
1 

 

 

Образац ГИПГ – ППГ/ПЛ 

 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03) Одлука 
Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког програма Републике Српске за 

период 2018-2021, 02/1-021-173/18 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 21/18). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Шифра активности: 312107 
 

ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА –  
СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 2022. 

 

Подаци добијени овим истраживањем користиће се искључиво у статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни  
(Закон о статистици Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/2003). 

 
 

Идентификација пољопривредног газдинства (попуњава статистика)         
 
 
 

Датум попуњавања извјештаја      Почетак попуњавања извјештаја      
 дан  мјесец  час  минут 

 
 

Завршетак попуњавања извјештаја      

 час  минут 
 

Одзив газдинства правног лица / предузетника (попуњава статистика) 
 1.  Газдинство је анкетирано 
 3.  Газдинство се не бави сточарством али се бави биљном производњом 
 4.  Газдинство се не бави пољопривредом   
 6.  Адреса газдинства је непозната или нетачна 
   
7.  Газдинство је одбило сарадњу 
   
Идентификациони подаци правног лица / предузетника 

________________________________________________________                 
 

Назив правног лица / предузетника                          Матични број правног лица 

 

             
 

 Јединствени идентификациони број предузетника 

Адреса сједишта правног лица / предузетника 

_________________________________________________________ __________________________________________________________ 
Општина / град Насеље 

________________________________________________________________________________________ 
    

 

Улица                    Кућни број 

_________________________________________________________ 
             

 

Електронска адреса Телефон 

Локација газдинства 

_________________________________________________________ __________________________________________________________ 
Општина / град Насеље 
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1. ГОВЕДА 

 
 

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

 2. Промет говеда на газдинству  
(од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

  
 Број говеда 

     Телад и млада говеда до 1 године старости 

Телад и млада говеда за клање                                                                                                                     101  

   
Остала женска телад и млада говеда 102  

   
Остала мушка телад и млада говеда  103  

      Говеда од 1 до 2 године старости 

Мушка грла 104  

   
Женска грла за клање 105  

   
Женска грла за приплод 106  

      Говеда преко 2 године старости 

Мушка грла (бикови, волови) 107  

   
Јунице за клање 108  

   
Јунице за приплод 109  

   
Музне краве 110  

   Остале краве                                       
(краве у систему крава/теле) 

111  

   Говеда – укупно  
(збир поља од 101 до 111) 

112  
 

    
  Број говеда 

   
Број телади отељених на газдинству 113  

   
   Број говеда угинулих на газдинству 114  

 

 
3. Производња и потрошња крављег млијека  
     (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

  
 Кравље млијеко 

       Производња млијека на газдинству 

Број мужених крава на газдинству 115  

   Укупна количина намуженог млијека, литара  
(збир поља од 117 до 121) 

116  

      Потрошња крављег млијека на газдинству, литара 

Количина млијека продата мљекарама, задугама 
и другим регистрованим откупљивачима 

117  

   Количина млијека продата на други начин 
(продаја на пијацама, другим газдинствима и сл.) 

118  

   Количина млијека употријебљена за исхрану 
подмлатка (телади) 

119  

   Количина млијека употребљена за производњу 
млијечних производа на газдинству 

120  

   
Количина изгубљеног млијека 121  

 

 
 
 

2. СВИЊЕ 
 
 

4. Број свиња на газдинству без обзира на власништво 
     на дан 1. децембра 2022. године 

 5. Промет свиња на газдинству  
(од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

   
  Број свиња 

     Подмладак и свиње за тов 

Прасад до 20 kg 201  

   
Свиње од 21 kg до 50 kg 202  

   
Свиње за тов од 51 kg до 80 kg 203  

   
Свиње за тов од 81 kg до 110 kg 204  

   
Свиње за тов преко 110 kg 205  

      Свиње за приплод (50 kg и више) 

Супрасне крмаче 206  

   
Опрашене крмаче 207  

   
Супрасне назимице 208  

   
Назимице 209  

   
Нерасти 210  

   Свиње - укупно  
(збир поља од 201 до 210) 

211  
 

    
  Број свиња 

   
Број прасади опрашених на газдинству 212  

   
   Број свиња угинулих на газдинству 213  
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  3. ОВЦЕ 
 

6. Број оваца на газдинству без обзира на власништво 
    на дан 1. децембра 2022. године 

 7. Промет оваца на газдинству  
 (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

     Број оваца 
 
Јагњад и овце до 1 године старости 301  

   Јагњене и први пут припуштене овце за 
производњу млијека 

302  
   Јагњене и први пут припуштене овце за 

производњу меса 
303  

   
Овнови и јалове овце 304  
   
Овце - укупно (збир поља од 301 до 304) 305  

 

    
         Број оваца 
   Број јагњади ојагњених на 

газдинству 
306  

   
   Број оваца угинулих на газдинству 307  

 

 

 

8. Производња и потрошња овчијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

  Овчије млијеко  

       Производња овчијег млијека на газдинству 

Број мужених оваца на газдинству 308    

    
Укупна количина намуженог овчијег млијека, литара (збир поља од 310 до 314) 309   = 

      Потрошња овчијег млијека на газдинству, литара  

Количина млијека продата мљекарама, задугама и другим регистрованим откупљивачима 310   + 

     
Количина млијека продата на други начин (продаја на кућном прагу, пијацама, другим газдинствима и сл.) 311   + 

     
Количина млијека употријебљена за исхрану подмлатка (јагњади) 312   + 

     
Количина млијека употребљена за производњу млијечних производа на газдинству (сир, павлака, кајмак …) 313   + 

     
Количина изгубљеног млијека 314   + 

 

 

  4. КОЗЕ 
 

9. Број коза на газдинству на дан 1. децембра 2022. године  
      (без обзира на власништво) 

 10. Промет коза на газдинству  
  (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

     Број коза 
 
Јарад и козе до 1 године старости 401  

   
Козе припуштене први пут 402  

   
Козе већ јарене 403  

   
Јарчеви и јалове козе 404  

   
Козе - укупно (збир 401 до 404) 405  

 

             Број коза 
   

Број јаради ојарених на газдинству 406  

   
   Број коза угинулих на газдинству 407  

 

 

 

11. Производња и потрошња козијег млијека на газдинству (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

  Козије млијеко  

       Производња козијег млијека на газдинству 

Број коза мужених на газдинству 408    

    
Укупна количина намуженог козијег млијека, литара (збир поља од 410 до 414) 409   = 

      Потрошња козијег млијека на газдинству, литара  

Количина млијека продата мљекарама, задугама и другим регистрованим откупљивачима 410   + 

     
Количина млијека продата на други начин (продаја на кућном прагу, пијацама, другим газдинствима и сл.) 411   + 

     
Количина млијека употријебљена за исхрану подмлатка (јагњади) 412   + 

     
Количина млијека употријебљена за производњу млијечних производа на газдинству (сир, павлака, кајмак ...) 413   + 

     
Количина изгубљеног млијека 414   + 
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5. ЖИВИНА 
 

12. Број живине на газдинству без обзира на власништво 
       на дан 1. децембра 2022. године 

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

   
  Број живине 

   
Товљени пилићи (бројлери) 601  

   
Коке носиље 602  

   
Остале кокоши (пиленке и пијетлови) 603  
   
Ћурке 604  

   
Патке 605  

   
Гуске 606  
   
Остала живина 607  

 
Живина укупно (збир од 601 до 607) 608  

 

    
         Број живине 

   
Број излежених пилића 608  
      Број једнодневних пилића купљених  
или узетих за услужни тов 

609  
   Број одрасле живине купљене               

или узете за услужни тов 
610  

   
Број продатих једнодневних пилића 611  
   Број одрасле живине продате                
или изашле из услужног това 

612  

   
Број угинуле живине  613  

 

 
14. Производња кокошијих јаја на газдинству                                                                              

(од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 
 15. Потрошња произведених кокошијих јаја (у комадима) 

      (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 

   
  Кокошија јаја 

        Просјечан број кока носилица на 
газдинству за посматани период 

614  

 Укупна производња јаја, комада           
(збир поља од 616 до 620) 

615  
 

    
  Кокошија јаја 

   
Потрошено јаја за властити насад  616  

   
Продато јаја за насад 617  

   
Продато јаја за конзумацију (исхрану) 618  

   
Продато јаја за прераду 619  

   
Губици jaja 620  

 

 
  6. КОШНИЦЕ ПЧЕЛА 

 

16. Кошнице пчела и производња меда  

  Производња 
меда 

 

        
Број кошница, стање на дан 1. децембра 2022. 701    

    
Производња меда, kg (од 1. децембра 2021. до 30. новембра 2022.) 702    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извјештај попунио 
( М.П.) 

    Потпис одговорног лица 
 
 

 
   

 


