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Yearly report on Structure of hatcheries, 2022

Број инкубаторских станица посматраних овим 
истраживањем у 2022. години је већи за 15,8% у 
односу на 2021. годину. 
Укупан број јаја стављених у инкубаторе и 
намјењених за произвидњу једнодневних пилића у 
2022. години био је мањи за 21,2% у односу на 2021. 
Укупан број јаја стављених у инкубаторске станице и 
намијењених за производњу једнодневних пилића за 
тов у 2022. години је био мањи за 13,7% у односу на 
2021. годину. 

The number of hatcheies observed by this 2022 survey 
increased by 15,8% to the 2021 period. 
The total number of eggs placed in the hatcheries and 
intended for the production of day-old chicks for 
fattening in 2022 decreased by 21,2% in relation with the 
same period of 2021. 
The total number of eggs placed in the hatcheries and 
intended for the production of day-old chicks for 
fattening in 2022 decreased by 13,7% in relation with the 
same period of 2021.

 

Структура инкубаторских станица, 2022 
 Structure of hatcheries, 2022 

УКУПАН КАПАЦИТЕТ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА, 2022 (кокоши, пијетлови, пилићи) 

TOTAL CAPACITY AND USAGE OF HATCHERIES, 2022 (hens, cocks, chickens)                            (з)- повјерљив податак/confidental data 

Категорија 
величине 

(капацитет)            
Size category 

(capacity) 

2021 2022 

Број / 
Number 

Капацитет, 
хиљ.ком. / 
Capacity, 
´000 p/st 

Коришћење, хиљ.ком. /  
Usage, ´000 p/st  

Број / 
Number 

Капацитет, 
хиљ.ком. / 
Capacity, 
´000 p/st 

Коришћење, хиљ.ком. /  
Usage, ´000 p/st  

за 
несилице 

/ laying 

за месо /  
meat 

за 
несилице 

/ laying 

за месо /  
meat 

          
 

              
 

      

1 000 – 10 000 4   25   -   5.200  3   25   -   51   

10 001 – 20 000 2   163   41   294  2   38   0   200   

20 001 – 50 000 0   180   0   4.438  1   38   0   371   

50 001 – 100 
000 

4   469   56   2.239  7   488   0   3.156   

100 001 – 200 
000 

2   783   436   8.923  2   366   з   1.154   

200 001 – 500 
000 

0   1.037   1.779   6.040  3   117   з   15.336   

500 001 i više 7   3.104   1.866   30.545  4   3.104   з   29.512   

Ukupno/Total 19   5.761   4.178   57.679  22   4.176   з   49.780   



 

Методолошка објашњења 
 
Подаци о структури инкубаторских станица 
добивени су агрегирањем података на основу 
упоредивих годишњих статистичких истраживања 
која спроводе ентитетски статистички заводи и 
Дистрикт Брчко. Истраживањем су обухваћене све 
инкубаторске станице (пословни субјекти и 
подузетници) које се баве производњом 
једнодневних пилића на подручју Босне и 
Херцеговине. 
 
Пословни субјекти и дијелови пословних субјеката 
достављају податке на основу књиговодствене 
евиденције. 
 
Дефиниције 
 
Категорија величине представља разред величине 
инкубаторске станице у складу са њеним 
капацитетом. 
 
Број представља укупан број инкубаторских станица 
које припадају одговарајућој категорији. 
 
 
Капацитет представља максималан број јаја за 
лежење/ваљење која се могу истовремено ставити у 
инкубаторе (изражен у хиљ.ком.) искључујући 
излежене/изваљене пилиће. 
 
Кориштење представља укупан број јаја за 
лежење/ваљење, стављених у инкубаторе у 
претходној години (изражен у хиљ.ком.). 
 
 
 
 
 
 

Notes on methodology 
 
The data on structure  of hatcheries are obtained 
agregation the data of comparable yearly statistical 
surveys conducted by the Entitys statistical offices and by 
the Bureau in Brcko Distict. Survey including all hatcheries 
(legal entities and entrepreneurs) engaged in the 
production of day-old chickens in Bosnia and Herzegovina. 
 
 
 
Data on legal entities and their parts of legal entities are 
submitting data based on book-keeping. 
 
 
Definitions 
 
Size category is the size class hatchery in accordance with 
its capacity. 
 
 
Number is the total number of hatcheries belonging to the 
appropriate size category. 
 
 
Capacity means the maximum number of eggs for hatching 
which may be placed simultaneously in incubators 
excluding hatched chicks(expressed in thousands pieces). 
 
 
Usage is the total number of eggs for hatching, placed in 

an incubator in the previous year (expressed in thousands 

pieces 
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