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СТРУКТУРА ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА 
STRUCTURE OF HATCHERIES 

 
Инкубаторске станице, које су се током 2020. године бавиле 

производњом једнодневних пилића, располажу укупно капацитетом од 1,8 
милиона јаја за лежење која могу бити  истовремено стављена у инкубаторе. 

Hatcheries which in 2020 were engaged in production of day-old chicks 
had the capacity of 1.8 million eggs for hatching which can be placed in an incubator 
at the same time. 

  
Током 2020. године у инкубаторе је стављено 1,6 милиона јаја 

намијењених за лежење пилића за производњу конзумних јаја и 20,0 милиона јаја 
намијењених за лежење пилића за тов.  

In 2020, there were 1.6 million eggs intended for chicken hatching for 
production of table eggs and 20.0 million eggs for chicken hatching for fattening. 

 
Подаци објављени у овом саопштењу добијени су реализацијом 

„Годишњег извјештаја о структури инкубаторских станица“ (ПО-Ј/Г). Прикупљање 
података врши се извјештајном методом а извјештајне јединице су сви пословни 
субјекти и предузетници који су користили инкубаторе током извјештајне године 
за производњу једнодневних пилића.  

 
У саопштењу су објављени збирни подаци о броју, капацитетима и 

коришћењу инкубаторских станица за коке, пијетлове и пилиће. Инкубаторске 
станице током извјештајне године нису производиле једнодневне пилиће 
оставлих врста живине. 

Data presented in this release were obtained through the Annual report 
on structure of hatcheries (PO-J/G). Data are collected using the reporting method. 
Reporting units are all business entities and entrepreneurs that used hatcheries during 
the reporting year to produce day-old chicks. 

 
 
The release presents aggregate data on the number, capacity and usage of 

hatcheries for hens, roosters and chicks. During the reporting year, hatcheries did not 
produce day-old chicks of other breeds of poultry. 

 
 
1. УКУПАН КАПАЦИТЕТ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА, 2020. 
   TOTAL CAPACITY AND USAGE OF HATCHERIES, 2020 

Категорија величине 
(капацитет) 

Број  
инкубаторских 

станица 
Number of hatcheries 

Капацитет, 
 хиљ. ком. 
Capacity, 

 thous. pieces 

Коришћење, хиљ. ком. 
Usage, thous. pieces 

Size category 
(capacity) 2019 2020 

за носилице 
laying 

за тов 
fattening 

за носилице 
laying 

за тов 
fattening 

        УКУПНО 12 1 784 2 185 19 221 1 561 20 015 TOTAL 
1 000 – 10 000 1 8 - 90 - 51 1,000 – 10,000 
10 001 – 20 000 1 18 - 293 - 200 10,001 – 20,000 
20 001 – 50 000 1 38 - 334 - 371 20,001 – 50,000 
50 001 – 100 000 5 371 - 3 080 - 3 098 50,001 – 100,000 
100 001 – 200 000 1 172 - 1 085 - 960 100,001 – 200,000 
200 001 – 500 000 3 1 177 2 185 14 340 1 561 15 336 200,001 – 500,000 
500 001 и више  -     -    - - - - 500,001 and more 
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