
УСЛОВИ ЗА УПИС У ГЛАВНИ И ДОДАТНИ ДЕО МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОБИЈАЊЕ 

ПЕДИГРЕА - КОЗАРСТВО 

 

Сва грла морају бити прописно обележена, односно ID и тетовир бројем  

Услови за упис грла у главни део матичне евиденције (ХБ број): 

1) Женска грла 

 Да припадају чистој раси 

 Да нису одгајана у сродству 

 Да су уписана у регистар јаради 

 Да имају познате најмање две генерације у пореклу 

 Да су им мајке и мајке њихових родитеља уписане у главном или додатном делу, а 

отац и дедови уписани у главни део матичне евиденције 

 Да се налазе под контролом производних својстава 

 Да су се ојариле 

 

Документација коју је потребно доставити за упис женских грла у главни део матичне 

евиденције: 

 Комисијски записник оверен од стране основне одгајивачке организације и 

регионалне одгајивачке организације у 2 примерка. Комисијски записници се 

попуњавају одвојено по расама, као и по растућем тетовир броју, односно по 

датуму и години рођења 

 Матични лист грла оверен од стране основне одгајивачке организације 

 Уколико грло поседује педигре, неопходно је доставити и копију педигреа 

 

2) Мушка грла 

 Да припадају чистој раси 

 Да нису одгајена у сродству 

 Да су уписана у регистар јаради 

 Да имају познате најмање две генерације у пореклу 

 Да су им мајке и мајке њихових родитеља уписане у главном или додатном делу, а 

отац и дедови уписани у главни део матичне евиденције 

 Да имају педигре 

 Да се налазе под контролом производних својстава 

 Да су дала сопствено потомство (најраније са 18 месеци узраста) 

 



Документација коју је потребно доставити за упис мушких грла у главни део матичне 

евиденције: 

 Комисијски записник оверен од стране О.О.О. и Р.О.О. у 2 примерка. Комисијски 

записници се попуњавају одвојено по расама, као и по растућем тетовир броју, 

односно по датуму и години рођења 

 Матични лист грла оверен од стране О.О.О. 

 Копија педигреа за грло 

 

Сва квалитетна приплодна мушка грла пуног порекла (ХБ грла) која се користе у приплоду 

морају имати дозволу за коришћење у приплоду. Документација коју је потребно 

доставити за дозволе је иста као и за ХБ бројеве. 

 

Услови за упис грла у додатни део матичне евиденције (РБ број): 

1) Женска грла 

 Да су у типу расе 

 Да су уписана у регистар јаради 

 Да имају познату минимум једну генерацију у пореклу 

 Да су се ојариле 

Документација коју је потребно доставити за упис у додатни део матичне евиденције: 

 Комисијски записник оверен од стране основне одгајивачке организације и 

регионалне одгајивачке организације у 2 примерка. Комисијски записници се 

попуњавају одвојено по расама, као и по растућем тетовир броју, односно по 

датуму и години рођења 

 Матични лист грла оверен од стране основне одгајивачке организације 

 

Услови за издавање педигреа 

 Да припадају чистој раси 

 Да су уписана у регистар јаради 

 Да имају познате најмање две генерације у пореклу 

 Да нису одгајена у сродству 

 Да су им мајке и мајке њихових родитеља уписане у главном или додатном делу, а 

отац и дедови уписани у главном делу матичне евиденције 

 

 



Документација коју је потребно доставити за издавање педигреа: 

 Захтев за издавање педигреа оверен од стране О.О.О. и Р.О.О. у 2 примерка. 

Захтеви се попуњавају одвојено по половима, расама, као и по растућем тетовир 

броју, односно по датуму и години рођења 

 Матични лист грла оверен од стране О.О.О. 

 Матични лист мајке грла 

 Копија педигреа оца грла 

 

Документација коју је потребно доставити за издавање дупликата педигреа: 

 Захтев за издавање педигреа оверен од стране О.О.О. и Р.О.О. у 2 примерка. 

Захтеви се попуњавају одвојено по половима, расама, као и по растућем тетовир 

броју, односно по датуму и години рођења 

 Матични лист грла оверен од стране О.О.О. 

 Оригинални педигре 


