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ПРЕДГОВОР 
 
 

Aнкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска производња, 2022.“ (у даљем тексту Aнкета) 
јесте статистичко истраживање које Републички завод за статистку спроводи сваке године током децембра у трајању 
од 15 дана. 

 
Прикупљени подаци односе се на бројно стање стоке, клање и промет стоке на газдинству, производњу и употребу 
млијека и јаја на газдинству, производњу меда и сл. 

 
Јединица посматрања у овој Aнкети јесте породично пољопривредно газдинство које се бави сточарством а које је 
изабрано у узорак методом случајног избора. 

 
За спровођења ове Aнкете припремљен је одговарајући упитник (Образац ГИПГ-ППГ/С) и Методолошко упутство, које 
садржи неопходна методолошка објашњења, упутство за попуњавање обрасца, као и опис обавеза свих учесника у 
Анкети. 

 
Период прикупљања података је од 1. до 15. децембра текуће године. Почетак анкетирања је 1. децембар, ујутро. 

 
Приликом припреме упитника и Методолошког упутства коришћене су статистичке норме садржане у ЕУ регулативама, 
методолошким упутствима, препорукама и објашњењима Евростат-а, а у циљу добијања међународно упоредивих 
података. 
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I  ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

1.1. УВОД 
 

“Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска производња 2022“ представља основно истраживање у области 
статистике сточарства. Овим истраживањем обезбјеђују се подаци о бројном стању стоке по појединим вртсама и категоријама, 
производњи и употреби кокошијих јаја и млијека (све врсте млијека – кравље, овчије и козије) на газдинству, производњи меда, 
клању и промету/билансу стоке на газдинству. 

 
Добијени подаци обезбиједиће основу за функционисање постојећег система статистике пољопривреде, као и за креирање 
одговарајуће аграрне политике. 

 
1.2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ 

 
Ово истраживање спроводи се у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 
85/03), Статистичким програмом Републике Српске за период 2022 – 2025 и годишњим Планом рада Републичког завода за 
статистику за 2022. годину. 

 
1.3. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА И ИЗРАЗА 

 
Пољопривредно газдинство представља самосталну јединицу у техничком и економском смислу, која има јединствено управљање 
и која обавља пољопривредне дјелатности, било да је у питању главна или секундарна дјелатност газдинства. Газдинства могу бити 
породична пољопривредна газдинства и правна лица/предузетници (пољопривредна предузећа и задруге). 

 
Породично пољопривредно газдинство (породично газдинство) јесте свака породична или друга заједница лица која заједно 
станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (укључујући самачко домаћинство), чији се 
чланови (један или више) баве пољопривредном производњом, било као примарном, било као секундарном активношћу, која има 
јединствено управљање, заједнички користи средства за производњу (земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, чији је 
носилац физичко лице. 

 
Носилац породичног газдинства је особа (физичко лице) која је економски и законски одговорна за рад газдинства и на чије име 
функционише дотично газдинство, односно особа која преузима ризике рада. 

 
Локација газдинства је мјесто на коме се одвија цјелокупна пољопривредна производња или њен главни дио. То је обично мјесто 
на коме се налазе пољопривредни објекти/зграде намијењени за пољопривредну производњу (нпр. објекти за смјештај стоке, 
стакленик, хладњача за смјештај пољопривредних производа, највећи административни центар и сл.) или највећа површина 
коришћеног пољопривредног земљишта. 

 
1.4. ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА И ОБУХВАТ 

 
Јединице посматрања у оквиру овог анкетног истраживања јесу пољопривредна газдинства лоцирана на територији Републике 
Српске која се баве сточном производњом и налазе се у Адресару пољопривредних газдинстава. 

 
Из Адресара као статистичког оквира, методом случајног узорка, је изабран репрезентативни узорак од 3310 породичних 
пољопривредних газдинстава која ће бити обухваћена анкетним истраживањем. Прије избора узорка извршено је дјелимично 
ажурирање Адресара на основу резултата претходних статистичких истраживања и административних регистара. 

 
1.5. РЕФЕРЕНТНИ ДАН И РЕФЕРЕНТНИ ПЕРИОД АНКЕТИРАЊА 

 
Годишње истраживање пољопривредних газдинстава спроводи се у периоду од 1. до 15. децембра 2022. године. Референтни дан 
(1. децембар 2022. године) односи се на податке о бројном стању стоке. 
 
Референтни период од 1. децембар 2021. до 30. новембар 2022. године, односи се на податке о: 

 
• Производњи млијека, кокошијих јаја и меда, 
• Билансу/промету стоке, 
• Клању свиња на газдинству. 
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1.6. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНКЕТЕ 
 

За реализацију Aнкете користиће се сљедећи методолошки инструменти: 
 

• Листа пољопривредних газдинстава (Oбразац ГИПГ – ЛГ/С), 
• Апликација за „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска производња 2022“, 
• Методолошко упутство, 

 
1.7. ЦИЉ АНКЕТИРАЊА 

 
Сврху и циљ анкете није потребно детаљно објашњавати док вас о томе не питају. Довољно је рећи две реченице. Сваки испитаник 
је другачији, па будите спремни да се прилагодите различитим ситуацијама. 

 
Ови подаци су од суштинског значаја за утврђивање бројног стања стоке у децембру и годишње сточарске производње, односно за 
утврђивање краткорочне и дугорочне пољопривредне политике. Истраживања сличног садржаја спроводе се у већини земаља 
Европе. Финални подаци ће бити приказани само за Републику Српску у цјелини. 

 
1.8. ВРИЈЕМЕ АНКЕТИРАЊА 

 
Телефонска анкета ће се одвијати од 1. до 15. децембра 2022. године. Анкета је релативно обимна, али је битно разјаснити да 
трајање анкете зависи од величине и обима пољопривредне производње на газдинству. Анкета може трајати краће од 5 минута, 
али може да траје и више од 15 минута. 

 
1.9. УЧЕШЋЕ У АНКЕТИ 

 
Учешће у анкети је добровољно. Испитанику треба објаснити да свако анкетирано (узорком одабрано) пољопривредно газдинство 
представља око 40 породичних пољопривредних газдинстава и зато је веома важно да учествују у анкети и да нам дају тачне 
податке. На овом мјесту је важно нагласити принцип статистичке поверљивости. Нагласити да је за квалитет анкете битно да сва 
одабрана пољопривредна газдинства учествују и да доприносе квалитету добијених података. 

 
1.10. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 
Лични и други подаци прикупљени у Анкети представљају службене статистичке податке и као такви користиће се искључиво у 
статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни, односно подлијежу посебној заштити, која ће бити обезбијеђена у свим 
фазама реализације анкете. 

 
Непосредни извршиоци дужни су да поступају у складу са Законом о статистици Републике Српске и Законом о заштити 
личних података и да податке до којих долазе у току анкетирања чувају као пословну тајну. 

 

1.11. ЗАДАЦИ И ОБАВЕЗЕ АНКЕТАРА 
 

Најодговорнији дио посла имају анкетари, јер од њиховог савјесног рада зависи и успјех овог истраживања. Aнкетари су 
задужени да методолошки исправно прикупе податке од пољопривредних газдинстава и да их на исправан начин унесу у Апликацију, 
водећи рачуна о повјерљивости индивидуалних података. 
 

1.12. РАД АНКЕТАРА ПРИЈЕ ПОЧЕТКА АНКЕТИРАЊА 
 

Прије почетка спровођења истраживања сваки анкетар мора да присуствује обуци коју организује Републички завод за статистику 
Републике Српске. На обуци ће анкетар бити упознат са начином рада и методологијом спровођења истраживања. На самој обуци, 
контролори ће уручити анкетарима Листу пољопривредних газдинстава (у даљем тексту Листа) и Методолошко упутство. 

У циљу што боље припреме за спровођење истраживања, анкетар је обавезан да након обуке, прегледа и проучи добијени анкетни 
материјал. 
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II МЕТОДОЛОШКО УПУСТВО 
 

У циљу што коректнијег попуњавања упитника за „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска производња” 
(Апликација GIF 2022) од стране анкетара, припремљено је одговарајуће Методолошко упутство. Оно обухвата генералне принципе 
анкетирања носиоца газдинства, као и дефиниције термина који се појављују у Упитнику. 

 
  ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА / ИПГ БРОЈ 

 
За свако газдинство са Листе газдинстава, анкетар је обавезан да у оквиру апликације исправно упише идентификацију 
пољопривредног газдинства или скраћено ИПГ број, без обзира на то да ли је газдинство анкетирано или не. 

 
Ради се о осмоцифреном броју који се налази на Листи поред сваког газдинства. Уносом одговарајућег ИПГ броја у одговарајуће 
поље у апликацији повлаче се остали идентификациони и адресни подаци везани за газдинство са листе. То представља предуслов 
за наставак коришћења апликације тј. унос података за анкетирано газдинство. 

 
  ОДЗИВ ГАЗДИНСТВА 

 
Одговор на ово питање зависи од ситуације на терену, која може бити другачија од очекиване, пошто су газдинстваподложна 
промјенама, као што су гашење газдинства, пресељење, подјела газдинства и сл. Може се очекивати да одређени број газдинстава 
одбије сарадњу или да њихове чланове анкетар не пронађе. 

 
У одговарајућим случајевима анкетар поступа на сљедећи начин: 

 
- Одзив 1. Уколико анкетар пронађе газдинство са Листе са идентичним носиоцем газдинства, а то газдинство се бави 

пољопривредном производњом и не одбија сарадњу, треба означити Статус газдинстава са редним бројем 1 – 
Газдинство је интервјуисано и носилац је исти. 

 

- Одзив 2. Уколико анкетар пронађе газдинство са Листе које обавља пољопривредну активност, а носилац газдинства је 
различит од носиоца газдинства у Листи, треба означити Статус газдинстава са редним бројем 2 - Газдинство је 
интервјуисано и носилац је различит. У овом случају се уносе идентификациони подаци за новог носиоца газдинства. 

 
- Одзив 3. Ако газдинство више не обавља сточарске активности из социјалних, економских или неких других разлога 

али се и даље бави биљном производњом, Статус газдинстава код овог питања треба означити са редним бројем 3 – 
Газдинство се не бави сточарством али се бави биљном производњом. 

 
- Одзив 4. Ако газдинство више не обавља пољопривредну активност из социјалних, економских или неких других разлога, 

Статус газдинстава код овог питања треба означити са редним бројем 4 – Газдинство се не бави пољопривредом. 
 

- Одзив 5. Уколико су у периоду трајања анкетирања чланови газдинства одсутни из различитих разлога (три покушаја 
позива), тако да анкетар није имао кога да интервјуише, треба означити Статус газдинстава под редним бројем 5 – 
Одсуство чланова газдинства. 

 
- Одзив 6. Ако анкетар не може да пронађе газдинство на броју телефона са Листе газдинстава, треба означити 

Статус под редним бројем број 6 – Телефон газдинства је непознат или нетачан. 
 

- Одзив 7. Уколико и поред свих настојања, чланови газдинства одбију сарадњу са анкетаром, треба означити 
Статус газдинстава под редним бројем 7 – Газдинство је одбило сарадњу. 

 
Само у случајевима појаве одзива 1 и 2 наставља се даље анкетирање носиоца газдинств, док се у свим осталим случајевима 
завршава анкетирање и прелази на следеће газдинство са Листе. 

 
Напомена: У случајевима одзива газдинства 1 и 2, анкетар наставља даље попуњавање упитника. У свим осталим случајевима 
(одзив 3, 4, 5, 6 и 7) упитник се даље не попуњава а анкетар може прећи на анкетирање наредног газдинства са Листе. У тим 
случајевима могуће је само уписати одговарајући коментар на одзив газдинства. 
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  ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ГАЗДИНСТВА 

 
У случају да се газдинство анкетира (означен статус 1 или 2 на питање Одзив газдинства), анкетар наставља са провјеравањем 
идентификационих податка о пољопривредном газдинству (име и презиме носиоца газдинства, као и матични број носиоца 
газдинства) који се аутоматски увлаче у апликацију са уносом одговарајућег ИПГ броја. 

Носилац породичног пољопривредног газдинства јесте лице које је економски и правно одговорно за рад газдинства и на чије име 
функционише газдинство, односно лице које преузима ризике рада. 

 
Носилац газдинства не мора бити лице са Листе, тако да идентификациони подаци носиоца газдинства могу бити исти или различити 
од идентификационих података о пољопривредном газдинству из Листе газдинства. 

 
     Адреса становања носиоца газдинства 
 

Након идентификационих података, анкетар провјерава податке о адреси становања носиоца газдинства односно: назив 
општине/града, назив насеља, улица и кућни број, као и елоктронска адреса и број телефона. 

 
Адреса носиоца газдинства јесте адреса стварног становања носиоца газдинства и она може бити иста или различита од адресе 
носиоца газдинства наведене у Листи. 

 
     Локација газдинства 
 

Након адресе становања, анкетар провјерава назив општине/града и насељеног мјеста у ком је лоцирано пољопривредно 
газдинство. 

 
Локација пољопривредног газдинства је мјесто на којем се одвија цјелокупна пољопривредна производња или њен највећи дио 
(мјесто гдје се налазе пољопривредни објекти или највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта). Локацију одређује 
испитаник. У случају да је насеље у коме се налазе пољопривредни објекти различито од насеља у којем се налази највећа 
површина коришћеног пољопривредног земљишта, локацију газдинства уписати на основу изјаве даваоца података. 

 
Подаци о локацији газдинства се обавезно уписују без обзира да ли су исти или различити од података о адреси носиоца газдинства. 

 
     Регистрација газдинства у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
 

Уколико је анкетирано газдинство уписано у „Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске“ (скраћено МПШиВ), обавезно се уписује ознака 1 и број пољопривредног газдинства у Регистру. 
Уколико испитаник не зна број пољопривредног газдинства, онда се уписује име и презиме особе на које се води газдинство у 
Министарству. У случајевима када овај број већ постоји у апликацији анкетар није обавезан да испитанику поставља ово питање. 

 
  БРОЈНО СТAЊЕ СТОКЕ И СТОЧAРСКА ПРОИЗВОДЊA 

 
У оквиру ове групе питања прикупљају се подаци о укупном броју стоке по појединим врстама и категоријама, промету/билансу 
говеда, свиња, оваца, коза и живине, подаци о производњи и промету/билансу кокошијих јаја и млијека, као и подаци о броју кошница 
(пчелињих друштава) и производњи меда. 
 
Евидентира се укупан број стоке и живине без обзира на власништво (властита и туђа стока/кооперација), која се на референтни 
дан (1. децембра 2022. године) узгајала на газдинству. 
 
Под туђим грлима подразумјевају се грла у власништву правних лица или других физичких лица, а налазе се на анкетираном 
газдинству због това, чувања, испаше и слично. 
 

Примјер: На референтни дан анкетирања, на породичном газдинству налазило се 2.000 бројлера. Бројлери су у власништву правног 
лица с којим је породично газдинство склопило уговор о услужном тову. У упитник треба уписати 2.000 бројлера која се налазе на 
газдинству, без обзира на власништво. 

 
Не уписује се властита стока газдинства која се на дан 1. децембра посматране године налазила код других правних или физичких 
лица због това, чувања и сл. осим стоке у транзиту (нпр. женке или мужјаци који се налазе у другом газдинству ради парења). 
Животиње могу бити на газдинству (или коришћеном пољопривредном земљишту или у објектима за смјештај животиња које користи 
газдинство) или изван газдинства (на заједничким пашњацима или у току премјештања са једног пашњака на други итд). 

 
Подаци о броју стоке, живине и кошница односе се на стање на дан 1. децембра 2022. године (у даљем тексту референтни дан). 
Промјене које су настале послије 1. децембра не узимају се у обзир. 
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Примјер: Ако је неко газдинство на референтни дан (1. децембар) имало 10 оваца и 6 јагњади, а 2. децембра или касније (до доласка 
анкатара) ојагњи се још 5 оваца или угине неко јагње, тада се приликом анкатирања газдинства упоси податак о бројном стању које 
је било 1. децембра тј. 16 оваца (10 одаслих оваца и 6 јагњади). 

 
Промет (биланс) стоке и живине представља обрт стада/јата у периоду од 1. децембра 2021. до 30. децембра 2022. године (у даљем 
тексту референтни период) у ком се региструју број новорођених, број угинулих и број грла закланих на газдинству (само у случају 
свиња). 

 
Подаци о производњи појединих сточарских производа (млијеко, јаја и мед) се односе на производњу у периоду од 1. децембра 
2021. до 30. новембра 2022. године (у даљем тексту референтни период). 

 
1. ГОВЕДA 

 
Анкетар је обавезан да сваком испитанику постави питање о узгоју говеда на газдинству (питање 1). Уколико се анкетирано 
газдинство бави узгојем говеда, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на бројно стање говеда (питање 2) и 
промет говеда на газдинству (питање 3). 

 
    1. Да ли се ваше газдинство бави узгојем говеда?                 100                                          Да   → поље 101 Не   → поље 200 

 
Уколико се газдинство не бави узгојем говеда прескаче се сет питања о говедима и прелази на филтер питање о узгоју свиња на 
газдинству (питање 6). 

 
       2. Број говеда на газдинству на дан 1. децембра 2022. године (без обзира на власништво) 
 

У оквиру ове табеле уписује се број говеда које узгаја газдинство без обзира на власништво, по појединим категоријама и укупно, са 
стањем на дан 1. децембра 2022. године. 

 
Телад и млада говеда до 1 године старости од чега: 

 
- Телад и млада говеда за клање (поље 101) - представљају телад и млада говеда оба пола (млади бикови и јунице), 

старости до једне године која су намијењана за клање. 
- Остала женска телад и млада говеда (поље 102) - женска грла говеда старости до једне године, без обзира да ли се 

узгајају за приплод или тов. 
- Остала телад и млада говеда (поље 103) - мушка грла говеда старости до једне године, без обзира да ли се узгајају за 

приплод или тов. 
 

Говеда од 1 до 2 године старости од чега: 
 

- Мушка грла (поље 104) - мушка грла старости од једне до двије године, без обзира на то да ли се узгајају за прилод или 
тов. 

- Женска грла за клање (поље 105) - женска грла старости од једне до двије године, која се узгајају за тов и клање. 
- Женска грла за приплод (поље 106) - женска грла старости од једне до двије године, која се узгајају за приплод. Из ове 

категорије се искључују женска грла старости од 1 до 2 године која су се већ телила. Она припадају категорији музних 
крава (поље 110) или осталих крава (поље 111). 

 
Говеда преко 2 године старости од чега: 

 
- Мушка грла (бикови, волови) (поље 107) - мушка кастрирана и некастрирана грла старости преко двије године, која се 

користе за приплод, тов или рад. 
- Јунице за клање (поље 108) - јунице старости преко двије године које се узгајају за клање. 
- Јунице за приплод (поље 109) - јунице старости преко 2 године које се узгајају за приплод, укључујући ту и стеона грла. 
- Музне краве (поље 110) - краве чије се млијеко углавном користи за људску исхрану или прераду. Укључене су и 

засушене музне краве, као и музне краве излучене из приплода без обзира на то да ли се тове у периоду од 
посљедње лактације до клања. 

- Остале краве (поље 111) - краве чије се млијеко углавном користи за исхрану телади (краве хранитељке), односно краве 
које се углавном гаје ради узгоја телади (у систему крава-теле), као и краве које се користе за рад (вучу). У ову 
категорију говеда се убрајају и засушене и излучене остале краве, без обзира да ли се не тове или не тове прије клања. 

 
Говеда укупно (поље 112) - укупан број говеда на газдинству, на дан 1. децембра 2022. године. Овај податак се аутоматски 
рачуна у оквиру апликације тако да представља збир бројног стања говеда по појединим категоријама (збир података приказаних у 
оквиру поља од 101 до 111). 
 
 

 
3. Промет говеда на газдинству од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промету (билансу), односно промјени бројног стања говеда свих категорија у 
оквиру анкетираног газдинства, током референтног периода. 
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Број телади отељених на газдинству током године  (поље 114) - укупан број живо отељене телади у току референтног периода, 
оба пола, без обзира да ли је неко теле касније заклано, продато или угинуло. 

 
Број говеда угинулих на газдинству током године (поље 115) – укупан број свих грла (телад и одрасла грла) угинулих током 
референтног периода због болести, исцрпљености и разних незгода. Овдје се убрајају и грла која су због болести убијена (чије месо 
није употребљиво), као и нестала грла. 
 

    4. Да ли сте имали производњу крављег млијека у 2022. години?                                           Да   → поље 124 Не   → поље 200 

 
Уколико је газдинство производило кравље млијеко у посматраном периоду, анкетар прелази се на сљедеће питање о производња и 
потрошња крављег млијека на газдинству од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. (питање 5). 

 
У супротном, ако се газдинство није производило млијеко у посматраном периоду прескаче се питања о производњи и потрошњи 
крављег млијека и прелази на филтер питање о узгоју свиња на газдинству (питање 6). 

 
5. Производња и потрошња крављег млијека на газдинству од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. 

 
У оквиру ове табеле уносе се подаци о укупном броју крава које су у посљедњих 12 мјесеци мужене на газдинству, као и укупна 
количина помуженог млијека. 
 

Број крава мужених на газдинству током године (поље 124) - представља укупан број грла, која су мужена током референтног 
периода, без обзира на то да ли су се на дан 1. децембра 2022. године налазила на анкетираном газдинству или не. 

 
Дневна количина млијека произведена по муженој крави (поље 125) - уписује се просјечна количина млијека која се добије током 
дана мужом једне краве. Количина је изражена у литрима. 
 
Укупна количина млијека намуженог током године, литара (поље 126) - ова количина млијека се рачуна аутоматски на основу 
броја мужених оваца на газдинству, просјечне количине млијека произведене током дана по муженој овци и просјечног броја дана 
муже током године (305 дана). Количина је изражена у литрима. 

 
Потрошња крављег млијека на газдинству 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о количинама млијека које су произведене на газдинству током посматраног периода, а 
према начину његове употребе. 

 
Цјелокупну количину сировог крављег млијека произведеног на газдинству током референтног периода (од 1. децембра 2021. до 
30. новембра 2022. године), неопходно је подијелити према различитим облицима потрошње. То значи да укупно све употријебљене 
количине млијека по појединим облицима потрошње морају одговарати збиру укупне производње крављег, овчијег и козијег млијека. 

 
Употријебљене количине млијека на газдинству, као и продате количине односе се искључиво на сирово кравље млијеко из 
сопствене производње. 

 
Употријебљене количине млијека се уносе у литрима. Aко испитаник располаже подацима у килограмима, неопходно их је 
претворите у литре (дијелити са фактором 1,03). 
 
Количина млијека продата мљекарама, задугама и другим регистрованим откупљивачима (поље 127) - уписује се количина 
крављег млијека (у литрима) која је произведена на газдинству током референтног периода и продата мљекарама, задругама или 
неким другим регистрованим купцима млијека. 

 
Количина млијека продата откупљивачима, другим газдинствима, на кућном прагу, на пијацама и сл. (поље 128) - уписује се 
количина млијека (у литрима) која је произведена на газдинству током референтног периода, а које је газдинство продало директно 
на тржишту (на самом газдинству, тржници, пијаци, на сајмовима или другим догађајима) или је искоришћено за сеоски туризам као 
напитак. Уписују се и оне количине млијека које су продате другом газдинству, поклоњене, дониране или дате као надокнада за 
обављени посао на газдинству. Не рачунају се количине прерађеног млијека. 

 
Количина млијека употријебљена за исхрану козлића (поље 129) - уписује се количина млијека (у литрима) која је произведена 
на газдинству током референтног периода и искоришћена за исхрану подмлатка. Рачуна се само она количина млијека која је 
намужена, а затим искоришћена за исхрану стоке, укључујући и колострум. Млијеко које је посисано од стране подмлатка не узима 
се у обзир. 
 
 
 

 
Количина млијека употријебљена за производњу млијечних производа на газдинству (сир, павлака, јогурт, кајмак) (поље 
130) - уписују се количине крављег млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током референтног периода, а које су на 
самом газдинству прерађене у млијечне производе. Уносе се само оне количине млијека које су се прерадиле у готове млијечне 
производе. 

Количина млијека потрошена за пиће чланова газдинства (поље 131) - уписује се количина млијека (у литрима) која је 
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произведена на газдинству током референтног периода, а потом потрошена за људску исхрану на газдинству као млијеко за пиће. 
Не рачуна се млијеко прерађено у млијечне производе које иде у област „млијеко прерађено на газдинству“. 

Количина изгубљеног млијека (поље 132) - уписују се количине млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током 
референтног периода, а које из било ког разлога нису искориштене (нпр. кварење млијека током прераде, млијеко које је због 
неисправности или другог разлога просуто и сл.). 

Напомена: Укупна количина крављег млијека (у литрима) која је утрошена од стране газдинства током референтног периода, кроз 
различите облике потрошње (збир количина млијека приказаних у пољима од 127 до 132), мора да одговара укупној производњи 
млијека, оствареној током референтног периода (поље 126). 
 

 
2. СВИЊЕ 

 
Анкетар је обавезан да сваком испитанику постави питање о узгоју свиња на газдинству (питање 6). Уколико се анкетирано 
газдинство бави узгојем свиња, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на бројно стање (питање 7) и промет 
свиња на газдинству (питање 8). 

 
    6. Да ли се газдинство бавило узгојем свиња у посљедњих 12 мјесеци?                            Да   → поље 201 Не   → поље 300 

 
Уколико се газдинство не бави узгојем свиња, прескачу се питања о бројном стању и промету свиња и прелази на питања о узгоју 
оваца на газдинству (питање 9). 
 
7. Број свиња на газдинству на дан 1. децембра 2022. године (без обзира на власништво) 
 
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 2022. године. 

 
Прасад до 20 kg (поље 201) - прасад тјелесне масе до 20 килограма, оба пола и свих узраста, независно од намјене узгоја (за 
приплод или тов). 

 
Свиње од 21 kg до 50 kg (поље 202) - свиње тјелесне масе од 21 до 50 килограма, без обзира на пол и намјену узгоја (приплод 
или тов). 

 
Свиње за тов од чега: 

 
- Свиње за тов од 51 kg до 80 kg (поље 203) - свиње у тову масе од 51 до 80 килограма, без обзира на пол, 
- Свиње за тов од 81 kg до 110 kg (поље 204) - свиње у тову масе од 81 до 110 килограма, без обзира на пол, 
- Свиње за тов преко 110 kg (поље 205) - свиње у тову масе преко 110 килограма, без обзира на пол. 

Свиње за приплод – грла оба пола тјелесне масе 50 и више килограма, која се узгајају за приплод или су у приплоду 
(осим нераста и крмача излучених из приплода) и која су разврстана у сљедеће категорије: 

 
- Супрасне крмаче (поље 206) - женска грла која су се најмање једном прасила и која тренутно нусу опрашена, 
- Опрашене крмаче (поље 207) - женска грла која су се најмање једном прасила и која су тренутно опрашена, 
- Супрасне назимице (поље 208) - женска грла одабрана за приплод, која су први пут супрасна и од којих се очекује први 

подмладак, 
- Назимице (поље 209) - млада женска грла одабрана за приплод која се још нису прасила. 
- Нерасти (поље 210) - уписује се укупан број одраслих мушких грла која се користе у приплоду. 

Свиње укупно (поље 211) - укупан број свиња на газдинству, на дан 1. децембра 2022. године. Овај податак се рачуна аутоматски 
у оквиру апликације као збиру података за свиње по појединим категоријама исказане у пољима од 201 до 210. 

 
8. Промет и клање свиња на газдинству од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промету (билансу), односно промјени бројног стања свих категорија свиња у оквиру 
анкетираног газдинства, током референтног периода. 

 
Број прасади опрашених на газдинству током године (поље 213) - укупан број живо опрашене прасади у току референтног 
периода, без обзира да ли је неко прасе касније заклано, продато и/или угинуло. 

 
Број свиња угинулих на газдинству током године (поље 214) - укупан број свих грла угинулих током референтног периода усљед 
болести, исцрпљености и/или разних незгода. Овдје се убрајају и грла која су због болести убијена (чије месо није употребљиво), 
као и нестала грла. 
 
Број свиња закланих на газдинству током године (поље 215) - укључује свиње које су гајане и заклане на газдинству током 
посматраног периода, без обзира на даљу употребу добијеног меса (за властиту потрошњу или за продају). 
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Од тога: 

 
У оквиру поља од 216 до 220, прикупљају се подаци о броју свиња закланих у посматраном периоду на анкетираном газдинству, без 
обзира на даљу употребу добијеног меса (за властиту потрошњу или за продају). Подаци о клању свиња на газдинству се уписују 
по појединим категоријама и укупно за референтни период (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.). 

 
У табелу се уписују подаци за све свиње заклане на газдинству током посматраног референтног периода, без обзира на 
територију одакле води порјекло, укључујући и свиње из увоза. 
 

 
3. ОВЦЕ 

 
    9. Да ли се газдинство бави узгојем оваца?                               300                                                                            Да   → поље 301 Не   → пoље 400 

 
Анкетар је обавезан да сваком испитанику постави питање о узгоју оваца на газдинству (питање 9). Уколико се анкетирано 
газдинство бави узгојем оваца, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на број оваца (питање 10). 
 
Уколико се газдинство не бави узгојем оваца, прескачу се питања о бројном стању и промету оваца и прелази на питања о узгоју 
коза (питање 14). 
 
10. Број оваца на газдинству на дан 1. децембра 2022. године (без обзира на власништво) 

 
У оквиру ове табеле уписује се број оваца које узгаја анкетирано газдинство, по појединим клатегоријама и укупно, са стањем на дан 
1. децембра 2022. године. 

 
Јагњад и овце до 1 године старости (поље 301) – уписује се укупан број јагњади и младих овац оба пола до једне године старости. 

 
Oвце за производњу млијека (поље 302) – уписује се број женских грла старости преко једне године, која су се најмање једном 
јањила, као и први пут припуштена грла од којих се очекује први подмладак, а која се користе или ће се користити за производњу 
млијека за људску исхрану и/или прераду. У ову категорију се убрајају и засушене музне овце излучене из приплода без обзира да 
ли се тове у периоду до клања или не. 

 
Oвце за производњу јагњади (меса) (поље 303) - женска грла старости преко једне године, која су се најмање једном јањила, као 
и први пут припуштена грла од којих се очекује први подмладак, а које се користе за производњу јагњади. 

 
Овнови и јалове овце (поље 304) - грла која нису обухваћена у претходним категоријама као што су овнови, јалове овце и слично. 

 
Овце укупно (поље 305) - укупан број оваца на газдинству, на дан 1. децембра 2022. године. Овај податак се аутоматски рачуна 
као збир података за овце по појединим категоријама исказане у редовима од 301 до 304. 
 
11. Промет и клање оваца на газдинству од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промету (билансу), односно промјени бројног стања свих категорија оваца у оквиру 
газдинства, током референтног периода. 

 
Број јагњади ојагњених на газдинству током године (поље 309) – укупан број живо ојагњених јагњади у току референтног 
периода, без обзира на пол и да ли је неко јагње касније заклано, продато, поклоњено или угинуло. 

 
Број оваца угинулих на газдинству током године (поље 308) - укључује овце које су гајане и заклане на газдинству током 
посматраног периода, без обзира на даљу употребу добијеног меса (за властиту потрошњу или за продају). 

 
    12. Да ли сте имали производњу овчијег млијека у 2022. години?        
313                                Да   → поље 314 Не   → поље 400 

 
Анкетар је у обавези да постави питање о производњи овчијег млијека сваком испитанику који се бави узгојем оваца (питање 9). 
Уколико је анкетирано газдинство у посматраном периоду производило козије млијеко, анкетар прелази на сљедећи сет питања која 
се односе производњу и потрошњу овчијег млијека (питање 13). 
 
 
 
 
 
13. Производња и потрошња овчијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 
 
Број оваца мужених на газдинству током године (поље 314) - представља укупан број оваца које су мужене током референтног 
периода, без обзира на то да ли су се на дан 1. децембра 2022. Године, налазиле на анкетираном газдинству или не. 
 
Количина млијека произведена током дана по муженој овци (поље 315) – уписује се просјечна количина млијека која се добије 
током дана мужом једне овце. Количина је изражена у литрима. 
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Укупна количина овчијег млијека намуженог током године, литара (поље 316) – ова количина млијека се рачуна аутоматски на 
основу броја мужених оваца на газдинству, просјечне количине млијека произведене током дана по муженој овци и просјечног броја 
дана муже током године (150 дана). Количина је изражена у литрима. 
 
Потрошња овчијег млијека на газдинству 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о количинама овчијег млијека које су произведене на газдинству током посматраног 
периода, а према начину његове употребе. Цјелокупну количину сировог овчијег млијека произведеног на газдинству током 
референтног периода (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. године), неопходно је подијелити према различитим облицима 
потрошње. То значи да укупно све употријебљене количине млијека по појединим облицима потрошње морају одговарати збиру 
укупне производње овчијег млијека (поље 316). 
 
Употријебљене количине млијека на газдинству, као и продате количине односе се искључиво на сирово овчије млијеко из сопствене 
производње. Употријебљене количине млијека се уносе у литрима. Aко испитаник располаже подацима у килограмима, неопходно 
их је претворите у литре (дијелити са фактором 1,03). 
 
Количина млијека продата откупљивачима, другим газдинствима, на кућном прагу, на пијацама и сл. (поље 317) - уписује се 
количина овчијег млијека (у литрима) која је произведена на газдинству током референтног периода, а које је газдинство продало 
директно на тржишту (на самом газдинству, тржници, пијаци, на сајмовима или другим догађајима) или је искоришћено за сеоски 
туризам као напитак. Уписују се и оне количине млијека које су продате другом газдинству, поклоњене, дониране или дате као 
надокнада за обављени посао на газдинству. Не рачунају се количине прерађеног млијека. 

 
Количина млијека употријебљена за исхрану јагњади (поље 318) - уписује се количина млијека (у литрима) која је произведена 
на газдинству током референтног периода и искоришћена за исхрану подмлатка. Рачуна се само она количина млијека која је 
намужена, а затим искоришћена за исхрану стоке, укључујући и колострум. Млијеко које је посисано од стране подмлатка не узима 
се у обзир. 

 
Количина млијека употријебљена за производњу млијечних производа на газдинству (сир, павлака, јогурт, кајмак) (поље 
319) - уписују се количине козијег млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током референтног периода, а које су на 
самом газдинству прерађене у млијечне производе. Уносе се само оне количине млијека које су се прерадиле у готове млијечне 
производе. 

Количина млијека потрошена за пиће чланова газдинства (поље 320) - уписује се количина млијека (у литрима) која је 
произведена на газдинству током референтног периода, а потом потрошена за људску исхрану на газдинству као млијеко за пиће. 
Не рачуна се млијеко прерађено у млијечне производе које иде у област „млијеко прерађено на газдинству“. 

Количина изгубљеног млијека (поље 321) - уписују се количине млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током 
референтног периода, а које из било ког разлога нису искориштене (нпр. кварење млијека током прераде, млијеко које је због 
неисправности или другог разлога просуто и сл.). 

Напомена: Укупна количина овчијег млијека (у литрима) која је утрошена од стране газдинства током референтног периода, кроз 
различите облике потрошње (збир количина млијека приказаних у пољима од 317 до 321), мора да одговара укупној производњи 
овчијег млијека, оствареној током референтног периода (поље 316). 
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4. КОЗЕ 

 
   14. Да ли се газдинство бави узгојем коза?                                                                                    Да  → настави Не  → питање 19 

 
Анкетар је у обавези да постави питање испитанику о узгоју коза на газдинству (питање 19). Уколико се анкетирано газдинство бави 
узгојем коза, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на број коза (питање 20). 
 
Уколико се газдинство не бави узгојем коза, прескачу се питања о бројном стању и промету коза и прелази на питања о узгоју коња 
(питање 19). 
 
 
15. Број коза на газдинству на дан 1. децембра 2022. 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 
2022. године. 

 
Јарад и козе до 1 године старости (поље 401) – укупан број козе, оба пола, старости до 12 мјесеци. 
 
Козе припуштене први пута (поље 402) - женска грла старости преко једне године, која су први пут припуштена и од којих се 
очекује први подмладак, а које се користе за производњу млијека за људску исхрану и/или прераду, односно за производњу меса 
(јаради). 

 
Козе већ јарене (поље 403) – женска грла старости преко 1 године, која су се најмање једном јарила, а које се користе или ће се 
користити за производњу млијека за људску исхрану и/или прераду или за производњу меса (јаради). У ову категорију се убрајају и 
засушене козе. 

 
Јарци и јалове козе (поље 404) - козе које нису обухваћене предходним категоријама као што су јарчеви и јалове козе. 

 
Козе укупно (поље 405) - укупан број коза на газдинству, са стањем на дан 1. децембра 2022. године. Овај податак се аутоматски 
рачуна као збир података приказаних у редовима од 401 до 404. 

 
16. Промет и клање коза на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о промету (билансу), односно промјени бројног стања свих категорија коза на газдинству 
у периоду од 1. децембра 2021. године до 30. новембра 2022. године. 

 
Број јаради ојарених на газдинству током године (поље 407) - укупан број живо ојарене јаради током референтног периода, без 
обзира на пол и да ли је неко јагње касније заклано, продато, поклоњено или угинуло. 

 
Број коза угинулих на газдинству током године (поље 408) – укупан број свих грла (јарад и одрасла грла) угинулих током 
референтног периода усљед болести, исцрпљености и разних незгода. Овдје се убрајају и грла која су због болести убијена (чије 
месо није употребљиво), као и нестала грла. 

 
17. Да ли сте имали производњу козијег млијека у 2022. години?                                          Да  → поље 410 Не  → поље 500 

 
Анкетар је у обавези да постави питање о производњи козијег млијека сваком испитанику који се бави узгојем коза (питање 17). 
Уколико је анкетирано газдинство у посматраном периоду производило козије млијеко, анкетар прелази се на сљедећи сет питања 
која се односе производњу и потрошњу козијег млијека (питање 18). 
 
18. Производња и потрошња козијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 
 
Број коза мужених на газдинству током године (поље 410) - представља укупан број коза које су мужене током референтног 
периода, без обзира на то да ли су се на дан 1. децембра 2022. године налазиле на анкетираном газдинству или не. 
 
Количина млијека произведена током дана по муженој овци (поље 411) – уписује се просјечна количина млијека која се добије 
током дана мужом једне козе. Количина је изражена у литрима. 
 
Укупна количина козијег млијека намуженог током године, литара (поље 412) – ова количина млијека се рачуна аутоматски на 
основу броја мужених коза, просјечне количине млијека произведене током дана по муженој кози и просјечног броја дана муже током 
године (225 дана). Количина је изражена у литрима. 
 
Потрошња козијег млијека на газдинству 

 
У оквиру ове табеле прикупљају се подаци о количинама козијег млијека које су произведене на газдинству током посматраног 
периода, а према начину његове употребе. 
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Цјелокупну количину сировог козијег млијека произведеног на газдинству током референтног периода (од 1. децембра 2021. до 30. 
новембра 2022. године), неопходно је подијелити према различитим облицима потрошње. То значи да укупно све употријебљене 
количине млијека по појединим облицима потрошње морају одговарати збиру укупне производње козијег млијека. 
 
Употријебљене количине млијека на газдинству, као и продате количине односе се искључиво на сирово козије млијеко из сопствене 
производње. 
 
Употријебљене количине млијека се уносе у литрима. Aко испитаник располаже подацима у килограмима, неопходно их је претворите 
у литре (дијелити са фактором 1,03). 
 
Количина млијека продата мљекарама, задугама и другим регистрованим откупљивачима (поље 413) - уписује се количина 
козијег млијека (у литрима) која је произведена на газдинству током референтног периода и продата мљекарама, задругама или 
неким другим регистрованим купцима млијека. 

 
Количина млијека продата откупљивачима, другим газдинствима, на кућном прагу, на пијацама и сл. (поље 414) - уписује се 
количина млијека (у литрима) која је произведена на газдинству током референтног периода, а које је газдинство продало директно 
на тржишту (на самом газдинству, тржници, пијаци, на сајмовима или другим догађајима) или је искоришћено за сеоски туризам као 
напитак. Уписују се и оне количине млијека које су продате другом газдинству, поклоњене, дониране или дате као надокнада за 
обављени посао на газдинству. Не рачунају се количине прерађеног млијека. 

 
Количина млијека употријебљена за исхрану козлића (поље 415) - уписује се количина млијека (у литрима) која је произведена 
на газдинству током референтног периода и искоришћена за исхрану подмлатка. Рачуна се само она количина млијека која је 
намужена, а затим искоришћена за исхрану стоке, укључујући и колострум. Млијеко које је посисано од стране подмлатка не узима 
се у обзир. 

 
Количина млијека употријебљена за производњу млијечних производа на газдинству (сир, павлака, јогурт, кајмак) (поље 
416) - уписују се количине козијег млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током референтног периода, а које су на 
самом газдинству прерађене у млијечне производе. Уносе се само оне количине млијека које су се прерадиле у готове млијечне 
производе. 

Количина млијека потрошена за пиће чланова газдинства (поље 417) - уписује се количина млијека (у литрима) која је 
произведена на газдинству током референтног периода, а потом потрошена за људску исхрану на газдинству као млијеко за пиће. 
Не рачуна се млијеко прерађено у млијечне производе које иде у област „млијеко прерађено на газдинству“. 

 

Количина изгубљеног млијека (поље 418) - уписују се количине млијека (у литрима) које су произведене на газдинству током 
референтног периода, а које из било ког разлога нису искориштене (нпр. кварење млијека током прераде, млијеко које је због 
неисправности или другог разлога просуто и сл.). 

 

Напомена: Укупна количина козијег млијека (у литрима) која је утрошена од стране газдинства током референтног периода, кроз 
различите облике потрошње (збир количина млијека приказаних у пољима од 413 до 418), мора да одговара укупној производњи 
млијека, оствареној током референтног периода (поље 412). 
 
5. КОЊИ 

 

19. Да ли се газдинство бави узгојем коња?                                500                                                              Да   → поље 501 Не   → поље 
600 

 
Анкетар је у обавези да постави питање испитанику о узгоју коња на газдинству (питање 19). Уколико се анкетирано газдинство бави 
узгојем коња, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на број коња (питање 20). 
 
Уколико се газдинство не бави узгојем коња, прескачу се питања о бројном стању коња и прелази на питања о узгоју живине (питање 
21). 

 
Коњи укупно (поље 501) - укупан број коња гајених на газдинству, без обзира на старост и пол на референтни дан. 

 
... од тога кобиле и ждријебне омице (поље 502) - укупан број кобила и ждријебним омица гајених на газдинству на референтни дан. 
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6. ЖИВИНA 

 
21. Да ли се газдинство бавило узгојем живине у посљедњих 12 
мјесеци?   600                                                   Да  → поље 601 Не  → 612 

 
Анкетар је у обавези да постави питање испитанику о узгоју живине (питање 21). Уколико се анкетирано газдинство бави узгојем 
живине, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на број живине (питање 22) и промету живине (питање 23).  
 
Уколико се газдинство не бави узгојем живине, прескачу се питања о бројном стању и промету живине и поставља питање о производњи 
јаја (питање 24). 
 

      22. Број живине на газдинству на дан 1. децембра 2022. године (без обзира на власништво над живином) 
 

Овом табелом обухвата се укупан број живине гајене на газдинству, по појединим врстама (кокоши, ћурке, патке и гуске) и 
категоријама (товљени пилићи, коке носиље), са стањем на дан 1. децембар 2022. године. 

 
Товљени пилићи (бројлери) (поље 601) – уписује се укупан број товљених пилића (бројлера), гајених на газдинству на референтни 
дан анкете. 

 
Коке носиље (поље 602) - укупан број кокошака које су достигле одређену полну зрелост и узгајају се ради производње јаја, без 
обзира на то да ли се јаја користе за насад или исхрану (конзумна јаја). У ову ставку укључују се и пилићи, прије него достигну 
зрелост носилице, уколико су одређени за носилицу (једнодневни пилићи, кокице). Такође се у ову категорију укључују излучене 
кокошке. 
 
Остале кокоши (пиленке и пијетлови) (поље 603) – уписати укупан број пиленки и пијетлова које се узгајају на газдинству на 
референтни дан. 

 
Ћурке (поље 603) - укупан број ћурки, без обзира на старост, пол и намјену. 

 
Патке (поље 604) - укупан број патки (пловки) без обзира на старост, пол и намјену. 

 
Гуске (поље 605) - укупан број гуски без обзира на старост, пол и намјену. 

 
Остала живина (уписати врсту остале живине) (поље 606) - укупан број остале живине која се гаји на газдинству ради производње 
меса и јаја (не у сврху лова), а која није обухваћена претходним врстама (пауни, фазани, бисерке, морке, нојеви, препелице, 
голубови... ). Животиње које се узгајају за лов, а не ради производње меса, нису овдје укључене. 

 
Живина укупно (поље 607) - укупан број живине гајене на газдинству на дан 1. децембра 2022. године. Овај број се аутоматски 
рачуна као збиру унешених података у поједине редове ове табеле (поља од 601 до 606). 

 
23. Промет живине на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

 
У оквиру ове табеле уносе се подаци о промету (билансу), односно промјени бројног стања живине свих врста и категорија (подмладак 
и одрасла живина) на газдинству, у периоду од 1. децембра 2021. године до 30. новембра 2022. године. 

 
Број излежених пилића током године (поље 610) - укупан број пилића, пачића, гушчића и ћурића живо излежених током 
референтног периода, без обзира да ли је неко касније продато, заклано или угинуло. 

 
Број угинуле живине током године (поље 611) - укупан број живине угинуле током референтног периода од болести, исцрпљености 
и повреда, укључујући и грла која су због болести убијена (чије месо није употребљиво за исхрану). 
 
24. Да ли сте имали производњу кокошијих јаја у 2022. години?  612              Да   → настави Не   → питање 26 

 
Анкетар је у обавези да постави питање испитанику о производњи кокошијих јаја (питање 24) без обзира да ли има живину на 
референтни дан или не. Уколико се анкетирано газдинство бави узгојем живине, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се 
односе на производњу и потрошњу кокошијих јаја (питање 25). 

 
Просјечан број кока носилица н а газдинству за посматрани период (поље 613) – уписује се просјечан број кока носиља које 
су носиле јаја у посљедњих 12 мјесеци, без обзира на то да ли су се 1. децембра налазиле на газдиснству или не. Просјечан број 
кока носилица је број носиља које су се обично налазиле на газдинству у посматраном периоду. 

 
Примјер: Просјечан број носилица може се израчунати на следећи начин: нпр. у првих шест мјесеци посматраног периода на 
газдинству је било 20 носиља а у другој 10 носиља. Просјечан број носиља је (20+10)/2=15. 
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Просјечан број јаја по коки произведених (излежених) током године (поље 614) – уписује се просјечан број јаја по коки снешених 
током референтног периода (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022. године), без обзира на њихову каснију намјену (за насад, 
конзум, продају и сл). 
 
Укупна производња јаја, комада (поље 615) – се аутоматски рачуна на онсову броја кока носилица на газдинству и просјечног броја 
јаја по коки произведених током године. 

 
Од тога потрошено јаја за: Промет јаја се односи само на дистрибуцију кокошијих јаја произведених на газдинству током 
референтног периода. Од укупног броја снешених јаја у посматраном периоду (поље 615) неопходно је утврдити број јаја потрошених 
за сопствену исхрану, за насад, продатих за конзумацију, за насад и за прераду, као и број јаја која су остала неискоришћена тј. која 
су пропала. 

 
Потрошено јаја за исхрану чланова газдинства (поље 616) - укупан број јаја из сопствене производње која су чланови газдинства 
потрошили за исхрану током посматраног периода. 

 
Број јаја потрошених за властити насад (производња пилића) на газдинству (поље 617) - укупан број јаја произведених на 
газдинству током референтног периода, а утрошених за властити насад. 

 
Број јаја продатих за насад (за производњу пилића) (поље 618) - укупан број јаја произведених на газдинству током референтног 
периода, а продатих за насад. 

 
Продато јаја за конзумацију (исхрану) (поље 619) - укупан број јаја произведених на газдинству током референтног периода, а 
продатих за конзум. 

 
Продато јаја за прераду (поље 620) - укупан број јаја произведених на газдинству током референтног периода, а продатих за даљу 
прераду. 

 
Број изгубљених јаја (губици) (поље 621) - укупан број јаја произведених на газдинству током референтног периода која су 
неискориштена тј. пропала. 

 
7. КОШНИЦЕ ПЧЕЛА 

 
Анкетар је обавезан да постави питање испитанику о узгоју пчела (питање 26). Уколико се анкетирано газдинство бави узгојем пчела 
и производњом меда, анкетар прелази се на сљедећи сет питања која се односе на број кошница (поље 701) и просјечну производњу 
меда по кошници (поље 704).  

 
26. Да ли се газдинство бави узгојем пчела?                  700                                          Да  → поље 701 Не  → крај 

 
Уколико се газдинство не бави узгојем пчела и производњом меда, прескаче се сет питања о пчелама и завршава се анкетирање. 
 
27. Бројно стање кошница пчела и производња меда 
 
Број кошница, стање на дан 1. децембра 2022. (поље 701) – уписује се укупан број кошница (са покретним и непокретним саћем) 
на газдинству са стањем на дан 1. децембра 2022. године. 
 
Број кошница, стање на дан 1. децембра 2021. (поље 702) – број кошница на газдинству на дан 1. децембра 2021. године из 
претходне анкете. Овај податак служи као контролни податак. 
 
Разлика у бројном стању кошница између двије године (поље 703) – разлика у броју кошница између два посматрана референтна 
периода изражена у процентима, која служи за контролу. 

 
Просјечна производња меда по кошници, kg (поље 704) – уписује се просјечна производња меда остварена на газдинству током 
задњих 12 мјесеци. Произведена количина меда се исказује у килограмима. 
 
Производња меда, kg (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) (поље 705) – укупна производња меда остварена на газдинству 
током посљедњих 12 мјесеци се рачуна аутоматски на основу податка о броју кошница и просјечној производњи меда по кошници. 
Ову вриједност је неопходно потврдити кроз раговор са испитаником. 
 
Напомена: У оквиру поља 702 се налазе подаци о бројном стању кошница на дан 1. децембра 2021. године, док се у оквиру поља 
703 аутоматски рачуна разлика  између бројног стања стоке ове и претходне године. Ова два поља служе као контролна поља. 
Уколико је разлика између бројног стања кошница пчела велика, неопходно је да анкетар поново постави питање испитанику о 
бројном стању кошница на референтни дан, упозори испитаника на велику разлику, утврди разлог уочених разлика и све то упише у 
оквиру напомена анкетара.  

 
РАД НАКОН ЗАВРШЕНОГ АНКЕТИРАЊА 

 
Када контактира сва додијељена газдинства и за свако газдинство са Листе исправно попуни Упитник (без грешака и са попуњеним 
обавезним пољима), анкетар је завршио анкетирање. 
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