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ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ СВИЊА И ОРГАНИЗОВАНОМ ТОВУ СТОКЕ 
У _____________ тромесечју 2010. године 

 

 Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
 

 а) Назив (фирма)   Подручно одељење   
   (пословна, обрачунска, радна и друга јединица 

уписује назив, фирму у чијем је саставу и свој назив) 
          

     Редни бр. из адресара     
 

 б) Матични број јединственог регистра   Мат. број         
 

  Редни број јединице у саставу   Ред. број ЈУС      
 

 в) Облик удруживања   Облик удруживања     
 

 г) Облик својине   Облик својине     
 

 д) Општина  Место   Општина         
 

  Улица и кућни број              
 

2. ДЕЛАТНОСТ (подгрупа)   Делатност         

     Табела 1.  БРОЈ ВЛАСТИТИХ СВИЊА НА ДАН _____________ 2010. ГОДИНЕ 

 Број Тежина, kg 

а кол. 1 кол. 2 
1. Прасад до 2 месеца   
2. Свиње од 2 до 6 месеци   
3. супрасне назимице   
4. крмаче   
5. 

приплодне свиње 
нерасти   

6. 

Свиње  
преко 6  
месеци 

остале свиње   
 

7. Свиње - укупно (1 до 6)   
 

8.         Од тога: свиње у тову   

     Табела 2.  БИЛАНС ВЛАСТИТИХ СВИЊА У _______ ТРОМЕСЕЧЈУ 2010. ГОДИНЕ (БРОЈ) 

1. Број свиња на почетку тромесечја  
2. Опрашено прасади - укупно  
3. прасади до 2 месеца  
4. свиња од 2-6 месеци  
5. свиња преко 6 месеци  
6. 

Купљено 

свега (3 до 5)  
 

7. прасади до 2 месеца  
8. свиња од 2-6 месеци  
9. свиња преко 6 месеци  

10. 

Продато 

свега (7 до 9)  
 

11. прасади до 25 kg  
12. свиња од 25-80 kg  
13. свиња од 80-125 kg  
14. свиња преко 125 kg  
15. 

Заклано 

свега (11 до 14)  
 

16. прасади до 2 месеца  
17. остале свиње  
18. 

Угинуло 
свега (16 до 17)  

 

19. Стање на крају тромесечја  
(Преписати укупан број свиња из табеле бр. 1, ред бр.7) 

 

 



Табела 3.  ОРГАНИЗОВАНИ ТОВ СТОКЕ У ТОВИЛИШТУ ПРАВНОГ ЛИЦА  У ______ ТРОМЕСЕЧЈУ 2010. ГОДИНЕ 
 

 Стављено у тов из:  Испоручено у току тромесечја за:  

 властитог запата 
и куповине 

власништва 
других  

правних лица 
(услужни тов) 

 клање и извоз дотовљавање   

Број грла 
на 

почетку 
троме-
сечја 

 број тежина, 
kg број тежина, 

kg  број тежина, 
kg број тежина, 

kg  

Број 
грла 
излу-
чених 
из това

Број грла 
на крају 
троме-
сечја 

а 1  2 3 4 5  6 7 8 9  10  11 

1. Телад до 150 kg                
2. Јунад од 150 - 450 kg                
3. Јунад преко 450 kg                
4. Остала говеда                

5. ГОВЕДА - УКУПНО (1 до 4)                
 

6. Прасад до25 kg                
7. Свиње од 25-80 kg                
8. Свиње од 80-125 kg                
9. Свиње преко 125 kg                

10. СВИЊЕ - УКУПНО (6 до 9)                
 

11. Јагњад                
12. Шиљежад, овце и овнови                

13. ОВЦЕ - УКУПНО (11 до 12)                
 

14. Товљени пилићи                
15. Остала живина                

16. ЖИВИНА - УКУПНО  
(14 до 15)                

 
 
 
 
 
 
 



Табела 4.  ОРГАНИЗОВАНИ ТОВ СТОКЕ У ТОВИЛИШТИМА ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА У _________ ТРОМЕСЕЧЈУ 2010. ГОДИНЕ 
 

 Стављено у тов из:  Испоручено у току тромесечја за:  

 
власништвa 
породичних 
газдинстава 

власништва правног 
лица (извештајне 
јединице) и/или 

власништва других 
правних лица 
(услужни тов) 

 клање и извоз дотовљавање   

Број грла 
на 

почетку 
троме-
сечја 

 број тежина, 
kg број тежина, 

kg  број тежина, 
kg број тежина, 

kg  

Број 
грла 
излу-
чених 
из това

Број грла 
на крају 
троме-
сечја 

а 1  2 3 4 5  6 7 8 9  10  11 

1. Телад до 150 kg                
2. Јунад од 150 - 450 kg                
3. Јунад преко 450 kg                
4. Остала говеда                

5. ГОВЕДА - УКУПНО (1 до 4)                
 

6. Прасад до25 kg                
7. Свиње од 25-80 kg                
8. Свиње од 80-125 kg                
9. Свиње преко 125 kg                

10. СВИЊЕ - УКУПНО (6 до 9)                
 

11. Јагњад                
12. Шиљежад, овце и овнови                

13. ОВЦЕ - УКУПНО (11 до 12)                
 

14. Товљени пилићи                
15. Остала живина                

16. ЖИВИНА - УКУПНО  
(14 до 15)                
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Овај извештај попуњавају привредна друштва, земљорадничке задруге и јединице у саставу 
привредних друштава које се баве товом властите или туђе стоке и послују средствима у друштвеној, 
приватној, задружној, мешовитој и државној својини. 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ТАБЕЛЕ 
 
Табела 1. и 2. У табелама о броју свиња и билансу приказати само властите свиње. 

Табела 3. Табелу попуњавају извештајне јединице које непосредно организују тов властите 
или туђе стоке на сопственом газдинству. 

Колона 1. Приказати број грла у тову на почетку тромесечја без обзира на то чије је власништво та 
стока. 

Колона 2. и 3. Број и тежина грла стављених у тов из властитог запата и куповине односе се на број и 
тежину грла која су одгојена на газдинству или су купљена за тов од другог правног лица 
или породичног газдинства.  

Колона 4. и 5. Приказати стоку стављену у тов у току тромесечја, коју извештајна јединица тови на 
сопственој економији за рачун неког другог правног лица (дотовљавање, услужни тов). 

Колона 6. и 7. У ,,испоручено за клање и извоз” урачунати продата утовљена грла, као и грла заклана на 
сопственом газдинству или у сопственој кланици. Уписати број и тежину. 

Колона 8. и 9. Уписати податке (број и тежину) о испорученим грлима за дотовљавање (даљи тов) у 
товилишту других правних лица или код породичних газдинстава. 

Колона 10. Као ,,излучено” приказати број грла која су због болести, угинућа или других узрока пре 
времена искључена из това. 

Табела 4. Приказати тов стоке који је организован у кооперацији са породичним газдинствима, 
без обзира на то да ли је стока која се тови власништво правних лица или 
породичних газдинстава - коопераната, а смештена је у товилиштима породичних 
газдинстава. 

Колона 2. и 3. Приказати број и тежину стоке стављене у тов, која је власништво породичних газдинстава 
- коопераната. 

Колона 4. и 5. Овде треба приказати властиту стоку правног лица (извештајне јединице) дату на товљење 
породичним газдинствима, као и туђу стоку (власништво других правних лица) коју је 
извештајна јединица, као посредник,  дала породичним газдинствима на тов. 

 
 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________  
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


