
 Образац ПО-51-2A
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републички завод за статистику 

 Закон о званичној статистици 
„Службени гласник РС“, број 104/09. 

 
 Шифра истраживања: 0 0 8 1 5 0

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТОЧАРСТВУ ЗА 2011. ГОДИНУ 
(За властиту стоку) 

 

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe 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. 

 
 
                      

 ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ  
                      

 1. Фирма (назив)                
                      

                      
  (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује  

фирму-назив у чијем је саставу и свој назив) 
 

                      

 2. Редни број из адресара…………………………      
                      

 3. Матични број………………………          
                      

  Редни број огранка …................……………..      
                      

 4. Oблик удруживања………………………………………    
                      

 5. Облик својине………………………………………………...   

                      

 6. Општина……………………………………….       
                      

  Насеље (место)               
                      

  Улица и кућни број              
                      

  Телефон                 
                      

 7. Делатност…………………………….....…….       
                      

  
  

   
 

               

                      

                      
 Подручно одељење…………………………………………….   
   
 

 

Табела 1. Говеда, 01.12.2011. Број Тежина, kg 
1. телад до 3 месеца   
2. јунад од 3 месеца до 1 године   
3. укупно (1+2)   

4. 
             од тога: за клање пре навршене  
             прве године старости           

  

5. мушка грла   
6. 

Говеда 
до 1 
године 

остала  
(3-4) женска грла   

7. мушка грла   
8. за приплод   
9. 

Говеда 
од 1 до 2 
године женска грла 

за клање   
10. мушка грла   
11. за приплод   
12. 

јунице 
за клање   

13. краве   
14. 

Говеда 
преко 2 
године 

          од тога: музне1)   
15. Говеда – укупно (3+7+8+9+10+11+12+13)   
16. стеоне јунице   
17. бикови за приплод   
18. волови   
19. 

Од тога: 

говеда у тову   
 
 
Табела 4. Свиње, 01.12.2011. Број Тежина, kg 
1. Прасад тешка до 20 kg   
2. Свиње тешке 21 – 50 kg   
3. 51 – 80 kg   
4. 81 – 110 kg   
5. 

Товне свиње преко 50 kg 
(укључујући нерастове и 
крмаче искључене из 
приплода) преко 110 kg   

6. мушка назимад   
7. женска назимад   
8.     од тога: супрасне назимице   
9. нерастови   

10. крмаче   
11. 

Приплодне свиње 
преко 50 kg 

    од тога: супрасне крмаче   
12. Свиње – укупно (1+2+3+4+5+6+7+9+10)   
13.           Од тога: свиње у тову   
 

Табела 2. Биланс говеда Број Тежина, 
kg 

1. Стање 01.12.2010.        +   
2. Отељено                       +   
3. Купљено2)                                   +   
4. Продато2)                                     -   
5. Заклано3)                                       -   

6.           Од тога: заклано  
          телади до 150 kg   

7. Угинуло                          -   

8. 
Стање 01.12.2011. 
(уписати податке из табеле 
бр. 1, ред бр. 15)                = 

  

 
 
 
Табела 3. Производња крављег млека,  
                  01.12.2010–01.12.2011. 
1. Просечан број мужених крава4)  
2. Произведено млека 5), l  

3. 
Уколико се на газдинству врши напајање 
телади,  приказати укупну количину (l) 
помуженог млека утрошеног за ту намену 

 

 
 
 

Табела 5. Биланс свиња Број Тежина, 
kg 

1. Стање 01.12.2010.       +   
2. Опрашено                     +   
3. Купљено2)                                   +   
4. Продато2)                                     _   
5. Заклано (6+7+8)3)                _   
6. прасади до 25 kg   
7. свиња од 26 до 50 kg   
8. свиња преко 50 kg    

9. 

Од  
тога 
закла-
но:          од тога: крмача 

         искључених из 
         приплода 

  

10. Угинуло                          -   

11.
Стање 01.12.2011. 
(уписати податке из табеле 
бр. 4, ред бр. 12)                = 

  

 
 



Табела 6.  Овце, 01.12.2011. Број Тежина, kg 
1. Овце до 1 године старости (јагњад и шиљежад)   
2. овце за приплод   
3.       од тога: музне1)   
4. 

Овце преко 
1 године 
старости овнови и јалове овце   

5. Овце – укупно (1+2+4)   
 
Табела 8.  Козе, 01.12.2011. Број Тежина, kg 
1. Козе до 1 године старости   
2. козе већ јарене   
3. козе припуштене први пут   
4. 

Козе преко 
1 године 
старости јарци и јалове козе   

5. Козе – укупно (1+2+3+4)   
 
Табела 10.  Производња козјег млека, 01.12.2010–01.12.2011. 
1. Просечан број мужених коза 4)  
2. Произведено млека 5), l  

 
Табела 11.  Живина – подмладак и одрасла грла, 
                     01.12. 2011.  Број Тежина, kg 

1. Товни пилићи (бројлери)   
2. Кокошке и петлови   
3. Ћурке   
4. Гуске   
5. Патке   
6. Остала живина   
7. Живина – укупно (1+2+3+4+5+6)   

 
Табела 13. Производња јаја, 01.12.2010–01.12.2011. 
1. Просечан број кокошака носиља  
2. Произведено јаја – укупно, комада  

 
Табела 14. Инкубатори 
1. Број инкубатора, 01.12.2011.  
2. Капацитет инкубатора у једном турнусу – укупно, комада јаја  
3. Насађена јаја – укупно, 01.12.2010–01.12.2011.  
4. Број турнуса, 01.12.2010–01.12.2011.  

 
Табела 16. Коњи, 01.12.2011. Број Тежина, kg 
1. Коњи – укупно   
2.            Од тога: кобила и  ждребних омица   

 

 

Табела7. Биланс оваца    Број Тежина, kg
1. Стање 01.12.2010.     +   
2. Ојагњено                    +   
3. Купљено2)                              +   
4. Продато2)                                _   
5. Заклано3)                                 _   

6.      Од тога заклано: 
јагњади до 6 месеци 

  

7. Угинуло                       -   

8.
Стање 01.12.2011. 
(уписати податке из 
табеле бр. 6, ред бр. 5)  = 

  

 
 

Табела 9.  Овчији производи,  
                   01.12.2010–01.12.2011. 
1. просечан број мужених оваца 4)  
2.

Млеко
произведено млека 5), l  

3. број стрижених оваца  
4.

Вуна 
острижено вуне - укупно, kg  

 
 
Табела 12. Биланс  
                    живине     Број Тежина, kg

1. Стање 01.12.2010.     +   
2. Излежено                   +   
3. Купљено2)                              +   

4.       Од тога купљено: 
једнодневних пилића 

  

5. Продато2)                                _   

6.       Од тога продато: 
једнодневних пилића 

  

7. Заклано (8+9)3)                  _   
8. товних пилића   
9.

Од тога 
заклано: остале живине   

10. Угинуло                       _   

11.
Стање 01.12.2011. 
(уписати податке из        =  
табеле бр. 11, ред бр. 7)  

  

 
 
Табела 15. Број кошница пчела и 
                    производња меда 
1. Број кошница пчела, 01.12.2011.  

2. Произведено меда – укупно (kg),
01.12.2010–01.12.2011. 

 

 
 
 

 

  Напомена: 
 
 
 
 
Објашњење: 
 

Исказати сточну производњу властите стоке без обзира на то  где је била смештена у току 2011. године. 
Просечан број мужених: крава, оваца и коза, као и просечан  број  кокошака носиља обрачунати тако што се број хранидбених дана подели 
са бројем календарских дана. 
 
1)       Грла чије се помужено млеко углавном користи  за људску исхрану или прераду. Укључена су и музна грла излучена из приплода. 
2)  Приказати  сву купљену – продату стоку ван газдинства као целине. У продају се укључује и продата стока кланицама (сопственим или 

ван газдинства). 
3)  Приказати само заклану стоку на газдинству. Заклана стока на сопственим кланицама не обухвата се овим извештајем. Продата стока 

за клање се исказује у реду Продато. 
4)   Приказати просечан број мужених грла без обзира на то да ли је помужено млеко искориштено за људску исхрану, прераду или 

исхрану стоке. 
5)       Укупно помужено млеко употребљено за људску исхрану, прераду или исхрану стоке. 
 
Датум  ________________ 2011. године 
 

Образац попунио: Руководилац: 

    
(име и презиме) 

М.П. 
(име и презиме) 

 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику * www.stat.gov.rs 
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