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Шифра активности

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О КЛАЊУ СТОКЕ У КЛАНИЦАМА
за мјесец _________________________ 2019. 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)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА
Извјештај попуњаваjу све кланице које кољу стоку и живину било за своје потребе, било за потребе других пословних субјеката односно
појединаца (услужно клање).
Извјештај се попуњава на основу одговарајуће евиденције у три примјерка. Један примјерак извјештаја задржава кланица, а два
примјерка доставља надлежној Подручној јединици Републичког завода за статистику Републике Српске, најкасније 20 дана по истеку
референтног мјесеца.
У извјештају о клању стоке и живине евидентирају се подаци o клању коња, говеда, свиња, коза, оваца и живине чије је месо намјењено
људској исхрани. Сви губици животиња настали прије клања и сва производња која није намијењена људској потрошњи су искључени.
У табелу се уписују подаци за сву заклану стоку и живину без обзира на територију одакле води поријекло, укључујући и стоку из увоза.
ДЕФИНИЦИЈЕ
Бруто тежина (тежина живе стоке) јесте тежина стоке непосредно прије клања.
Нето тежина (тежина заклане стоке) јесте тежина очишћеног и охлађеног трупа животиње, тј. тежина заклане, охлађене и оцијеђене
животиње после отклањања одређених дијелова, у зависности од врсте стоке, и то код:
• коња представља тежину трупа без коже, утробе, главе, репа и ногу до скочног зглоба. Бубрези, бубрежни лој и сало укључени
су у тежину трупа;
• говеда представља тежину трупа без коже, утробе, главе, репа, ногу до скочног зглоба, бубрега и бубрежног лоја, полних органа
и вимена;
• свиња представља тежину трупа без утробе, језика, чекиња, папака, полних органа, трбушног сала, бубрега и дијафрагме;
• оваца и коза представља тежину трупа без утробе, главе, ногу до скочног зглоба, репа, полних органа и вимена. Бубрези и
бубрежни лој укључени су у тежину трупа;
• живине представља тежину заклане и очерупане живине и извађене утробе, без главе, врата, ногу, срца, јетре и желуца.
Рандман заклане стоке и живине се утврђује као процентуални однос између тежине заклане стоке и живине (нето тежина) и тежине
живе стоке и живине (бруто тежина), а исказује се у процентима са једном децималом (нпр. 55,6%).
Тежина по грлу живе стоке и по грлу заклане стоке се исказује у килограмима и то у цијелим бројевима. Изузетак је живина код које се
тежина по грлу исказује у килограмима са двије децимале (нпр. 2,55 kg).

Табела 1. Укупно заклана стока и живина

Врста и категорија заклане стоке

1.

Коњи - укупно

2.

Телад до 8 мјесеци старости

3.

Старија телад и млада говеда
од 8 до 12 мјесеци старости

4.

Јунице

5.

Краве

6.

Бикови, до 24 мјесеца старости

7.

Бикови, преко 24 мјесеца старости

8.

Остала говеда (волови)

9.

Говеда  укупно

Број
закланих
грла

Тежина живе стоке
(бруто тежина), kg
укупно

по грлу

Тежина заклане стоке
(нето тежина), kg
укупно

Рандман, %

по грлу

10. Јагњад до 2 мјесеца старости
11. Јагњад и младе овце од 2 до 12 мјесеци
12. Овце
13. Овнови
14. Овце  укупно
15. Козе  укупно
16. Прасад до 20 kg
17. Свиње од 20 kg до 50 kg
18.

свиње од 50 kg до 80 kg

19. Товне свиње

свиње од 80 kg до 110 kg

20.

свиње преко 110 kg

21. Крмаче
22. Нерасти
23. Свиње - укупно
24. Товљени пилићи (бројлери)
25. Кокоши
26. Ћурке
27. Остала живина (гуске, патке, фазани …)
28. Живина  укупно

У ______________________ дана _________ 2019. године
Извјештај попунио

(М.П.)

Потпис одговорног лица

