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АКТИВНОСТИ ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА 
ACTIVITIES OF HATCHERIES 

 
Број једнодневних пилића произведених у инкубаторским станицама 

током августа 2018. године, већи је за 12,5% у односу на исти мјесец прошле 
године, а у поређењу са претходним мјесецом мањи је за 14,8%. 

Compared to the same month of the previous year, the number of day-old 
chicks produced in hatcheries in August 2018 increased by 12.5%. Compared to the 
previous month, a decrease by 14.8% was recorded in the number of hatched day-
old chicks.  

 
Подаци објављени у овом саопштењу добијени су реализацијом 

Мјесечног извјештаја о активностима инкубаторских станица за август 2018. 
године (ПО-Ј-М). Прикупљање података врши се извештајном методом а 
извјештајне јединице су сви пословни субјекти и предузетници који су користили 
инкубаторе током посматраног мјесеца за производњу једнодневних пилића. У 
саопштењу су објављени збирни подаци. 

  
Комерцијално јато за ношење представљају пилићи намијењени за 

производњу конзумних јаја. 
 
Комерцијално јато за тов јесу пилићи намијењени за тов и клање прије 

постизања полне зрелости. 
 

 
Data published in this release were obtained through the “Monthly report on 

activities of hatcheries” for August 2018 (PO-J-M). The collection of data for this 
survey is carried out using the reporting method. Reporting units are all business 
entities and entrepreneurs that used hatcheries during the reporting month to produce 
day-old chicks. Aggregate data are published in this release.  

 
 
Utility laying chicks are chicks intended to be raised with a view to the 

production of eggs for consumption.  
 
Utility meat chicks are chicks intended to be fattened and slaughtered before 

reaching sexual maturity.  
 
 
 

 
 
1. ПРОИЗВОДЊА ЈЕДНОДНЕВНИХ ПИЛИЋА 
    PRODUCTION OF DAY-OLD CHICKS 

 VIII 2017 VII 2018 VIII 2018 I – VIII 2017 I – VIII 2018 

Индекси  
Indices 

 
VIII 2018 
VIII 2017 

VIII 2018 
VII 2018 

I-VIII 2018 
I-VIII 2017 

Пијетлови, кокоши, пилићи 1 171 999 1 547 829 1 318 490 10 640 598 10 745 991 112,5 85,2 101,0 Cocks, hens, chickens 

   Комерцијално јато за ношење - 88 483 129 485 447 747 419 615 - 146,3 93,7    Utility stock, laying 

   Комерцијално јато за тов 1 171 999 1 459 346 1 189 005 10 192 851 10 326 376 101,5 81,5 101,3    Utility stock, meat 
  

Скраћенице                                                                                                                                                                                                                                                Abbreviations 
ком. – комада                                                                                                                                                                                                                                                pcs – pieces      

 

 
Графикон 1. Број произведених једнодневних пилића 

Graph 1. Number of produced day-old chicks 
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