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~ Методологија ~ 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА 

 
 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност спроводи се у складу са важећим годишњим Планом рада 
Републичког завода за статистику, у складу са Статистичким програмом Републике 
Српске za период 2022-2025. године („Службени гласник Републике Српске“, број 102/21)  
и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
85/03). 
 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

ЦИЉ И САДРЖАЈ  

Циљ ове статистичке активности јесте да обезбиједи податке о структури инкубаторских 
станица, односно податке о укупном капацитету инкубаторске станице и броју јаја 
стављених на инкубацију током извјештајне године према врсти, категорији и типу 
живине, а све то према  разредима величине инкубаторских станица.  

 

ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Податке о о структури инкубаторских станица достављају све инкубаторске станице које 
се баве производњом једнодневних пилића без обзира на њихов правни статус (пословни 
субјекти и предузетници). 
 
ОБУХВАТ  
 
Овом статистичком активношћу обухваћене су све инкубаторске станице регистроване на 
територији Републике Српске које се баве производњом једнодневних пилића. 
 

МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се извештајном 
методом. Периодика истраживања је годишња. Извјештајна јединица (инкубаторска 
станица) дужна је да достави податке Републичком заводу за статистику Републике 
Српске до 15. јануара текуће године, за референтни период (претходна година). 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Објављују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су 
заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити 
повјерљивих података. 
 

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА – ИНДИКАТОРА 

 
Категорија величине инкубатора представља разред величине инкубатора у складу са 
његовим капацитетима. 
 
Број инкубатора представља укупан број инкубатора који припадају одговарајућој 
категорији. 
 
Капацитет инкубатора јесте максималан број јаја за лежење која се могу истовремено 
ставити у инкубаторе одговарајуће категорије. 
 
Коришћење инкубатора јесте укупан број јаја за лежење, стављених у инкубатор током 
предходне године. 
 

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 

Ово истраживање је у складу са регулативом ЕУ бр. 1165/2008 (Regulation EC No. 
1165/2008) којом се регулишу истраживања у области сточарства (укључујући и 
структуру инкубаторских станица). 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одговорни произвођач података о структури инкубаторских станица јесте Републички 
завод за статистику Републике Српске.  
 
Прикупљање података обавља се у подручним јединицама Републичког завода за 
статистику Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу 
производних статистика Завода. Подаци се прикупљају извјештајном методом. Унос 
података и обрада у складу са предходно дефинисаним критеријумима логичке и 
рачунске контроле, обавља се у IST-u. 
 
ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 
 
Извјештајне јединице (инкубаторска станица) дужне су да достављају податке 
Републичком заводу за статистику Републике Српске у складу са Законом о статистици 
Републике Српске. 
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ПЕРИДОИКА СПРОВОЂЕЊА 
 
Извјештајна јединица (инкубаторска станица) дужна је да достави податке Републичком 
заводу за статистику до 15. јануара текуће године, за референтни период (претходна 
година).  
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 
 
УПИТНИК 
 
Упитник за прикупљање података о структури инкубаторских станица налази се на 
званичном веб сајту Завода, на страници: 
https://www.rzs.rs.ba/front/category/13/187/?left_mi=24&up_mi=12&add=24 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 
 
Упутство за попуњавање упитника дато је у оквиру самог упитника. 
 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 
 
Подаци се редовно објављују 20. јануара текуће године за претходну годину, у оквиру 
годишњег саопштења „Структура инкубаторских станица“.  
 
Публикују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Индивидуални подаци су 
заштићени у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03).  
 
 
Припремио: 
Лазо Шегрт 
 
Посљедње ажурирање: 
25. 03. 2022. 
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