
 
 Образац ПО-52м/1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Републички завод за статистику  
Закон о званичној статистици 

„Службени гласник РС“, број 104/09 

 Шифра истраживања: 008020 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИНУДНО ЗАКЛАНОЈ СТОЦИ У КЛАНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ __________________________ 
За _____________ месец 2011. године 
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Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

Прегледана принудно заклана стока Процена употребљивости меса и органа 
употребљиво условно употребљиво и за прераду неупотребљиво Врста заклане стоке 

укупан број бруто тежина,  
у  тонама месо,  

у тонама 
органи,  
у тонама 

месо,  
у тонама 

органи,  
у тонама 

месо,  
у тонама 

органи,  
у тонама 

1. Коњи - укупно                 
2. Говеда до 1 године старости                 
3.     Од тога: телад до 8 месеци старости                 
4. Говеда од 1 до 2 године старости                 
5. Говеда преко 2 године старости                 
6.     Од тога: говеда  преко 30 месеци старости                  
7. Говеда - укупно (2+4+5)                 
8. јуница                 
9. крава                 

10. бикова                 
11. 

Од говеда преко 1 
године старости (4+5): 

волова                 
12. Овце - укупно                  
13. јагњад  до 6 месеци                 
14. Од тога: шиљежад од 6 месеци до 1 године                 
15. Козе - укупно                 
16. Прасад до 25 kg                 
17. Свиње 25-50 kg                 
18. Товне свиње преко 50 kg                 
19.      Од тога: крмаче искључене из приплода                 
20. Свиње - укупно (16+17+18)                 
21. Товни пилићи (бројлери)                 
22. Кокошке и петлови                 
23. Ћурке                 
24. Патке                 
25. Гуске                 
26. Остала живина                 
27. Живина - укупно (21+22+23+24+25+26)                 
28. Дивљач                 
29. Шумска                 
30. Фармска                 
31. Кунићи                 

 



Прегледана принудно заклана стока 
због наложених мера - по решењу 

ветеринарске инспекције 
због економских разлога          
(одржавање газдинства) губици услед смрти Врста заклане стоке 

број месо, у тонама број месо, у тонама број месо, у тонама 
1. Коњи - укупно             
2. Говеда до 1 године старости             
3.     Од тога: телад до 8 месеци старости             
4. Говеда од 1 до 2 године старости             
5. Говеда преко 2 године старости             
6.     Од тога: говеда  преко 30 месеци старости              
7. Говеда - укупно (2+4+5)             
8. јуница             
9. крава             

10. бикова             
11. 

Од говеда 
преко 1 
године 
старости 
(4+5): волова             

12. Овце - укупно              
13. јагњад  до 6 месеци             
14. 

Од тога: 
шиљежад од 6 месеци до 1 године             

15. Козе - укупно             
16. Прасад до 25 kg             
17. Свиње 25-50 kg             
18. Товне свиње преко 50 kg             
19.     Од тога: крмаче искључене из приплода             
20. Свиње - укупно (16+17+18)             
21. Товни пилићи (бројлери)             
22. Кокошке и петлови             
23. Ћурке             
24. Патке             
25. Гуске             
26. Остала живина             
27. Живина - укупно (21+22+23+24+25+26)             
28. Дивљач             
29. Шумска             
30. Фармска             
31. Кунићи             

 
 
 
 
 
 
 
 



Објашњење уз образац: 
 
Бруто тежина стоке представља тежину  стоке пре клања. 
Нето тежинa (месо) заклане стоке јесте тежина очишћеног и охлађеног трупа животиње, тј. тежина  заклане, охлађене и оцеђене  животиње после 
отклањања одређених делова, у зависности од врсте стоке, и то код: 
- коња: представља тежину трупа без коже, утробе, главе, репа и ногу - до скочног зглоба. Бубрези, бубрежни лој и сало укључени су  у тежину трупа; 
- говеда: представља тежину трупа без коже, утробе, главе, репа, ногу - до скочног зглоба, без бубрега и бубрежног лоја, полних органа и вимена; 
- свиња: представља тежину трупа без утробе, језика, чекиња, папака, полних органа, трбушног сала, бубрега и дијафрагме; 
- оваца и коза: представља тежину трупа без  утробе, главе, ногу - до скочног зглоба, без репа, полних органа и вимена. Бубрези и бубрежни лој укључени 
су у тежину трупа;  
- живине: представља тежину заклане и очерупане живине и извађене утробе. Јестиви органи код живине укључују срце, јетру, желудац, врат, ноге и главу. 
Сирове масноће укључују сирову сланину, сало и лој добијен непосредно по одвајању од меса. Приказује се укупна тежина сирових масноћа, и то у 
тонама. 
Товне свиње су свиње оба пола узгајане ради клања и тешке преко 50 kg. Овом категоријом обухваћене су  крмаче и нерастови искључени из приплода. 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________   
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   
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Контакт телефон  :     /                    
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