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Број јаја смјештених у инкубаторе у фебруару 2019. 
године је мањи за 2,02% у односу на исти период  2018. 
године. 
 
 
Укупан број излежених једнодневних пилића у 
инкубаторским станицама током фебруара 2019. 
године је већи за 3,34% у односу на исти период 2018. 
године. 

The number of eggs placed in hatcheries in February of 2019 
decreased by 2,02% in relation with the same period of 
2018. 
 
 
The total number of hatched day-old chicks in hatcheries 
during February of 2019 increased by 3,34% in relation 
with the same period of 2018. 
 

 
 
 

Активности инкубаторских станица, фебруар  2019                                                                                                                                   
Activities of hatcheries, February 2019 

Производња једнодневних пилића у инкубаторским станицама, хиљ.ком.  

Production of day-old chicks in hatcheries, '000 p/st 
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Пијетлови, кокоши и пилићи  4.352 3.263 4.264 3.372 97,98 103,34 
Cocks, hens and 
chickens 

 Комерцијални хибриди, 
носилице 300 83 217 132 72,33 159,04  Utility, laying 

 Комерцијални хибриди, тов 4.042 3.176 4.023 3.226 99,53 101,57  Utility, meat 

 



 
 
 
Методолошка објашњења 
 
Подаци о активности инкубаторских станица добијени 
су прикупљањем података на основу упоредивих 
мјесечних статистичких истраживања која спроводе 
ентитетски статистички Заводи и Дистрикт Брчко. 
Пословни субјекти и дијелови пословних субјеката 
достављају податке на основу књиговодствене 
евиденције. 
 
Дефиниције 
 
Пилићи представљају живу живину чија тежина не 
прелази 185 грама и који спадају у једну од сљедећих 
категорија: 
Пилићи за дједовско јато – пилићи који су намјењени 
производњи пилића за родитељско јато; 
Пилићи за родитељско јато – пилићи који су 
намјењени производњи комерцијалних пилића и 
Комерцијални пилићи, који спадају у један од 
сљедећих типова: 

- за тов: пилићи предвиђени да буду утовљени и 
заклани прије достизања полне зрелости; 

- за носилице: пилићи предвиђени да буду 
одгојени у правцу производње конзумних јаја; 

- комбиновани: пилићи предвиђени за тов и 
производњу јаја. 

 
Notes on methodology 
 
The data on activities of hatcheries are obtained collecting 
the data of comparable monthly statistical surveys 
conducted by the Entitys statistical offices and by the Bureau 
in Brcko Distict. 
 
Data on legal entities and their parts of legal entities are 
submitting data based on book-keeping. 
 
 
Definitions 
 
Chicks means live farmyard poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes and who fall into one of the 
following categories: 
Grandparent chicks – are chicks intended for the 
production of parent chicks; 
Parent chicks – are chicks intended for the production of 
utility chicks and 
Utility chicks – are chicks of one of the following types: 
 

- table type chicks: chicks intended to be fattened and 
slaughtered before reaching sexual maturity; 

- laying chicks:  chicks intended to be raised with a 
view to the production of eggs for consumption; 

- dual-purpose chicks: chicks intended  for laying and 
for fattening. 
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