 / Утрошено за властити насад - уписату укупан број кокошијих јаја произведених на породичним
пољопривредним газдинствима током календарске 2013. године, а утрошених за властити насад.
Ред 3 / Продато за насад - уписату укупан број кокошијих јаја произведених на на породичним
пољопривредним газдинствима током календарске 2013. године, а продатих за насад.
Ред 4 / Продато за конзум - уписату укупан број кокошијих јаја произведених на на породичним
пољопривредним газдинствима током календарске 2013. године, а продатих за конзум.
Ред 5 / Продато за прераду - уписату укупан број кокошијих јаја произведених на породичним
пољопривредним газдинствима током календарске 2013. године, а продатих за прераду.
Ред 6 / Губици - уписати број јаја изгубљених током календарске 2013. године.
Примјер 9. Попуњавање табеле 15. и табеле 16.
Напомена:
Збир броја јаја утрошених за властити
насад, јаја продатих за насад, конзум и
прераду и броја изгубљених (пропалих)
јаја мора бити једнак броју укупно
снешених кокошијих јаја током 2013.
године, приказаних у табели 15 , ред 2
(укупно снешено кокошијих јаја).

Табела 17. КОЊИ - стање на дан 31.12.2013.
У оквиру ове табеле се уносе подаци о броју коња у власништву породичних пољопривредних газдинстав
лоцираних на територији процјембене општине, укупно и по појединим категоријама са стањем на дан 31.
децембра 2013. године.
Ред 1/ Ждријебад и омад до 1 године - уписује се укупан број ждријебади и омади старости до 1 године.
Ред 2 / Кобиле и ждријебне омице –уписује се укупан број кобила и ждребних омица.
Ред 3 / Пастуви – уписује се укупан број пастува који се користе за приплод и кастрата који се користе за рад.
Ред 4 / Коњи укупно - уписати укупан број коња на породичним газдинствима, лоцираним на територији
процјембене општине. Податак у овом реду мора бити једнак збиру података у појединим редовима табеле
(1+2+3).
Табела 18. ПРОИЗВОДЊА МЕДА (31.12.2012.-31.12.2013.)
Ред 1 / Број кошница, стање 31.12.2013. - уписати укупан број кошница пчелау власништву породичних
газдинстава лоцираних на територији процјембене општине, са стањем на дан 31. децембра 2012. године, без
обзира на природу и тип кошнице (са покретним и непокретним саћем).
Ред 2 / Производња меда, kg - уписати укупну количину меда произведену на територији процјембене
општине, током календарске 2013. године. Произведена количина меда се исказује у килограмима.
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Табела 10. Попуњавање табеле 18.
Напомена:
Дијељењем укупно произведене количине меда са
бројем кошница пчела, добиће се просјечна
производња меда по кошници, која треба да
одговара стварном стању продуктивности.
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