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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ КОНЗУМНЕ РИБЕ И МЛАЂИ У РИБЊАЦИМА 
 

У 2010. години  
 

 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. 

 
 ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
             

1. Назив (фирма)           

           
 (јединица у саставу уписује свој назив и назив фирме у чијем је саставу)          
             

2. Матични број јединственог регистра           
             

3. Редни број огранка           
            

4. Облик својине (заокружити број):            
 1. друштвена     2. приватна     3. задружна     4. мешовита     5. државна          
            

5. Општина           
            

6. Насеље (место)           
            
 Улица и кућни број           
            
 Телефон    e-mail _____________________________ 
            

7. Делатност           
 

Извештај попуњавају правна лица, њихови делови, предузетници, пољопривредна газдинства, органи 
локалне управе и друге установе које се баве производњом конзумне рибе и млађи (територијани принцип). 

Упутство за попуњавање извештаја дато је испод сваке табеле. 
 

1. ЗАПОСЛЕНИ НА РИБАРСКОМ ГАЗДИНСТВУ У 2010. ГОДИНИ 

 Број 
1. мушкарци  
2. 

пуно радно време 
жене  

3. мушкарци  
4. 

краће од пуног радног времена 
жене  

5. мушкарци  
6. 

У непосредној 
производњи 

повремено ангажовани 
жене  

7.  На осталим пословима  
 

Исказује се број запослених у непосредној (примарној) производњи у току 2010. године, према дужини оствареног радног времена у 
овој делатности, и то: 
– пуно радно време - ако најмање 90% свог радног времена остваре обављајући послове у непосредној производњи у овој 

делатности; 
– непуно радно време - ако 30 - 90% свог радног времена остваре обављајући послове у непосредној производњи у овој делатности; 
– повремено ангажовани - ако до 30% свог радног времена обављајући послове у непосредној производњи у овој делатности. 
Kатегорија запосленог се одређује према учешћу остварених радних сати у укупном фонду радних сати у 2010. години, без обзира на 
то да ли запослени ради на неодређено или на одређено време или је сезонски радник. 
Број запослених за сваку кaтегорију исказује се и према полу. 
Број запослених на осталим пословима односи се на просечан број запослених у току 2010. године на техничким и 
административним пословима везаним за примарну производњу на рибарском газдинству (не обухватају се запослени који раде на 
рибарском газдинству у трговини, угоститељству и туризму или на преради рибе). 
Обрачун просечног броја запослених који раде на осталим пословима врши се тако што се крајња месечна стања саберу па се збир 
подели са 12. 



2. ПЛОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА, 31.12.2010. 
Капацитет  Број мерна јединица укупно 

1. Моторни чамци  kw  
2. Базени за транспорт рибе  m3  
3. Хладњаче (покретне и непокретне)  t  
4. Моторне косачице   kw  
5. Трактори  kw  
6. Камиони  t  
7. Комби возила  kw  
8. Мреже (свих врста)  m  

 

Исказују се број и капацитет пловних средстава и опреме у датој јединици мере, са стањем 31.12.2010.  
Подаци се односе на опрему и средства која се воде као основна средства рибарског газдинства. 
 
  

 Да ли рибарско газдинство поседује и (заокружити одговор): 
  
 - Опрему за аерацију ДА НЕ    
 - Елеватор ДА НЕ    
 - Сортирач ДА НЕ    
       

 
 
 
ШАРАНСКИ  РИБЊАЦИ  

3. ПОВРШИНА РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА И РИБЊАКА, 31. 12. 2010. 

Површина, ha 
 Број  

укупно од тога: у 
експлоатацији 

1. инкубатори    
2. 

Мрестилишта 
танкови    

3. Растилишта    
4. Младичњаци    
5. Матичњаци    
6. Одгајалишта    
7. Зимовници    
8. Остале површине    
9. Укупна површина (3-8)    

 

Исказује се укупна површина рибарског газдинства, тј. изграђена рибњачка водена површина - укупно, и од тога: у експлоатацији, као и 
остале површине (оранице, шуме, неплодно земљиште, земљиште под зградама, путевима и др.) које газдинство користи, у датој 
јединици мере, са стањем 31.12. 2010 године. 

4. ПРОИЗВОДЊА МЛАЂИ У 2010. ГОДИНИ 

Произведено Од тога: изловљено 
 

ком. kg kg 
1. Шаран    
2. Сом    
3. Толстолобик (бели и сиви)    
4. Амур - бели    
5. Штука    
6. Смуђ    
7. Остала риба    
8. Укупно (1-7)    

 

Исказује се количина произведене млађи - у комадима и килограмима, и од тога изловљена млађ - у килограмима.  
 
 



5. ПРОИЗВОДЊА КОНЗУМНЕ РИБЕ У 2010. ГОДИНИ 
Насађено Произведено, kg  

ком. kg укупно од тога: изловљено 
1. Шаран     
2. Сом     
3. Толстолобик (бели и сиви)     
4. Амур - бели     
5. Штука     
6. Смуђ     
7. Остала риба     
8. Укупно (1-7)     

 

Исказује се количина укупно насађене млађи - у комадима и килограмима, као и укупна количина произведене конзумне рибе (збир 
изловљене и неизловљене рибе из рибњака) и изловљене конзумне рибе у 2010. години. 
Риба пребачена у зимовник сматра се неизловљеном рибом.  
 
ПАСТРМСКИ  РИБЊАЦИ  

6. ПОВРШИНА РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА И РИБЊАКА, 31. 12. 2010. 
Површина, m2 

 Број  укупно од тога: у 
експлоатацији 

1. инкубатори    
2. Мрестилишта базени    
3. Базени за узгој млађи (ван мрестилишта)    
4. Базени за тов    
5. Остале површине    
6. Укупна површина (2-5)    

 

Исказује се укупна површина рибарског газдинства, тј. изграђена рибњачка водена површина - укупно, и од тога: у експлоатацији, као и 
остале површине (оранице, шуме, неплодно земљиште, земљиште под зградама, путевима и др.) које газдинство користи, у датој 
јединици мере. 

7. ПРОИЗВОДЊА МЛАЂИ У 2010. ГОДИНИ 
Произведено Од тога: изловљено  ком. kg kg 

1. Калифорнијска пастрмка    
2. Поточна пастрмка    
3. Остала риба    
4. Укупно (1-3)    

 

Исказује се количина произведене млађи - у комадима и килограмима, и од тога: изловљена млађ - у килограмима.  

8. ПРОИЗВОДЊА КОНЗУМНЕ РИБЕ У 2010. ГОДИНИ 
Насађено Произведено, kg  

ком. kg укупно од тога: 
изловљено 

1. Калифорнијска пастрмка     
2. Поточна пастрмка     
3. Остала риба     
4. Укупно (1-3)     

 

Исказује се количина укупно насађене млађи - у комадима и килограмима, као и укупна количина произведене конзумне рибе (збир 
изловљене и неизловљене рибе из рибњака) и изловљене конзумне рибе.  
Риба пребачена у зимовник сматра се неизловљеном рибом.

9. КОЛИЧИНА УТРОШЕНЕ ХРАНЕ 
      У 2010. ГОДИНИ 
 Количина, kg 
1. Кукуруз  
2. Пшеница  
3. Јечам  
4. Концентрована хранива  
5. Остала храна  
6. Укупно (1-5)  

 

Исказују се утрошене количине сопствене и купљене хране за 
производњу рибе у пастрмским и шаранским рибњацима. 
 

10. КОЛИЧИНА УТРОШЕНОГ ЂУБРИВА 
      У 2010. ГОДИНИ 
 Количина, kg 
1. Минерална ђубрива  
2. Органска ђубрива  
3. Креч  
4. Укупно (1-3)  

 

Исказују се утрошене количине сопственог и купљеног ђубрива 
за производњу рибе у шаранским рибњацима. 
 



11. КОЛИЧИНА УТРОШЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ГОРИВА   
И КИСЕОНИКА У 2010. ГОДИНИ 

 Количина 
1. Електрична енергија, kwh  
2. Моторна горива, литара  
3. Кисеоник, kg  

4. Моторна уља и остала 
мазива, литара 

 

 

Исказују се утрошене количине енергије, горива и кисеоника за 
производњу рибе у пастрмским и шаранским рибњацима. 
 
 

12. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ НА ГАЗДИНСТВУ 
      У 2010. ГОДИНИ 
 Вредност, РСД 
1. Утрошен материјал  

и опрема 
 

2. Услуге  
3. Укупно (1+2)  

 

Исказују се остали трошкови за производњу у пастрмским и 
шаранским рибњацима, и то: 
1. Вредност утрошеног материјала и опреме за одржавање 
рибњачких објеката и гајење риба. 
2. Вредност услуга које су коришћене на газдинству током 
процеса производње рибе (стручне услуге, изнајмљивање 
опреме и машина са или без припадајуће радне снаге, 
транспорт, одржавање рибњачких објеката, чишћење рибњака, 
складиштење, осигурање и сл.). 
Подаци се исказују у динарима.

 

13. БИЛАНС РИБЕ, 01.01.2010 - 31.12.2010. 

 Количина, kg 
1. Стање 01.01.2010.  
2. Произведено  
3. Купљено  
4. у сопственој продаји на мало  
5. трговини  
6. директно извезено  
7. индустрији  
8. другим рибњацима  
9. 

Изловљено за 
продају 

укупно (4+5+6+7+8)  
10. насад у властитим рибњацима  
11. сопствена прерада  
12. исхрана  
13. 

Изловљено за  
властиту потрошњу 

укупно (10+11+12)  
14. Стање 31.12.2010.   (1+2+3 – 9 – 13)  

 

У ред бр. 1 уписује се количина рибе у рибњацима (неизловљена конзумна риба и млађ) са стањем на дан 01.01.2010. године  и 
овај податак једнак је стању на крају претходне године тј. количини неизловљене рибе и млађи на дан 31.12.2009. године. 

У ред бр. 2 уписује се укупна производња рибе у току 2010. године, и овај податак једнак је збиру података о укупној 
произведеној конзумној  риби   (табеле бр. 5 и 8) и млађи (табеле бр. 4 и 7). 

У ред  бр. 3  уписује се податак о купљеној количини рибе (конзумна риба и млађ) у току 2010. године, без обзира на порекло 
(обухвата се и увезена конзумна риба и млађ). 

У редовима бр. 4-9 исказује се количина произведене изловљене конзумне рибе и млађи у 2010. години, искоришћене за продају, 
и то за: 

4. Сопствену продају на мало - количина рибе продате у сопственим продавницама, на газдинству или на пијацама; 
5. Продају у трговини - количина рибе која је продата трговинској мрежи; 
6. Директан извоз - количина директно извезене рибе. Количину рибе која је извезена преко других предузећа приказати у 

             реду бр. 5 - Продато у трговини; 
7. Продају индустрији - количина рибе која је продата фабрикама због даље прераде; 
8. Продају другим рибњацима. 
У редовима бр.  10-13  исказује се количина произведене изловљене конзумне рибе и млађи у 2010. години, искоришћене за 

властиту потрошњу, и то за: 
10. Насад у властитим рибњацима; 
11. Сопствену прераду - количина рибе која је прерађена у властитим фабрикама; 
12. Исхрану - количина рибе утрошена за исхрану радника на газдинству. 
Податак у реду бр. 14   односи се на укупну количину неизловљене рибе (конзумне рибе и млађи) са стањем на дан 31.12.2010, 

односно једнак је разлици укупно произведене и укупно изловљене рибе. 
 

 

 Напомена: 
 
 

 
Датум  ________________ 2011. године 
 

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 


