
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ 
КОНЗУМНЕ РИБЕ И МЛАЂИ  

ПРАВНИ ОСНОВ 

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

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ   

Циљ и садржај истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте прикупљање и праћење кретања основних показатеља 

из области производње конзумне рибе и млађи. Прикупљају се подаци о: броју и структури 
запослених на рибарском газдинству, пловним средствима и опреми, површини рибњака и 
производњи млађи и конзумне рибе на шаранским и пастрмским рибњацима, трошковима те 
производње, као и просечним ценама при првој продаји. Прикупљеним подацима стиче се увид у 
настале промене у овој области, што омогућава доношење мера за њено унапређење.  

Извештајне јединице  
Годишњим извештајем о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима обухватају се 

правна лица, њихови делови, предузетници, органи локалне управе и друге установе, као и 
породична рибарска газдинства које се баве производњом конзумне рибе и млађи, по 
територијалном принципу. 

Обухват истраживања 
Обухват је потпун за територију Републике Србије.  

Метод и време прикупљања података 
За прикупљање података у овом истраживању примењује се извештајни метод. Периодика 

истраживања је годишња. Извештајне јединице су дужне да доставе попуњене обрасце до 1. 
марта текуће, за претходну годину.  

Обавеза заштите индивидуалних података 
Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 Одредбе о заштити 

давалаца података и члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49 Одредбе о поверљивости Закона о 
званичној статистици. Индивидуални подаци представљају службену тајну, користе се искључиво у 
статистичке сврхе и не могу се објављивати нити стављати на располагање корисницима. 

Списак и дефиниције основних обележја − индикатора 
 Запослени на рибарском газдинству – исказује се број запослених у непосредној 

(примарној) производњи, и то према дужини оствареног радног времена. 
 Моторни чамци – јесу чамци са уграђеним мотором који искључиво или претежно служе у 

процесу гајења рибе, без обзира на величину и снагу мотора, а који се воде као основна средства 
рибарског газдинства.  

 Рибњак представља затворен водени простор са различитим степеном измене воде 
(најчешће вешачки направљен) намењен за узгој и производњу рибе, и снабдевен је посебним 
техничким уређајима за пуњење и пражњење воде.  

 Површина рибњака у експлоатацији (површина под рибарском производњом) у току 
извештајне године представља коришћену продуктивну водену површину. Она је готово увек мања 
од од укупно продуктивне површине или је једнака њој, с обзиром на то да се у току године не 
користе сви рибарски објекти за производњу рибе.  

 Млађ (јувелирни примерци риба) у шаранским и пастрмским рибњацима представља 
јединке рибе у периоду развоја између завршетка метаморфозе ларви (личинки) и стицања полне 
зрелости. 
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 Насађено у рибњаку представља количину насађене млађи убачене у одговарајуће објекте 
рибњака за производњу конзумне рибе.  

    Под производњом конзумне рибе и млађи подразумева се количина произведене конзумне 
рибе  која је послата на тржиште (продата) у току извештајне године (реализована производња 
конзумне рибе – прва продаја), као и произведена млађ за продају.  

Ниво репрезентативности података 
  Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије, без података за АП Косово и 

Метохија.  

Усаглашеност са међународним препорукама и стандардима
 Ово истраживање је усклађено са препорукама и стандардима дефинисаним Уредбом (ЕЗ) 

број 762/2008 Европског парламента и савета од 9. јула  2008.  о достављању статистике у вези са 
аквакултуром од стране земаља чланица и престанку важења Уредбе (ЕЗ) бр. 788/96, ОЈ Л  218, 
13.8.2008, п. 1-13 (Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of  9 
July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council 
Regulation (EC) No 788/96.    OJ L 218, 13.8.2008, p. 1-13).  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА  

Органи за спровођење истраживања  
Републички завод за статистику је одговорни произвођач релевантних података. Поред 

израде методолошких основа и штампе образаца ПО-62, Републички завод за статистику врши 
даљу обраду и анализу података и публикује резултате обраде. 

У припремама и спровођењу овог истраживања учествују подручна одељења и Одељење за 
статистику пољопривреде и шумарства  Републичког завода за статистику, као и Градска управа 
града Београда – Секретаријат за управу – сектор статистике. 

Подручна одељења Републичког завода за статистику и Градска управа града Београда – 
Секретаријат за управу – сектор статистике врше ажурирање адресара и контролу обухвата 
извештајних јединица на територији коју покривају, достављају  2 примерка обрасца извештајним 
јединицама и врше контролисан унос података.  

Обавезност давања података 
На основу Закона о званичној статистици, обавеза давања података за ово истраживање 

темељи се на члану 26, по коме су извештајне јединице дужне да дају „тачне, комплетне и ажурне“ 
податке. Казнене одредбе за одбијање давања или давање непотпуних и нетачних података 
темељи се на члану 52 истог закона. 

Роковник основних фаза истраживања  
Извештајне јединице су дужне да доставе податке подручним одељењима Републичког 

завода за статистику и Градској управи града Београда – Секретаријату за управу – сектору 
статистике до 1. марта текуће, за претходну годину. Контролисани унос података врши се до 1. 
априла. Рок за објављивање резултата је  3. мај.    
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ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Образац (ПO-62)  

Упутство за попуњавање обрасца 
Упутство за попуњавање обрасца дато је на обрасцу, испод табела.  

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 и постојећом КД.  

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања 

Подаци се објављују у Статистичком годишњаку Републике Србије и на веб сајту 
Републичког завода за статистику. 

 
 
 
 
Контакт особа – Верица Петровић, локал 245 
  

  

  
  

 
 
 


