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Овим истраживањем прикупљају се подаци о броју стоке и кошница пчела на дан 1. децембра 2021. године, као и подаци о
промету стоке и оствареној сточарској производњи за период од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године.
У упитник се уписује сва стока и живина смјештана на газдинству без обзира на власништво (властита стока и стока у
власништву других пословних субјеката/предузетника).
Упуство и објашњење појединих табела у упитнику
Идентификацију пољопривредног газдинства и одговарајући одзив газдинства пословног субјекта/предузетника попуњавају
одговорне особе из Републичког завода за статистику.
Тражени подаци уписују се у предвиђена поља. На првој страни упитника, прво се попуњава датум (дан и мјесец) и вријеме
почетка попуњавања упитника (час и минут). На крају уписивања тражених података уписује се и вријеме завршетка
попуњава извјештаја.
Идентификациони подаци пословног субјекта /предузетника
У одговарајуће поље уписују се скраћени назив пословног субјекта /предузетника, као и матични број пословног субјекта
односно јединствени идентификациони број предузетника.
Адреса сједишта пословног субјекта /предузетника
У одговарајућа поља уписује се пун назив општине/града, насеља, улице, кућни броја, електронске адресе и број телефона
(број фиксног или мобилног телефона).
Локација газдинства
Подаци о локацији газдинства (назив општине/града и насеља) обавезно се уписују, без обзира на то да ли су ови подаци
идентични подацима о адреси сједишта пословног субјекта /предузетника или се разликују од њих.
Под локацијом газдинства подразумијева се мјесто на коме се одвија цјелокупна пољопривредна производња или њен
главни/већи дио. То је обично мјесто на коме се налазe пољопривредни објекти/зграде (нпр. административни - управни
објекти, објекти за смјештај стоке, стакленик/пластеник, хладњача за смјештај пољопривредних производа и сл.) или највећа
површина коришћеног пољопривредног земљишта. У случају да нема пољопривредног објекта по ком се локација може
одредити, највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта узеће се као референтна тачка.
1. ГОВЕДА
Табела 1. Број говеда на газдинству без обзира на власништво на дан 1. децембра 2021. године
У оквиру ове табеле уписује се број говеда, по појединим категоријама и укупно, које газдинство узгаја без обзира на
власништво са стањем на дан 1. децембра 2021. године.
Табела 2. Промет говеда на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У одговарајућа поља ове табеле уписују се подаци о промјени бројног стања говеда на газдинству, односно подаци о броју
живорођене телади и броју угинулих говеда на газдинству током посматраног период (од 1. децембра 2020. године до 30.
новембра 2021. године).
Табела 3. Производња и потрошња крављег млијека (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле уносе се подаци о укупном броју крава које су мужене на газдинству у посљедњих 12 мјесеци, као и
укупна количина помуженог млијека (у литрима).
Број мужених крава представља укупан број грла која су мужена током референтног периода, без обзира на то да ли су се
на дан 1. децембра 2021. године налазила на анкетираном газдинству.
Код производње млијека приказује се укупна количина намуженог крављег млијека на газдинству током посљедњих 12
мјесеци, без обзира на то да ли је млијеко искоришћено за продају, исхрану подмлатка или прераду на газдинству.
2. СВИЊЕ
Табела 4. Број свиња на газдинству без обзира на власништво на дан 1. децембра 2021. године
У оквиру ове табеле уписује се број свиња које узгаја газдинство без обзира на власништво, по појединим категоријама и укупно,
са стањем на дан 1. децембра 2021. године.
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Табела 5. Промет свиња на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У одговарајућа поља ове табеле уписују се подаци о промјени бројног стања свиња на газдинству, односно подаци о броју
живорођене прасади и броју угинулих свиња на газдинству током посматраног периода од 1. децембра 2020. године до 30.
новембра 2021. године.
3. ОВЦЕ
Табела 6. Број оваца на газдинству без обзира на власништво на дан 1. децембра 2021. Године
У оквиру ове табеле уписује се број оваца које узгаја анкетирано газдинство, по појединим клатегоријама и укупно, са стањем на
дан 1. децембра 2021. године, без обзира на власништво над гајеним овцама.
Табела 7. Промет оваца на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промјени бројног стања коза на газдинству, односно о броју живорођене јагњади и
броју угинулих оваца на газдинству током посматраног период од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године.
Табела 8. Производња и потрошња овчијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле уносе се подаци о укупном броју оваца које су мужене на газдинству у посљедњих 12 мјесеци, као и укупна
количина помуженог млијека (у литрима).
Број мужених оваца представља укупан број грла која су мужена током референтног периода, без обзира на то да ли су се на
дан 1. децембра 2021. године налазила на анкетираном газдинству.
Код производње млијека приказује се укупне количине намуженог овчијег млијека на газдинству током посљедњих 12 мјесеци,
без обзира на то да ли је млијеко искоришћено за продају, исхрану подмлатка или прераду на газдинству.
4. КОЗЕ
Табела 9. Број коза на газдинству на дан 1. децембра 2021. године (без обзира на власништво)
У оквиру ове табеле уписује се број коза које узгаја газдинство, по појединим категоријама и укупно, са стањем на дан 1.
децембра 2021. године.
Табела 10. Промет коза на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промјени бројног стања коза на газдинству, односно о броју живорођене јаради и
броју угинулих коза на газдинству у периоду од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године.
Табела 11. Производња и потрошња козијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле уносе се подаци о укупном броју коза које су у посљедњих 12 мјесеци мужене на газдинству, као и укупна
количина помуженог млијека (у литрима).
Број мужених коза представља укупан број грла која су мужена током референтног периода, без обзира на то да ли су се на дан
1. децембра 2021. године налазила на анкетираном газдинству.
Код производње млијека приказује се укупне количине намуженог козијег млијека на газдинству током посматраног периода, без
обзира на то да ли је млијеко искоришћено за продају, исхрану подмлатка или прераду на газдинству.
5. ЖИВИНА
Табела 12. Број живине на газдинству без обзира на власништво на дан 1. децембра 2021. године
Уписује се број живине укупно и по појединим врстама и категоријама која се налази на газдинству на дан 1. децембра 2021.
године, без обзира на власништво над гајеном живином.
У пракси то значи да се уписује бројно стање живине која се налази на фарми иако се ради о услужном узгоју. С друге стране не
уписује се број живине која је у власаништву анкетираног газдинства а налази се на фарми другог газдинства. На тај начин се
избјегава дуплирање података о бројном стању живине.
Табела 13. Промет живине на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле уносе се подаци о промету, односно промјени бројног стања живине свих врста и категорија (подмладак и
одрасла живина) на газдинству, у периоду од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године.
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Табела 14. Производња кокошијих јаја на газдинству (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У ову табелу уписују се подаци о просјечном броју кока које су носиле јаја током посматраног периода (без обзира на то да ли
су се коке на дан 1. децембра налазиле на газдинству или не) и укупном броју јаја снесених у истом том периоду, без обзира на
намјену произведених јаја.
Примјер:
Просјечан број носилица може се израчунати на следећи начин: нпр. у првих шест мјесеци посматраног периода на газдинству
је било 200 носиља а у другој 100 носиља. Просјечан број носиља је (200 + 100) / 2 = 150.
Табела 15. Потрошња произведених кокошијих јаја (у комадима) (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле број јаја произведених на газдинству у посматраном периоду распоређује се према начину потрошње. Осим
броја јаја утрошених за властити насад (производњу једнодневних пилића), уписују се и подаци о броју јаја продатих за насад,
конзумацију и прераду. Подаци о губицима обухватају број јаја који је уништен током производног процеса. Промет кокошијих
јаја је исправно попуњен ако је збир свих ставки у табели једнак броју произведених кокошијих јаја у посматраном периоду (поље
615).
6. КОШНИЦЕ ПЧЕЛА
Табела 16. Кошнице пчела и производња меда
Уписују се подаци о бројном стању кошница пчела којима располаже газдинство на дан 1. децембра 2021. године, као и укупним
количинама меда добијеним из свих кошница којима је газдинство располагало у посматраном периоду.
7. ИСПАША СТОКЕ НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗЕМЉИШТУ
Табела 17. Испаша стоке на заједничком пашњаку (од 1. децембра 2020. до 30. новембра 2021.)
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о испаши стоке газдинства на заједничким пашњацима. Уколико је газдинство
користило заједничке пашњаке и ливаде током посматраног временског периода, неопходно је да се означи поље „Да“ (знак Х)
и пређе на питање о броју грла стоке који је био на испаши и број мјесеци које је стока провела на испаши на заједничком
пашњаку (нпр. државни и/или општински пашњаци и сл).
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