
АНКЕТА О БРОЈУ СВИЊА 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 
референтну годину и у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 
104/09).   

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте обезбеђивање података о броју свиња − по 

категоријама, у полугодишњој периодици. Ови подаци служе и за израду бруто домаће 
производње меса. 

Извештајне јединице 
Извештајне јединице јесу пољопривредна газдинства обухваћена узорком. 

Обухват истраживања 
Узорком је обухваћено око 1,6% пољопривредних газдинстава на територији Републике 

Србије која гаје свиње. 

Метод и време прикупљања података 
Прикупљање података у овом истраживању врши се методом интервјуа. 
Периодика истраживања је годишња.  
Анкета се спроводи у периоду од 24. маја до 7. јуна. 
Подаци о броју свиња − по категоријама, односе се на стање на дан 23. маја.  

Обавеза заштите индивидуалних података 
Индивидуални подаци су заштићени у складу са Законом о званичној статистици. Оцене 

обележја објављују се за  нивое региона (НСТЈ2), према територијалној подели извршеној у складу 
са Уредбом о номенкалтури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 
109/09 и 46/10). 

Списак и дефиниције основних обележја – индикатора 
Прасад масе мање од 20 kg – број прасади телесне масе мање од 20 kg, без обзира на начин 

исхране. 
Свиње масе 20 – 49 kg – број младих грла оба пола, телесне масе од  20 до 49 kg, која се гаје 

за приплод или за клање, или им намена још није одређена.  
Товне свиње масе 50 или више kg – број грла оба пола, телесне масе 50 или више kg, која 

се узгајају за клање (укључујући нерастове и крмаче искључене из приплода), по следећим 
категоријама: 50-79 kg, 80-109 kg,110 или  више kg. 

Приплодне свиње масе 50 или више kg – број грла телесне масе 50 или више kg која се 
узгајају за приплод или су у приплоду. 

Мушка назимад – млада мушка грла одабрана за приплод, која још нису коришћена у приплоду. 
Женска назимад – млада женска грла која се још нису прасила (укључујући и супрасне  

назимице). 
Супрасне назимице – млада женска грла која су први пут супрасна и од којих се очекује први 

подмладак. 
Нерастови – изабрана одрасла мушка грла која се користе у приплоду. 
Крмаче – одрасла женска грла која су се најмање једном прасила. 

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије и регионе (НСТЈ2). Републички завод 

за статистику не располаже подацима за Регион Косово и Метохија.   
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Усаглашеност са међународним препорукама и стандардима 
Истраживање је у складу са Уредбом ЕЗ бр. 1165/2008 (Regulation (EC) No 1165/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics 
and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC, OJ L 321, 1.12.2008, p. 1–13), 
којом се регулишу истраживања у области сточарства.  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику.  
Газдинства у узорку се анкетирају од стране оператера у телефонској анкети уз компјутерску 

подршку (CATI метод), централизовано (у Републичком заводу за статистику у Београду).  
Оператери су дужни да присуствују инструктажи и да у току рада поступају у складу са 

Упутством за спровођење анкете и упутствима добијеним на инструктажи.  
Анкетирање и контролисани унос података траје 15 дана.  
Коначна контрола материјала, пондерисање, формирање излазних табела са оценама 

обележја и публиковање врши се у Републичком заводу за статистику у Београду. 

Обавезност давања података 
Извештајне јединице дужне су да дају податке Републичком заводу за статистику, у складу 

са Законом о званичној статистици. 

Роковник основних фаза истраживања 
Рок за завршетак анкетирања је 7. јун 
Рок за располагање првим резултатима је 30. јун. 
Рок за објављивање коначних резултата је 15. октобар. 

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  

Упутство за попуњавање упитника  

Списак номенклатура и класификација које се користе у истраживању 
Истраживање се спроводи у складу са Номенклатуром производа и услуга у пољопривреди, 

лову, шумарству и рибарству. Категоризација свиња је извршена у складу са Уредбом ЕЗ бр. 
1165/2008. 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања 

Коначни подаци о броју свиња − по категоријама  објављују се на веб сајту Републичког 
завода за статистику.    

    
 
 
Контакт особa – Драгана Погарчић, локал 243   

 


