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ПРИЈЕМ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Сваки дпкумент (захтев, пбразац) кпји се дпставља главнпј пдгајивачкпј 

прганизацији (ГОО) мпра бити праћен прппратним писмпм и заведен пд стране 

пдгајивачке прганизације кпја дпкумент дпставља. Сви дпкументи се приликпм 

пријема завпде у Делпвпдник за пријем дпкументације.  

 Прппратнп писмп (Прилпг 1) се дпставља у два примерка. На прппратнп 

писмп се пбавезнп уписује делпвпдни брпј ппд кпјим пдгајивачка прганизација 

завпди дпкументацију у свпј делпвпдник и таксативнп се навпде све врсте 

дпкумената кпја се дпстављају, кап и оихпв пбим, нпр. брпј грла у захтеву. На 

једнпм прппратнпм писму навпди се целпкупна дпкументација кпја се дпставља.  

Пп пријему дпкументације, главна пдгајивачка прганизација такпђе ставља 

свпј делпвпдни брпј на прппратнп писмп и прилпжену дпкументацију, при чему 

један примерак задржава, а други враћа пдгајивачкпј прганизацији кап дпказ п 

пријему дпкументације.  

Дпкументација уз кпју није прилпженп прппратнп писмп и/или кпја није 

заведена пд стране пдгајивачке прганизације не мпже се узети у разматраое и 

таква дпкументација се враћа ппшиљапцу.  

Пријем дпкументације и рад са странкама врши се у прпстпријама ГОО, 

свакпг раднпг дана у перипду пд пд 8 дп 14 часпва дпк се телефпнска кпмуникација 

са ГОО пбавља искључивп у перипду пд 10 дп 12 часпва, а тпкпм пстатка раднпг 

времена кпмуникација се пбавља путем електрпнске ппште.  

 
ПРИЈАВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ПДГАЈИВАЧА 

ЗАХТЕВ ЗА ДПДЕЛУ ШИФРЕ ПСНПВНПЈ ПДГАЈИВАЧКПЈ П РГАНИЗАЦИЈИ  

Свака пснпвна пдгајивачка прганизација мпра да дпбије пптврду п упису у 

евиденцију пдгајивача квалитетне приплпдне стпке ппд јединственим регистарским 

брпјем (шифрпм) кпју дпдељује Главна пдгајивачка прганизација. 

Шифре се разликују пп врстама дпмаћих живптиоа, и пптражују се ппсебнп 

за сваку врсту . Приликпм ппднпшеоа захтева за дпделу шифре неппхпднп је: 

1) пппунити и дпставити Пријаву за упис у евиденцију пдгајивача квалитетне 

приплпдне стпке на прпписанпм пбрасцу (Прилпг 2);  

2) кппију Решеоа Министарства ппљппривреде, шумарства и впдппривреде п 

упису у Регистар пдгајивачких прганизација и прганизација са ппсебним пвлашћеоима 

при Министарству; 

3) кппију Решеоа из АПР-а п упису пдгајивачке прганизације у Регистар 

привредних субјеката. 
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Упис у шифарник пдгајивача 

Одгајивачи квалитетних приплпдних гпведа СИМ, ХФ, БС, кап и тпвних и 

аутпхтпних раса гпведа се уписују у Евиденцију пдгајивача, кпју впди ГОО. Свака ООО 

накпн склапаоа трпјнпг угпвпра увпди пдгајивача у свпју евиденцију тзв. Шифарник 

пдгајивача (Прилпг 3)  кпјпм приликпм му се дпдељује јединствени брпј (шифра). У 

Шифарнику се налазе ппдаци п свакпм пдгајивачу, кап и п брпју КПГ кпје гаји (пп 

расама).  ООО на крају сваке стпчарске гпдине дпставља ГОО ажурирани Шифарник 

пдгајивача у штампанпм и електрпнскпм пблику чиме се пбавља и ажурираое 

Евиденције пдгајивача КПГ у ГОО.  Одгајивачи уписани у Шифарник кпд кпјих је брпј 

КПГ једнак нули, пстају уписани (не бришу се) у тзв. пасивнпм статусу  кпји пзначава да 

је пдгајивач престап да гаји КПГ или је прешап у другу ООО. Одгајивач мпже имати 

пптписан трпјни угпвпр самп са једнпм ООО за пбављаое ппслпва матичне евиденције 

и селекције у гпведарству пднпснп мпже бити уписан у Евиденцију пдгајивача самп у 

једнпј ООО. 

 

ИЗДАВАОЕ И ПВЕРА ДПКУМЕНАТА ППТРЕБНИХ ЗА УПИС У 
РЕГИСТАР ПДГАЈИВАЧКИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И ПРГАНИЗАЦИЈА СА 
ППСЕБНИМ ПВЛАШЋЕОИМА  

ПВЕРА ПСНПВНПГ ПДГАЈИВАЧКПГ ПРПГРАМА  И ИЗДАВАОЕ САГЛАСНПСТИ  

Све пдгајивачке и прганизације са ппсебним пвлашћеоима мпрају бити уписане 
у Регистар пдгајивачких прганизација и прганизација са ппсебним пвлашћеоима при 
Министарству. Нпве прганизације врше упис, а пне кпје су већ уписане пбнављају  
регистрацију. 

Пснпвна пдгајивачка прганизација  

Пп усвајаоу ГОП-а у гпведарству, свака пснпвна пдгајивачка прганизација (ООО) 

дпнпси пснпвни пдгајивачки прпграм кпји мпра бити у складу са главним пдгајивачким 

прпгрампм. Усклађенпст пснпвнпг пдгајивачкпг прпграма (ОП) са главним 

пдгајивачким прпгрампм утврђује главна пдгајивачка прганизација оегпвпм пверпм, 

пднпснп печатпм и пптписпм пдгпвпрнпг лица. 

Одгајивачки прпграм се пише према Упутству за писаое ОП и дпставља ГОО у 

три примерка пд кпјих се два накпн пвере враћају ООО (кпја један примерак дпставља 

Министарству), а један примерак задржава ГОО за архиву. Ппред ОП, пптребнп је 

дпставити и кппију Решеоа п испуоенпсти минималних услпва у ппгледу техничке 

ппремљенпсти и стручнпг кадра за спрпвпђеое Главнпг пдгајивачкпг прпграма (издатп 

пд стране Министарства ппљппривреде), чији перипд важеоа није краћи пд 6 месеци 

дп оегпвпг истицаоа.  
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Накпн пвере Одгајивачкпг прпграма, ООО ппднпсе захтев Министарству за 

регистрацију или оену пбнпву у Регистру пдгајивачких прганизација и прганизација са 

ппсебним пвлашћеоима.  

ООО су у пбавези да тпкпм спрпвпђеоа актуелнпг главнпг пдгајивачкпг 

прпграма, сваке гпдине израде гпдишои пснпвни пдгајивачки прпграм чију 

усклађенпст са ГОП-пм, свпјим пптписпм пптврђују стручоаци из ГОО тпкпм 

кппрдинације гпдишоег прпграма мера селекције. 

Регипнална прганизација и прганизације са ппсебним пвлашћеоима  

Регипналне пдгајивачке прганизације и прганизације са ппсебним 

пвлашћеоима (Центри за репрпдукцију и ВО и Дистрибутивни центри за прпмет 

репрпдуктивнпг материјала и др.) ппднпсе главнпј пдгајивачкпј прганизацији Захтев за 

Издаваое сагласнпсти за спрпвпђеое Главнпг пдгајивачкпг прпграма: 

 

Дпкументација пптребна за издаваое Сагласнпсти за спрпвпђеое ГОП-а: 

1) Оверенп прппратнп писмп у два примерка  

2) Захтев, уреднп и тачнп пппуоен (Прилпг 4 или 5), за Регипналне пдгајивачке 

прганизације и Организације са ппсебним пвлашћеоима (Центри за репрпдукцију и ВО 

и Дистрибутивни центри за прпмет репрпдуктивнпг материјала). РОО пбавезнп навпде 

регипн пднпснп ппштине на чијпј теритприји спрпвпде Главни пдгајивачки прпграм и 

брпј грлапп расама над кпјима се спрпвпди.  Центри за ВО и Дистрибутивни центри за 

прпмет репрпдуктивнпг материјала у Захтеву навпде пснпвне активнпсти у спрпвпђеоу 

ГОП-а и прилажу план дистрибуције семена за ВО са кпмплетним  ппдацима п 

бикпвима (име, ХБ брпј, приплпдна вреднпст) кпји ће се кпристити. 

3) Кппију важећег Решеоа п испуоенпсти минималних услпва у ппгледу техничке 

ппремљенпсти и стручнпг кадра за спрпвпђеое Главнпг пдгајивачкпг прпграма (издатп 

пд стране Министарства ппљппривреде), чији перипд важеоа није краћи пд 6 месеци 

дп оегпвпг истицаоа. 

ИЗДАВАОЕ САГЛАСНПСТИ ЗА ПБАВЉАОЕ СУПЕРКПНТРПЛЕ 
МЛЕЧНПСТИ 

Суперкпнтрпла је ппступак кпјим се пбавља прпвера ппузданпсти резултата 

редпвне кпнтрпле, а уједнп и надзпр рада кпнтрплпра из ООО у ппгледу вршеоа 

кпнтрпле млечнпсти. Заснива се на ппнпвљенпј кпнтрпли млечнпсти на пдабранпм 

газдинству кпју треба пбавити дан накпн редпвне кпнтрпле У тпм смислу, 

суперкпнтрплу извпди кпнтрплпр из регипналне пдгајивачке прганизације кпју је 

пвластила главна пдгајивачка прганизација. 

Сва стручна лица заппслена у РОО кпја врше суперкпнтрплу млечнпсти мпрају 

да имају Сагласнпст за оенп пбављаое, издату пд стране ГОО. У тпм смислу РОО треба 
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да ппднесе ГОО Захтев за издаваое сагласнпсти за пбављаое суперкпнтрпле 

млечнпсти, за свакп стручнп лице-кпнтрплпра кпје је предвиђенп да пве ппслпве 

пбавља. Пп дпбијаоу сагласнпсти, кпнтрплпри су у пбавези да према Упутству за 

спрпвпђеое ГОП-а, изврше најмаое једну, а пптималнп три суперкпнтрпле пп ООО у 

тпку стпчарске гпдине, кап и да резултате суперкпнтрпле прпследе ООО кпја 

инфпрмише пдгајиваче кпнтрплисаних грла.    

 

ПРИЈЕМ, ПБРАДА И ПДГПВПР НА ППДНЕТЕ ЗАХТЕВЕ ЗА 
ИЗДАВАОЕ ЗППТЕХНИЧКИХ ДПКУМЕНАТА 

 Захтев се мпже дпставити ппштпм или дпнети личнп свакпг раднпг дана пд 8 дп 

14 часпва у канцеларију Института у кпјпј се врши пријем дпкументације и оен 

упис у делпвпдник. 

 Трпшкпве пбраде захтева и израде дпкумената снпси ООО кпја ппднпси захтев, 

штп иста пптврђује печатпм и пптписпм на предвиђенпм месту на пбрасцу 

 Неправилнп и непптпунп пппуоене захтеве ГОО ће вратити ппднпсипцу. 

 Накпн пријема и пбраде захтева главна пдгајивачка прганизација у  развпднпм 

писму таксативнп навпди врсту и брпј прихваћених и пдбијених грла из захтева, 

при чему се разлпзи пдбијаоа грла навпде у сампм пбрасцу захтева, ппред 

свакпг пдбијенпг грла.  

 За грла кпја испуоавају услпве ГОО издаје пдгпварајући зпптехнички дпкумент у 

складу са захтевпм и главним пдгајивачким прпгрампм.  

 Грла, кпја не испуоавају услпве за издаваое пдгпварајућег зпптехничкпг 

дпкумента се сматрају пдбијеним грлима.  

 У случају да ООО није ппднела кпмплетан захтев за педигре, ГОО пбавештава 

ООО (писменп-развпднп писмп, усменп или електрпнскпм ппштпм, у 

зависнпсти пд слпженпсти дппуне) да дппуни захтев неппхпдним ппдацима и  

дпкументацијпм. За дппуну предмета ООО има рпк пд 5 радних дана да 

пдгпвпри и, накпн пвпг рпка, захтев мпже бити или ппнпвп пбрађен или 

пдбијен. Укпликп ООО не пдгпвпри у предвиђенпм рпку, захтев/грлп се пдбија 

и фактурише пбрада захтева, а ООО мпра да ппднесе нпви захтев за сппрнп 

грлп/грла. Такпђе и пдгпвпри-дппуне дпстављени накпн перипда дужег пд 5 

дана неће бити уважени и ООО мпра да ппднесе нпви захтев.  

 У случају да је грлп пдбијенп приликпм ппднпшеоа захтева за упис у главни деп 

ГМЕ, дпзвпљенп је да се у највише јпш два квартала ппднесе захтев уз 

пдгпварајућу дпкументацију кпјпм се дпказује правп на упис, у зависнпсти пд 

разлпга пдбијаоа наведених у захтеву пд стране ГОО. Акп се у наведенпм 

перипду утврди да грлп не испуоава услпве за упис у ГМЕ пнп се сматра трајнп 

пдбијеним и за оега ООО нема правп ппнпвнпг ппднпшеоа захтева. 
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 Укпликп се прпверпм захтева устанпви неслагаое ппдатака са главнпм 

матичнпм евиденцијпм, главна пдгајивачка прганизација ће исти прпследити 

инспектприма надлежним за кпнтрплу спрпвпђеоа пдгајивачких прпграма у 

стпчарству. 

 Ппдаци п ппреклу и друге инфпрмације п грлу се при упису/регистрацији 

живптиое у базу ппдатака ппреде са другим ппдацима, прикупљеним у пквиру 

спрпвпђеоа пдгајивачкпг прпграма. У случају нејаснпћа и неслагаоа везаних за 

ппдатке за признаваое ппрекла грла, ГОО мпже налпжити дпдатну пптврду 

ппрекла мплекуларнп-генетичким тестпвима. 

 Издаваое педигреа и  других зпптехничких дпкумената кпд свих раса за кпје се 

спрпвпде главни пдгајивачки прпграми заснива се на ппдацима п датуму 

рпђеоа, пплу, раси, ппреклу и прпизвпдним сппспбнпстима грла преузетим пд 

пдгајивача, пднпснп пснпвне пдгајивачке прганизације кпја је у име пдгајивача, 

а на пбрасцима прпписаним пдгајивачким прпгрампм, исте дпставила главнпј 

пдгајивачкпј прганизацији. Живптиоа за кпју се издаје дпкумент п ппреклу и 

прпизвпдним пспбинама мпже бити уписана у главну матичну евиденцију, с тим 

да се упис мпже ппништити акп се накнаднп утврди да су дпстављени ппдаци 

нетачни. За тачнпст ппдатака на дпкументу пдгпварају пдгајивач и/или пснпвна 

пдгајивачка прганизација и свака прпмена на дпкументу кпја није урађена и 

верификпвана пд стране главне пдгајивачке прганизације ппништава издати 

дпкумент. 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ГРЛА У ГЛАВНИ ДЕП ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ  

ДПДЕЛА ХБ БРПЈА 

ПЛЕМЕНИТЕ РАСЕ 

Гпведа мпгу бити уписана у главну матичну евиденцију акп припадају 

квалитетним приплпдним грлима, штп се утврђује на пснпву оихпвпг ппрекла, 

екстеријера, прпизвпдних и репрпдуктивних перфпрманси, приплпдне вреднпсти грла 

и/или оихпвих предака и српдника (када су те вреднпсти дпступне). 

У главни деп матичне евиденције (ГГМЕ) за пдређену, племениту расу мпгу се 
уписати грла кпја испуоавају следеће услпве: 

- да су пбележена (ИД брпј) 
- да није пдгпјенп у српдству (кпеф.српдства између партнера у ппреклу ≤3,5%) 
- грла сименталске и тпвних раса да имају минимум 75% гена дпминантне расе 
- ппзнатп ппреклп грла за најмаое претхпдне две генерације предака (рпдитеље и 

рпдитеље рпдитеља) пднпснп мушки рпдитељ мпра бити уписан у ГГМЕ (ХБ брпј) 
и ппзитивнп тестиран или у ппступку тестираоа, а женски рпдитељ мпра бити 
уписан у ГГМЕ (ХБ брпј) или у ДГМЕ (РБ брпј) и пцеоен најмаое II класпм 
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- уреднп и благпвременп уписана у Регистар телади 
- женска грла мпрају бити први пут псемеоена и птељена у прпписаним 

границама старпсти са тим да првп тељеое мпра бити дп треће гпдине старпсти 
пднпснп, минималне старпсти при првпм тељеоу пд  22, а максималнп 33 
месеца за ХФ и БС  расу или минимум 23, а максималнп 33 месеца за СИМ расу, 
пднпснп 40 месеци за грла тпвних раса. 

- складнп развијена сагласнп типу и стандарду расе, 
- линеарнп пцеоена накпн првпг тељеоа минималнп II класпм ,  
- мушка грла мпрају пптицати пд испитаних рпдитеља са ппзитивним резултатима 

испитиваоа, а кпја су испитиваоем прпизвпдних сппспбнпсти дала ппзитивне 
резултате, пднпснп да пптичу пд испитаних рпдитеља са ппзитивним 
резултатима испитиваоа, а налазе се у ппступку испитиваоа и уписана су у 
главну матичну евиденцију. 

* Грла уписана у ГГМЕ ппдлежу редпвнпј кпнтрпли здравственпг стаоа, 
репрпдуктивних и прпизвпдних пспбина а сви ппдаци се уреднп и ажурнп впде у 
матичнпј евиденцији.  

А) Захтев за упис женских квалитетних приплпдних грла  

 Неппхпднп је да се ГОО ппднесе следећа дпкументација: 

1. Захтев за упис грла пдређене расе у главну матичну евиденцију-ппднпси се 

искључивп у штампанпј фпрми (Прилпг 6), у пптпунпсти пппуоен, и пд стране 

ООО и РОО пптписпм и печатпм пверен. Захтев мпже ппднети искључивп 

пснпвна пдгајивачка прганизација кпд кпје је регистрпван пдгајивач/власник 

грла. У складу са тим: 

- Власник грла мпра бити у евиденцији пдгајивача квалитетних 

приплпдних грла.  

- Захтев се ппднпси на крају квартала у кпм се јуница птелила. Захтеве 

ппднете накпн тпг рпка главна пдгајивачка прганизација (ГОО) није у 

пбавези да пбради. 

2. Кпмисијски записник (Прилпг 7) у пптпунпсти пппуоен ппдацима п: раси, 

идентитету грла (ИД брпј), датуму рпђеоа, брпју регистра телади, ппреклу грла, 

класи, датуму ппследоег тељеоа и линеарнпј пцени типа  и власнику грла. Акп 

је грлп уписанп у регистар телади друге ООО, а не пне кпја ппднпси захтев, уз 

брпј регистра телади написати и назив ООО у чији је регистар грлп уписанп. 

Кпмисијски записник пверавају и пптписују пснпвна и регипнална пдгајивачка 

прганизација, а главнпј пдгајивачкпј прганизацији се дпставља у два истпветна 

примерка. Укпликп пснпвна пдгајивачка прганизација свпјим радпм пбухвата 

грла кпји припадају различитим пкрузима, пнда кпмисијски записник пверавају 

све регипналне пдгајивачке прганизације кпје су надлежне за дптичне пкруге. У 

кпмисијскпм записнику грла мпрају бити ппређана у растућем низу пп брпју 

регистра телади. 
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3. Матични листпви грла за кпје се упис у ГМЕ захтева. Матични листпви се 

дпстављају у штампанпј фпрми (Прилпг 8 и 9), при чему треба да су пверени, у 

пптпунпсти пппуоени и слпжени пп редпследу предметних грла на 

кпмисијскпм записнику. У матичнпм листу грла, ппред ппдатака п грлу, мпрају 

бити уписани и ппдаци п датуму рпђеоа мајке и прпизвпдоа млека мајке и 

бабе. Ппред псталих у матични лист грла мпрају бити уписани и ппдаци п 

тељеоу грла, кап и линеарне пцене типа за грлп-ппјединачне. 

Укпликп  грлп ппседује педигре неппхпднп је уз матични лист грла прилпжити и 

кппију педигреа.  

За грла кпја су прешла из једне у другу пснпвну пдгајивачку прганизацију, а 

немају издат педигре, мпра се прилпжити и матични лист издат пд стране првпбитне 

пснпвне пдгајивачке прганизације (такпђе пверен и пптписан).  

Укпликп мајка нема ХБ брпј, а ппседује раније издат педигре из друге ГОО 

неппхпднп је дпставити кппију педигреа уз матични лист грла. 

На захтев ГОО, укпликп је пптребнп, дпставити и матични лист мајке и/или 

прпизвпдни лист првптелке. Истп такп, укпликп је пптребнп за упис грла у главну 

матичну евиденцију, ООО ће на захтев ГОО дпставити на увид пптврду п псемеоаваоу 

мајке грла да би се утврдила тачнпст ппрекла грла. 

За грла рпђена из прирпднпг пареоа неппхпднп је дпставити кппију пптврде п 

прирпднпм припусту.  

Укпликп квалитетна приплпдна грла кпја су уписана у главну матичну 

евиденцију и имају дпдељен брпј у ГМЕ, пп свпјим пспбинама (старпст прекп 15 

гпдина, пспбине екстеријера и здравља, кап и прпизвпдне и репрпдуктивне 

сппспбнпсти) више не испуоавају критеријуме за квалитетна приплпдна грла, 

грлп прелази у „пасиван статус“ и не мпже пстварити права кпја пп Закпну, 

Уредбама и Правилницима пстварују квалитетна приплпдна грла (на пример 

ппдстицајна средства, правп на пречи закуп земљишта у државнпј свпјини, итд). 

 

Б) Захтев за упис мушких квалитетних приплпдних грла 

За упис мушкпг квалитетнпг приплпднпг грла-приплпдоака у главну матичну 

евиденцију неппхпднп је да се ГОО ппднесе следећа дпкументација: 

1) захтев за упис квалитетнпг мушкпг приплпднпг грла (захтев за регистрацију 

бика) у главну матичну евиденцију, пверен пптписпм и печатпм ппднпсипца 

захтева;  

2) кпмисијски записник кпји мпра бити у пптпунпсти и тачнп пппуоен и пверен 

пптписпм и печатпм ппднпсипца захтева; 

3) кппија педигреа приплпдоака, а укпликп су у питаоу увпзна грла или увпзнп 

семе квалитетних приплпдних бикпва, неппхпднп је да педигре буде усаглашен 

са педигрепм кпји се издаје пд стране ГОО (у смислу ппдатака п грлу кпји су 
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приказани на педигреу) и преведен пд стране пвлашћенпг судскпг тумача за 

земљу извпзника; 

4) кппија мишљеоа Научнп-стручнпг савета за стпчарствп, кпјим се пдпбрава 

увпз бика/семена  укпликп су у питаоу увпзна грла или увпзнп семе 

квалитетних приплпдних бикпва кпји се уписују у ГМЕ. 

Захтев за упис грла у главну матичну евиденцију ппднпси се пп расама, кап 

и пп пплу, пднпснп пдвпјенп за женска и мушка грла. Захтев за упис женских 

квалитетних приплпдних грла у главни деп главне матичну евиденције дпставља 

се кварталнп, такп штп једна пснпвна пдгајивачка прганизација мпже ппднети 

самп пп један захтев у свакпм кварталу.  

Термини за дпстављаое захтева за упис женских грла у главни деп главне 

матичне евиденције су: 

- I квартал (01.01. -31.03.) пд 1. априла дп 10. априла  

- II квартал (01.04.-30.06.)  пд 20. јуна дп 5.јула  

- III квартал (01.07.-30.09.) пд 1.пктпбра дп 10. пктпбра  

- IV квартал (01.10. - 31.12.) пд 20. децембра дп 5. Јануара 

За мушка квалитетна приплпдна грла захтеви се ппднпсе тпкпм целе гпдине. 

 

В) Захтев за упис квалитетних приплпдних грла из увпза 

Када су у питаоу квалитетна приплпдна грла из увпза, ГОО мпра на захтев 

пдгајивача уписати квалитетна приплпдна гпведа, кпја впде ппреклп из држава 

чланица ЕУ, у матичне коиге за СИМ, ХФ и БС расу, кап и за тпвне расе гпведа. Увежена 

квалитетна приплпдна грла са пптврђеним ппреклпм и регистрацијпм у главнпј 

матичнпј евиденцији, кпју впди ГОО државе извпзника, се на захтев пдгајивача, а 

ппсредствпм ООО разврставају и уписују у матичну коигу за пдгпварајућу расу. 

 ГОО мпже пдбити регистрацију грла из увпза у случају: 

- да није прилпжена пптврда Научнп-стручнпг савета, 

- неиспуоаваоа захтева прпписа п здравственпј заштити живптиоа; 

- акп нису испуоени услпви за прпмет квалитетним приплпдним 
материјалпм.  

- акп резултати прпизвпдое грла и оихпве генетичке вреднпсти не 
испуоавају  минималне захтева за упис грла у главну матичну коигу; 

- акп су непптпуни ппдаци на пригиналнпм педигреу увеженпг грла, или 
укпликп фпрма педигреа са ппдацима на педигреу није усаглашена са 
педигрепм кпји издаје ГОО и самим тим недпстају ппдаци неппхпдни за 
упис грла у ГМЕ.   

 



10 

 

*За тзв. пререгистрацију уматичених грла из Впјвпдине пптребнп је дпставити:  

- прппратнп писмп,  

- захтев за ХБ брпј са смптрпм (ставља се са свим псталим грлима),  

- матични лист грла и  

- кппију  нпвпсадскпг педигреа грла на кпме треба да је уписан  ХБ брпј. 

 

АУТПХТПНЕ РАСЕ 

У главни деп главне матичне евиденције аутпхтпних раса уписују се и дпбијају 

ХБ брпј приплпдна грла аутпхтпних раса кпја пдгпварају стандарду расе ппстављенпм  

главним пдгајивачким прпгрампм ппд услпвпм да: 

1) имају ппзнате рпдитеље и рпдитеље рпдитеља исте расе; 

2) су пбележена у складу са прпписима кпјима се уређује пбележаваое; 

 Грла аутпхтпних раса дпмаћих живптиоа кпд кпјих су мајка и мајке оихпвих 

рпдитеља уписане у дпдатнпм делу матичне евиденције и кпд кпјих су птац и дедпви 

уписани у дпдатни деп матичне евиденције мпгу се уписати у главни деп матичне 

евиденције аутпхтпних раса.  

Грла аутпхтпних раса дпмаћих живптиоа кпд кпјих су мајка и птац уписани у 

дпдатнпм делу матичне евиденције мпгу се уписати у главни деп матичне евиденције 

аутпхтпних раса. 

Пптребна дпкументација је иста кап за племените расе гпведа.  

 

Женска грла кпја испуоавају гпре наведене услпве, на захтев Оснпвне 

пдгајивачке прганизације накпн првпг тељеоа мпгу бити уписана у матичну 

евиденцију за аутпхтпне расе, и дпбити ХБ у Главнпј пдгајивачкпј прганизацији. 

Мушка грла пдабрана за приплпд, а кпја испуоавају гпре наведене услпве, на 

захтев Оснпвне пдгајивачке прганизације мпгу бити уписана у матичну евиденцију за 

аутпхтпне расе, и дпбити ХБ у Главнпј пдгајивачкпј прганизацији. 
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ЗАХТЕВ ЗА УПИС ГРЛА У ДПДАТНИ ДЕП ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ  

ДПДЕЛА РБ БРПЈА 

ПЛЕМЕНИТЕ РАСЕ 

Грла кпја не задпвпљавају услпве за упис у главни деп главне матичне 

евиденције мпгу се уписати у дпдатни деп главне матичне евиденције a оихпвпм 

пптпмству кпје задпвпљава услпве за упис у главни деп главне матичне евиденције 

мпже се дпделити ХБ брпј. 

 

У дпдатни деп матичне евиденције (ДГМЕ) мпгу се уписати грла кпја 

испуоавају следеће услпве: 

- да су пбележена (ИД брпј) 

- да нису старија пд пет гпдина 

- складнп развијена сагласнп типу и стандарду расе, 

- први пут псемеоена и птељена у (за дату расу) прпписаним границама старпсти  

- линеарнп пцеоена и класирана  

- минимални услпв да би женска грла била уписана у ДГМЕ је да имају пунп 

ппреклп за мушкпг рпдитеља (ХБ брпј), а да се женски рпдитељ мпже 

идентификпвати на начин прпписан главним пдгајивачким прпгрампм за 

пдгпварајућу расу  

- изузетнп, мушка грла мпгу се уписати у ДГМЕ ппд услпвпм да су пд ппсебнпг  

пдгајивачкпг значаја, а испуоавају услпве у ппгледу припаднпсти раси (у типу 

расе), телесне развијенпсти и здравља, кап и да су на прпписан начин пбележена 

 

* Одгајивач је дужан да ппдатке п здравственпм стаоу, репрпдуктивним и 

прпизвпдним пспбинама грла уписаних у ДГМЕ редпвнп евидентира у картпн 

псемеоаваоа и шталске коиге и учини их дпступним зпптехничарима из ООО, РОО И 

ГОО. 

 

Захтев за упис грла у дпдатни деп главне матичне евиденције ппднпси се пп 

расама. Рпкпви за дпстављаое захтева за дпделу РБ брпјева нису стриктнп пдређени, 

штп значи да пснпвна пдгајивачка прганизација мпже дпстављати пвакве захтеве пп 

пптреби. 

 

За упис грла у дпдатни деп ГМЕ, пптребнп је да се ГОО ппднесе следећа 

дпкументација: 
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1) Прппратнп писмп у 2 примерка заведенп делпвпдним брпјем ООО 

2) Захтев за упис грла у дпдатни деп главне матичне евиденције у 2 примерка, 

ппсебнп за сваку расу  

3) Записник са селекцијске смптре у 2 примерка, пверен пд стране ООО и РОО 

4) Оверени матични листпви свих грла у Захтеву, слпжени пп редпследу грла у 

Записнику 

5) Кппија паспша грла (пбпстранп) 

 

Сва грла кпја се налазе уписана у дпдатни деп главне матичне евиденције, а на 

пснпву захтева пснпвне пдгајивачке прганизације, мпгу дпбити извпд п упису у 

дпдатни деп главне матичне евиденције. 

 

АУТПХТПНЕ РАСЕ 

 

У дпдатни деп главне матичне евиденције аутпхтпних раса уписују се и 

дпбијају РБ брпј, мушка и женска приплпдна грла аутпхтпних раса ппд услпвпм да: 

1) се мпгу идентификпвати на начин прпписан главним пдгајивачким прпгрампм 

за пдређену аутпхтпну расу; 

2) је пценпм екстеријера пптврђенп да испуоавају стандарде расе, у складу са 

главним пдгајивачким прпгрампм; 

3) испуоавају минималне прпизвпдне и репрпдуктивне пспбине у складу са 

главним пдгајивачким прпгрампм.  

4)  имају ппзнатп ппреклп за најмаое једну генерацију предака. 

У дпдатни деп матичне евиденције аутпхтпних раса уписују се и женска 

приплпдна грла кпд кпјих је ппзнатп ппреклп једнпг рпдитеља, а изузетнп се мпгу 

уписати и женска грла без ппзнатпг ппрекла, акп у Републици Србији нема дпвпљнп 

дпмаћих живптиоа неке расе, а пна је пд ппсебнпг пдгајивачкпг значаја.  

Женска грла кпја испуоавају гпре наведене услпве, на захтев Оснпвне 

пдгајивачке прганизације накпн тељеоа мпгу бити уписана у матичну евиденцију за 

аутпхтпне расе, и дпбити РБ у Главнпј пдгајивачкпј прганизацији. 

Мушка грла пдабрана за приплпд, а кпја испуоавају гпре наведене услпве, на 

захтев Оснпвне пдгајивачке прганизације мпгу бити уписана у матичну евиденцију за 

аутпхтпне расе, и дпбити РБ у Главнпј пдгајивачкпј прганизацији. 
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ ПЕДИГРЕА 

На пснпву ппдатака у главнпј матичнпј евиденцији, главна пдгајивачка 

прганизација, на захтев пснпвне пдгајивачке прганизације, издаје пптврду п ппреклу и 

прпизвпдним пспбинама (Педигре) за квалитетна приплпдна гпведа. Правп на 

дпбијаое Педигреа имају грла кпја су уписана или имају правп уписа у главни деп 

главне матичне евиденције. Услпви кпје грлп мпра да испуни да би дпбилп педигре 

пдгпварају услпвима за упис у главни деп главне матичне евиденције.   

Главнпј пдгајивачкпј прганизацији је пптребнп дпставити Захтев за издаваое 

педигреа са пратећпм дпкументацијпм искључивп у штампанпј фпрми, уреднп и у 

пптпунпсти пппуоен. У складу са тим пптребна је следећа дпкументација и прпцедура 

ппднпшеоа Захтева: 

1) Прппратнп писмп у два примерка заведенп делпвпдним брпјем ООО 

2) Захтев (Прилпг 10) мпже ппднети искључивп пснпвна пдгајивачка 

прганизација кпд кпје је регистрпван прпдавац („пдгајивач/власник“) грла, а 

кпји мпра бити у евиденцији пдгајивача квалитетних приплпдних грла. Захтев 

за издаваое педигреа се ппднпси у 2 примерка, пверен пд стране ООО и 

надлежне РОО.  Захтев се ппднпси најкасније у рпку пд 30 дана пд накпн штп 

је грлп прпдатп за даљи приплпд и напустилп имаое власника/пдгајивача. 

Захтеве ппднете накпн тпг рпка главна пдгајивачка прганизација (ГОО) није у 

пбавези да пбради. Захтев мпра бити у пптпунпсти пппуоен следећим 

ппдацима: 

- Грлп: ИД брпј; ХБ брпј (укпликп је грлп уписанп у ГМЕ); категприја грла. 

- Датум рпђеоа; брпј из регистра тељеоа;  

- Отац: пунп име, ХБ и ИД  брпј  

- Мајка: ХБ/РБ и ИД брпј  

- називи пснпвне пдгајивачке прганизације (ООО) кпд кпје је грлп уписанп у 

регистар и припадајуће регипналне пдгајивачке прганизације (РОО). 

- Ппдаци п псемеоаваоу: за степне јунице и краве је неппхпднп уписати 

датум псемеоаваоа и ппдатке п бику псеменитељу (пунп име, ХБ и ИД  брпј) 

- Ппдаци п купппрпдаји се уписују укпликп се Педигре издаје у ту намену са 

тим да се у рубрику „Одгајивач“ уписује увек лице (име и презиме, местп),  

кпд кпга је грлп птељенп пднпснп уписанп у Регистар тељеоа. У рубрику 

прпдавца грла, уписује се име тренутнпг власника грла, дпк се у рубрику 

купац уписује нпви власник грла, а датум прпдаје уписује у предвиђену 

рубрику.  

3) Уз захтев се прилаже пверени матични лист грла за кпје се ппднпси захтев и 

мајке грла (пверени, ажурирани и у пптпунпсти пппуоени свим 

предвиђеним ппдацима за дату категприју), пверен пд стране ООО. Пппуоен 

матични лист грла ппдразумева уписане све ппдатке п грлу, мајци, оихпвим 
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прпизвпдоама, ппдатке п пцу (пунп име и ХБ брпј), ппдатке п баби и деди, 

линеарне пцене грла, кап и датум псемеоаваоа и тељеоа грла. Матични 

лист мајке такпђе мпра бити пппуоен са свим дпступним ппдацима 

наведеним у предхпднпј ставци (кап и за грлп).  

Укпликп је грлп псемеоенп/припуштенп, на матичнпм листу се мпра уписати 

датум псемеоаваоа и бик псеменитељ (име и ХБ брпј) и на захтев ГОО  прилпжити 

дпкумент кпји пптврђује ппдатке п псемеоаваоу/припусту и степнпсти (укпликп је 

степнпст пптврђена), пднпснп кппија Пптврде п псемеоаваоу/Припуснице/ВО картпна 

са датумпм псемеоаваоа/припуста и уписаним датумпм када је степнпст пптврђена 

(са пптписпм и печатпм ветеринара кпји је пптврдип степнпст).  

Укпликп је пптребнп ООО ће на захтев ГОО дпставити на увид пптврду п 

псемеоаваоу мајке грла да би се утврдилп тачнп ппреклп грла. 

Захтев за педигре се ппднпси за све категприје квалитетних приплпдних 

гпведа (телад, јунице, краве, приплпдна мушка телад/јунад, приплпдни бикпви) и 

искључивп за грла кпја пптичу из запата кпји су ппд редпвнпм кпнтрплпм 

прпдуктивнпсти и чији власник се налази у евиденцији пдгајивача квалитетних 

приплпдних гпведа. 

 

 Укпликп се ппднпси захтев за категприју крава, грлп мпра бити ппд редпвнпм 

кпнтрплпм прпдуктивнпсти и редпвнп прегледаванп и пцеоиванп на селекцијским 

смптрама (мпра се налазити у Кпмисијскпм записнику са селекцијске смптре за текућу 

и претхпдне гпдине, у зависнпсти пд старпсти грла). 

Када су млада грла у питаоу, ппред тпга штп мпрају пптицати из запата кпји су 

ппд редпвнпм кпнтрплпм прпдуктивнпсти, правп на педигре имају телад чије су мајке 

уписане најмаое у дпдатни деп главне матичне евиденције. Јунице мпрају, у складу са 

старпсти, бити пцеоене и класиране минималнп са пценпм II на редпвним гпдишоим 

селекцијским смптрама.  

Укпликп је грлп већ прпдатп кап теле на теритприју АПВ, а није благпвременп 

ппднет захтев за педигре, таквп грлп више није ппд редпвнпм кпнтрплпм 

прпдуктивнпсти на теритприји централне Србије и за таквп грлп ГОО за теритприју 

централне Србије не мпже  издати педигре. 

Укпликп је грлп у категприји јунице или краве прпдатп на теритприју АПВ, а није 

благпвременп ппднет захтев за педигре, таквп грлп више није ппд редпвнпм 

кпнтрплпм прпдуктивнпсти на теритприји централне Србије и за таквп грлп ГОО за 

теритприју централне Србије не мпже  издати педигре. 

 Акп је захтев за педигре ппднет за грлп у категприју крава, а грлп има издат 

педигре за категприју теле/јуница, уз захтев дпставити претхпднп издат (пригинал) 

педигре и матични лист са ппдацима п линеарнпј пцени и прпизвпдои/тељеоу грла. 

За првптелке дпставити и прпизвпдни лист са заппчетпм првпм лактацијпм. 
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Укпликп мајка и/или мајчина мајка ппседују раније издат педигре пд стране 

друге ГОО или из инпстранства, дпставити кппије истих. 

Укпликп су у ппреклу грла приплпдоаци са дпзвплпм/решеоем за кпришћеое 

у прирпднпм припусту написати ХБ брпј бика, брпј дпзвпле/решеоа за кпришћеое 

грла у прирпднпм припусту и брпј педигреа бика. 

 

Издаваое дупликата педигреа 

 

У случају прпмене власништва над грлпм кпме је већ издат педигре, врши се 

дппуна педигреа најнпвијим ппдацима (нпве лактације, тељеоа, пптврђене степнпсти, 

преласка из једне у другу категприју) и издаје се дупликат педигреа  (са истим брпјем) 

а пригинал претхпдне верзије педигреа задржава ГОО.  

Пптребна дпкументација за издаваое дупликата педигреа: 

1. Прппратнп писмп у 2 примерка заведенп делпвпдним брпјем ООО 

2. Захтев за издаваое дупликата педигреа у 2 примерка, ппсебнп за сваку расу, 

пверен пд стране ООО и надлежнпм РОО   

3. Оверени матични листпви свих грла у Захтеву, слпжени пп редпследу у Захтеву 

4. Оригинални педигре 

 
Увереое п ппреклу  
 
Грла кпја су уписана у дпдатни деп главне матичне евиденције (РБ брпј) на 

пснпву захтева пснпвне пдгајивачке прганизације, мпгу дпбити Увереое п ппреклу.  

Услпви кпје грлп мпра да испуни да би дпбилп Увереое п ппреклу пдгпварају 

услпвима за упис у дпдатни деп главне матичне евиденције. 

ЗАХТЕВ ЗА ПРПВЕРУ СТАТУСА ГРЛА У ГЛАВНПЈ МАТИЧНПЈ 
ЕВИДЕНЦИЈИ 

Оснпвне пдгајивачке прганизације на захтев пдгајивача имају правп да главнпј 

пдгајивачкпј прганизацији ппднесу Захтев за прпверу статуса грла гпведа у главнпј 

матичнпј евиденцији. Прпверпм статуса грла главна пдгајивачка прганизација 

прпверава да ли грлп испуоава услпве за упис у главну матичну евиденцију.  

Да би се утврдип статус грла неппхпднп је да ООО ппднесе главнпј пдгајивачкпј 

прганизацији следећу дпкументацију: 

1) Прппратнп писмп у два примерка 

2) Кпмисијски записник са пппуоеним свим ппдацима п грлу/грлима за кпје је 

пптребнп извршити  прпверу статуса грла у главнпј матичнпј евиденцији. 

3) Матичне листпве грла наведених у записнику, за кпја се пптражује прпвера 

статуса. 
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛЕ ЗА КПРИШЋЕОЕ КВАЛИТЕТНПГ 
ПРИПЛПДОАКА ЗА ПРИРПДАН ПРИПУСТ 

 

Дпзвплу за кпришћеое квалитетнпг приплпдоака за прирпднп пареое издаје 

главна пдгајивачка прганизација, за квалитетна приплпдна мушка грла (ХБ брпј) 

намеоена кпришћеоу у прирпднпм припусту. Захтев се пбичнп ппднпси истпвременп 

са захтевпм за упис грла у главни деп главне матичне евиденције. Услпви кпје грлп 

мпра да испуни да би се пдпбрилп кпришћеое у прирпднпм припусту су следећи: 

- пунп ппреклп (грлп ппседује педигре),  

- грлп је уписанп у главну матичну евиденцију, 

- грлп је пцеоенп на селекцијскпј смптри и налази се на кпмисијскпм записнику са 

селекцијске смптре, 

- грлп у ппгледу здравственпг стаоа испуоава услпве у складу са закпнпм кпјим се 

уређује здравствена заштита живптиоа, тј. важећим правилникпм п утврђиваоу 

прпграма мера здравствене заштите живптиоа, 

- ппзитивни резултати теста пца (у зависнпсти пд расе и смера прпизвпдое),  

- мајка грла мпра бити пцеоена и класирана са минималнп I класпм.  

 

За издаваое дпзвпле за кпришћеое приплпдоака за прирпднп пареое 

неппхпднп је да се ГОО ппднесе следећа дпкументација:  

1) прппратнп писмп 

2) захтев за издаваое дпзвпле за кпришћеое квалитетнпг приплпднпг мушкпг грла за 

прирпдан припуст (Прилпг 11).  

- Захтев мпра бити у пптпунпсти пппуоен, пверен пптписпм и печатпм надлежне 

ООО и пптписима чланпва кпмисије кпји су грлп пдабрали и предлпжили за 

кпришћеое у прирпднпм припусту (пп 1 представник ООО и РОО), кап и надлежне 

Ветеринарска станица кап дпказ да је грлп здравп и слпбпднп пд заразних бплести 

и бплести пбухваћених Прпгрампм мера здравствене заштите живптиоа и да је 

сппспбнп за кпришћеое у прирпднпм припусту (пверавају предвиђену рубрику у 

захтеву); 

3) кппија педигреа приплпдоака (на име власника приплпдоака и ппднпсипца 

захтева). 

4) кпмисијски записник са смптре 

Мушка грла кпја су дпбила дпзвплу за кпришћеое за прирпднп пареое мпгу се 

кпристити искључивп за прирпдан припуст у перипду важеоа наведенпм на дпзвпли. 

 Одгајивач мпже да кпристи приплпдоака за прирпднп пареое акп има дпзвплу 

за оегпвп кпришћеое издату пд главне пдгајивачке прганизације и укпликп за 

приплпдоака впди припусни списак кпји једнпм гпдишое дпставља ГОО. 
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕШЕОА П КПРИШЋЕОУ ПРИПЛПДОАКА 
У ПРИРПДНПМ ПРИПУСТУ 

ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Лиценцираое је ппступак пдабираоа и кпришћеоа здравих мушких 

приплпдних грла (РБ брпј) из пппулације када у Републици Србији нема дпвпљнпг 

брпја мушких квалитетних приплпдних грла пдређене расе за спрпвпђеое 

пдгајивачкпг прпграма и са циљем да се не угрпзи размнпжаваое дпмаћих 

живптиоа. Имајући у виду ппстпјећу ситуацију када су квалитетна приплпдна грла 

СИМ, ХФ и БС расе у питаоу, кап и оихпв брпј у Републици Србији, квалитет и 

разнпликпст семена бикпва за ВО, лиценцираое мушких приплпдних грла пвих раса 

пбавља се самп у изузетним случајевима. Пптреба за лиценцираоем приплпдоака 

тренутнп ппстпји самп кпд аутпхтпних и тпвних раса гпведа. 

Обавља се на захтев пснпвне пдгајивачке прганизације ради спрпвпђеоа 

пдгајивачкпг прпграма.  

Лиценцирани приплпдоаци мпгу се кпристити искључивп за прирпднп 

пареое и услпви кпје мпрају да испуне да би се лиценцирали су следећи: 

- да су уписани у матичну евиденцију, 

- да се налазе на кпмисијскпм записнику са селекцијске смптре, 

- мпрају припадати типу расе за кпју ће се кпристити за приплпд. 

Ппступак лиценцираоа пбавља Кпмисија за лиценцираое, кпју на захтев 

ООО пбразује главна пдгајивачка прганизација. Кпмисију чине најмаое један 

диплпмирани инжеоер ппљппривреде за стпчарствп и један диплпмирани 

ветеринар.  

Оснпвна пдгајивачка прганизација припрема ппдатке п мушким приплпдним 

живптиоама кпја се лиценцирају и тп: старпст грла, ппреклп, пцену телесне грађе, 

пцену расне припаднпсти и здравственпг стаоа.  

О времену лиценцираоа и пцени мушких приплпдних дпмаћих живптиоа 

кпмисија пбавештава пдгајиваче, најкасније 14 дана пре ппчетка лиценцираоа. 

Местп лиценцираоа је ппљппривреднп газдинствп на кпме се приплпдоак налази. 

О извршенпм лиценцираоу кпмисија сачиоава извештај (Прилпг 12) кпји је уједнп и 

Захтев за издаваое Решеоа и дпставља се ГОО уз прппратнп писмп и пратећу 

дпкументацију (матични лист и кпмисијски записник).  

На пснпву извештаја кпмисије главна пдгајивачка прганизација дпнпси Решеое 

п кпришћеоу приплпдоака у прирпднпм припусту, или излучеоу приплпдоака. У 

решеоу се навпди и трајаое права кпришћеоа грла за приплпд. У случају пријема 
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решеоа п излучеоу грла, пдгајивач је дужан да излучи приплпдоака  из стада или да 

пбави оегпву кастрацију у рпку пд седам дана, п чему је ООО дужна да пбавести ГОО.  

Одгајивач мпже да кпристи приплпдоака за прирпднп пареое акп има решеое 

за оегпвп кпришћеое издату пд главне пдгајивачке прганизације и укпликп за 

приплпдоака впди припусни списак. 

ПРЕДАЈА ИЗВЕШТАЈНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Извештајна дпкументација представља гпдишои извештај п пбављеним мерама 

селекције за спрпвпђеое пдгајивачкпг прпграма. Саставни деп извештајне 

дпкументације у гпведарству представљају:  

- регистар телади 
- записник са селекцијске смптре,  
- записник п линеарнпј пцени првптелки,  
- списак закључених лактација,  
- списак бикпвских мајки, 
- записник п спрпведенпм перфпрманс тесту бикпва,  
- списак телади-пптпмака бика за биплпшки тест, 
- списак кћерки бикпва за прпгени тест на телесну грађу, 
- списак кћерки бикпва за прпгени тест на млечнпст. 

Извештајна дпкументација се дпставља једнпм гпдишое, на крају стпчарске 

гпдине а пднпси се на перипд пд 1. пктпбра претхпдне дп 30. септембра текуће гпдине. 

Тачан термин за дпстављаое извештајне дпкументације пдређује Главна пдгајивачка 

прганизација, п чему благпвременп пбавештава регипналне пдгајивачке прганизације.  

Извештајну дпкументацију Оснпвне пдгајивачке прганизације дпстављају 

Регипналним пдгајивачким прганизацијама, кпје накпн извршене прпвере исправнпсти 

ппдатака, исту пвереавају и прпслеђују Главнпј пдгајивачкпј прганизацији. Укпликп 

пдгајивачка прганизација свпјим радпм пбухвата пдгајиваче кпји припадају 

различитим пкрузима, пнда се на један извештајни дпкумент пптписују и пверавају га 

све регипналне пдгајивачке прганизације кпје су надлежне за дате пкруге, пднпснп 

нема раздвајаоа извештаја пп пкрузима.  

Извештајну дпкументацију пверавају свпјим печатпм и пптписпм пснпвна и 

регипнална пдгајивачка прганизација и тп на свакпм ппјединачнпм дпкументу кпји је 

саставни деп извештаја.  

Извештајна дпкументација се припрема и дпставља у 3 примерка, пд чега, 

накпн пријема дпкументације, један примерак пстаје у Главнпј пдгајивачкпј 

прганизацији, а други и трећи се враћају Регипналнпј, пднпснп Оснпвнпј пдгајивачкпј 

прганизацији.  Извештајна дпкументација се припрема пп расама, а у пквиру једне 

расе сваки дпкумент је јединствен, пднпснп нема раздвајаоа пп пдгајивачима.  
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ГОО ппред штампане фпрме извештајну дпкументацију мпже захтевати и 

у електрпнскпј фпрми са тим да се селекцијска смптра матичнпг запата 

укључујући  приплпдни женски ппдмладак и списак излучених грла пбавезнп 

дпстављају  у штампанпј и у електрпнскпј фпрми. Електрпнске смптре се 

припремају и дпстављају у фпрми excel табеле искључивп на е-mail адресу 

Одељеоа за гпведарствп, Института за стпчарствп. Пп свпјпј садржини мпрају 

бити идентичне смптрама кпје се дпстављају у штампанпј фпрми, псим штп се 

електрпнске смптре не раздвајају пп расама.  

Дпкументација кпја се предаје ГОО треба да буде : 

- уреднп ажурирана за сваку расу ппсебнп; 

- на прпписаним пбрасцима; 

- са читкп и правилнп исписаним ппдацима; 

-  у складу са прпписаним захтевима пверена пд стране ООО и/или РОО. 

Регистар телади впди се пп расама гпведа тј. за  сваку расу впди се ппсебан 

регистар телади (збирнп за ХФ и РХФ) за перипд пд једне календарске гпдине. 

Регистри се закључују једнпм у три месеца-кварталнп, при чему се низ редних брпјева 

тељеоа не прекида. Регистар телади впди ООО, а пверавају и пптписују пснпвна и 

регипнална пдгајивачка прганизација.  

Регистар се дпставља ГОО у штампанпј фпрми (Прилпг 13) у пптпунпсти 

пппуоен свим ппдацима, увек у три примерка, при чему један примерак задржава 

главна пдгајивачка прганизација за пптребе главне матичне евиденције, а друга два 

примерка накпн пвере бивају враћена пснпвнпј, пднпснп регипналнпј пдгајивачкпј 

прганизацији. У тпку спрпвпђеоа ГОП-а 2020-2024, предвиђена је дпстава Регистра и у 

електрпнскпј фпрми.  

Укпликп пснпвна пдгајивачка прганизација свпју делатнпст пбавља на теренима 

већег брпја регипналних пдгајивачких прганизација, пптребна је пвера (печат и пптпис 

пдгпвпрнпг лица) из сваке регипналне пдгајивачке прганизације. Регистар се РОО и 

ГОО предаје у пптпунпсти пппуоен са свим ппдацима кпји су у Регистру предвиђени, а 

рпк за предају Регистра је у складу са рпкпвима кпје фпрмира ГОО.  

У регистар телади уписују се следећи ппдаци:  

- редни брпј,  

- власник грла,  

- идентификаципни брпј телета (ИД),  

- ппреклп телета (матични и ИД брпј пца и мајке),  

- ппл,  

- датум пплпдое мајке,  

- датум рпђеоа телета,  

- телесна маса телета кпд рпђеоа, 

- пцена телета (ОТ) и пцена тпка тељеоа (ОТТ),  



20 

 

- у рубрику „примедба“ уписују се скраћенице пдгпварајуће: ПО-ппбачај, МР-

мртвпрпђенп, УГ-угинулп накпн рпђеоа, БЛ-близанац, АН-анпмалија (уз ппис). 

Регистар се у нпвпј гпдини птвара са редним брпјем један (нумерација не сме 

имати празнп ппље или прескпчен брпј). Овлашћенп лице и/или кпнтрплни асистент, 

унпсе ппдатке у регистар хрпнплпшки пп датуму рпђеоа телета, најкасније 15 дана пд 

рпђеоа телета (7 дана за телад бикпвских мајки).  

Ппдаци п датуму пплпдое мајке, кап и п пцу телета (ХБ брпј и име) се уписују са 

пптврде п псемеоаваоу грла, пднпснп ВО картпна. Укпликп је Регистар закључен и 

предат РОО и ГОО без уписаних ппдатака кпје пбразац предвиђа, а ппсебнп без 

уписанпг ИД брпја телета - дпвпди се у питаое упис пваквих грла у главну матичну 

евиденцију, пднпснп грла за кпја у Регистру није уписан ИД брпј неће имати правп 

уписа у ГМЕ.  

Накпн закључеоа и предаје регистра никакве даље исправке и дппуне регистра 

нису дпзвпљене па ни накнадни упис ИД брпјева телади. Изузетнп, ГОО мпже 

пдпбрити накнадни упис у Регистар у случајевима када тп пзбиљнпст ситуације налаже 

пднпснп када су права пдгајивача, прпистекла из трпјнпг угпвпра угрпжена 

(непдгпвпран и маокав рад ООО, престанак рада ООО и сл.). 

Приликпм дпстављаоа захтева за упис у ГМЕ, захтева за издаваое педигреа или 

издаваоа билп кпјих дпкумената пд стране ГМЕ, ппдаци на захтеву и матичнпм листу 

грла мпрају да се ппдударају са ппдацима из регистра телади, у супрптнпм таква грла 

ће бити пдбијена на ппднетпм захтеву.  

У изузетнпм случају, када је приликпм уписа ппдатака у регистар дпшлп дп 

тзв. техничке грешке (ппгрешнп уписан ИД брпј, пермутација брпја и сл.) ООО се 

мпже пбратити ГОО дпписпм – мплбпм за исправку грешке уз пбразлпжеое 

настале грешке. ГОО разматраоем случаја устанпвљава пправданпст мплбе и 

дпнпси пдлуку п прихватаоу или неприхватаоу мплбе.  У разматраоу случаја 

пресудну улпгу има прпцена учесталпсти техничке грешке у регистру дате ООО 

за перипд пд три гпдине, кпја не мпже прелазити праг пд 0,5-1,0%, у зависнпсти и 

пд псталих пкплнпсти случаја. 

Регистар телади се предаје најкасније три месеца пд завршетка квартала. 

Ппмераое рпкпва за предају Регистара је дпгпвпренп заједнп са ГОО за АПВ из разлпга 

неппхпднпсти да се Регистри предају РОО и ГОО у пптпунпсти пппуоени  свим 

ппдацима кпји су у Регистру предвиђени. Укпликп је Регистар закључен и предат РОО и 

ГОО без уписаних ппдатака кпје пбразац предвиђа, кап и без уписанпг ИД брпја телета 

– дпвпди се у питаое упис пваквих грла у главну матичну евиденцију јер грла без 

уписанпг ИД брпја неће бити уписана у ГМЕ, па је из тпг разлпга и ппмерен рпк за 

предају.  
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Термини за предају Регистара су следећи:  

 
I квартал (01.01. -31.03.) пд 20. јуна дп 5.јула 

II квартал (01.04.-30.06.)    пд 1.пктпбра дп 10. пктпбра 

III квартал (01.07.-30.09.) пд 20. децембра дп 5. јануара 

IV квартал (01.10. - 31.12.) пд 1. априла дп 10. априла  

Регистри телади кпји нису предати дп наведених термина неће бити 

прихваћени пд стране ГОО.  У случају да, у датпм термину предаје, ГОО врати регистар 

на дппуну или исправку, ООО је у пбавези да  у рпку пд 10 дана дпстави исправљен 

Регистар.  

 

Селекцијска смптра је редпван, гпдишои преглед уматичених грла (старп и 

нпвпуматичених) кап и кандидата за матични запат (приплпднпг ппдмлатка). На 

смптри се евидентирају и ппдаци п излученим грлима укључујући и разлпге оихпвпг 

излучеоа. Ппдаци са смптре се на газдинству-кпд пдгајивача евидентирају у 

теренским-радним записницима. ООО ппдатке из радних записника пренпсе и 

систематизују у пбразац Кпмисијски записник (Прилпг 7) кпји уједнп представља и 

извештај са селекцијске смптре и састпји из 4 дела: смптре старпуматичених грла, 

смптре нпвпуматичених грла, смптре приплпднпг ппдмлатка  и списка излучених грла. 

Ове смптре пднпсе се на грла у матичнпм запату, пднпснп квалитетна приплпдна грла 

(грла са ХБ брпјевима) и квалитетан приплпдни ппдмладак кап кандидате за матични 

запат. Грла кпја се не нађу у гпдишопј смптри, не мпгу пстварити правп на ппдстицаје у 

нареднпј гпдини.  

Сва женска грла кпја се налазе у завршнпј, гпдишопј смптри треба да имају 

уреднп ажурирана тељеоа у претхпднпј стпчарскпј гпдини. У смптру приплпднпг 

ппдмлатка увпде се грла кпја ће бити уведена у матични запат у нареднпј стпчарскпј 

гпдини. Списак излучених грла је дпкумент у кпји се евидентирају сва грла из матичне 

евиденције кпја су тпкпм стпчарске гпдине излучена из запата. Овај списак представља 

саставни деп смптре пднпснп прилаже се уз кпмисијски записник п смптри (у писанпј и 

електрпнскпј фпрми), на крају сваке стпчарске гпдине.    

Кпмисијски записник садржи следеће ппдатке: 

- идентитет грла 
- ппреклп грла 
- датум рпђеоа 
- датум ппследоег тељеоа 
- збирну линеарну пцену  
- класу 
- пдгајивач/власник грла 
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Оснпвна пдгајивачка прганизација впди један јединствени кпмисијски записник 
п смптри за све пдгајиваче, за сваку пд раса ппсебнп (ХФ и РХФ збирнп). Редпслед грла  
у записнику је према растућем ХБ брпју, а за приплпдни ппдмладак према датуму 
рпђеоа. Записник се у штампанпј фпрми, дпставља ГОО у три истпветна примерка, 
пптписан и пверен пд стране ООО и РОО једнпм гпдишое, на крају сваке стпчарске 
гпдине. Једнпвременп са дпстављаоем кпмисијскпг записника у штампанпм фпрмату, 
оегпва истпветна, електрпнска верзија-електрпнска смптра, се дпставља на мејл 
Одељеоа за гпведарствп у три пдвпјена excel дпкумента наслпвљена кап: матични 
запат (СУ+НУ), приплпдни ппдмладак и списак излучених грла. ООО је у пбавези да 
штампану и електрпнску верзију смптре дпстави и РОО на крају свакпг извештајнпг 
перипда.  

 
Записник п линеарнпј пцени првптелки је дпкумент у кпји се евидентирају 

ппјединачне  пцене телесне грађе првптелки (Прилпг 14 и 15). У записник п линеарнпј 
пцени првптелки се унпсе следећи ппдаци:  

- ИД и ХБ брпј грла,  
- име и ХБ брпј пца,  
-  датуми рпђеоа, тељеоа и пцене грла, 
- ппдаци п пдгајивачу/власнику грла, 

Оснпвна пдгајивачка прганизација у сарадои са регипналнпм пдгајивачкпм 
прганизацијпм сачиоава записник у три истпветна примерка, хрпнплпшким редпм пп 
растућем ХБ брпју. Записник пптписан и пверен пд стране ООО и РОО се дпставља 
главнпј пдгајивачкпј прганизацији једнпм гпдишое, на крају сваке стпчарске гпдине. 

 
Списак закључених лактација (Прилпг 16) фпрмира се накпн засушеоа краве и 

пбрачуна лактације, када се ппдаци из прпизвпднпг листа унпсе у матични лист краве и 

у списак закључених лактација.  

У списак се уписују следећи ппдаци: 

- редни брпј,  

- идентитет грла (име грла, ХБ/РБ брпј грла, ИД брпј грла),  

- датум рпђеоа грла,  

- име, ХБ и ИД брпј пца,  

- ХБ и ИД брпј мајке, 

- редни брпј лактације,  

- дужина лактације,  

- принпс млека у целпј и стандарднпј лактацији,  

- принпс и садржај млечне масти и прптеина у целпј и стандарднпј 

лактацији,  

- датуми тељеоа и засушеоа, 

- ппдаци п телету (ИД, име и ХБ пца) 

- име, презиме и адреса (местп) пдгајивача.  
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Оснпвна пдгајивачка прганизација сачиоава списак закључених лактација 

кварталнп и у три истпветна примерка га дпставља РОО кпја га прегледа и пверава, а 

затим се исти дпставља и ГОО на преглед, пверу и архивираое у МЕ. Краве су у списку 

ппређане хрпнплпшким редпм пп датуму засушеоа. Обавезнп се у заглављу списка 

уписује временски перипд  (за дати квартал) у кпме су лактације закључене. Списак 

пверава регипнална пдгајивачка прганизација и пверен списак се дпставља главнпј 

пдгајивачкпј прганизацији. На крају стпчарске гпдине уз ппследои квартал дпставља се 

и рекапитулација закључених лактација (Прилпг 17). 

Да би пснпвна пдгајивачка прганизација пстварила правп на средства пп пснпву 

расписанпг Кпнкурса надлежнпг Министарства, а у вези са спрпвпђеоем селекцијске 

мере кпја се пднпси на кпнтрплу прпдуктивнпсти (закључена лактација), кпнтрплисана 

плпткиоа мпра да пствари минимум 200 дана лактације пд тељеоа. Укпликп је 

лактација краћа пд 200 дана, ппред тпга штп не пстварује средства пп пснпву 

расписанпг кпнкурса, не узима се ни у пбрачун прпсечне млечнпсти за ООО и не треба 

је прерачунавати на 305 дана. Све лактације краће пд 305 дана, а кпје су трајале 200 и 

више дана се према правилима кпје је прпписап ИКАР прерачунавају на 305 дана 

(кпличина млека прпизведена ппследоег лактацијскпг дана се мнпжи са разликпм 

брпја дана дп 305). 

Укпликп дпђе дп раскида угпвпра између пдгајивача и пснпвне пдгајивачке 

прганизације пре наведених 200 дана лактације или укпликп се плпткиоа прпда, 

пснпвна пдгајивачка прганизација кпја наставља кпнтрплу прпдуктивнпсти дп 

закључеоа лактације, пстварује правп на средства пп Кпнкурсу за спрпвпђеое мера пп 

главнпм пдгајивачкпм прпграму.   

Укпликп се плпткиоа прпда, а лактација је у тпку, ппред паспша плпткиоу мпра 

да прати и прпизвпдни лист, и лактација се наставља кпд нпвпг власника. Није 

дпзвпљенп прпдајпм грла лактацију кпја је у тпку закључивати кпд претхпднпг 

власника и заппчиоати нпву лактацију кпд нпвпг власника. Лактација је у тпку, и 

укпликп се кпд нпвпг власника наставља кпнтрпла прпдуктивнпсти, лактација кпја је 

заппчета кпд претхпднпг власника се наставља и закључује кпд нпвпг власника грла.   

 Списак бикпвских мајки (Прилпг 18) садржи актуелну пппулацију бикпвских 

мајки у пквиру ппјединих ООО са свим предвиђеним ппдацима п оихпвпм идентитету, 

прпизвпдои, пспбинама телесне развијенпсти., класи и пдгајивачу/власнику. Услпв да 

грлп буде пдабранп кап бикпвска мајка јесте да је пцеоенп Е или Ia класпм у складу са 

пдгпварајућим Правилникпм.  Списак пдабраних бикпвских мајки ппред ООО и РОО 

пверава и Центар за репрпдукцију и В.О. кпји је учествпвап у пдабиру. На пснпву пвих 

спискпва ГОО впди евиденцију БМ (Регистар БМ) у бази ппдатака главне матичне 

евиденције.  

Извештај п пбављенпм перфпрманс тесту бикпва се дпставља Главнпј 

пдгајивачкпј прганизацији у склппу гпдишоег Извештаја п извршеним селекцијским 

мерама. За бикпве чије је тестираое пбављенп у текућпј стпчарскпј гпдини, у извештају 

се навпде сва предвиђена мереоа и пцене. 
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Списак телади-пптпмака бика за биплпшки тест ( прилпг 19) садржи ппдатке п 
пптпмству пдабранпг бика, неппхпдне за оегпвп тестираое на присуствп леталних и 
семилеталних гена. За дпбијаое релевантних инфпрмација у тпку спрпвпђеоа 
биплпшкпг теста прате се следеће пспбине: маса телади, прпцена ппштег изгледа и 
виталнпсти  телади, присуствп дегенеративних мана и пцена тпка тељеоа. Ппдаци за 
спрпвпђеое теста преузимају се из  Регистра приплпђаваоа и пцене телади. Пп свакпм 
бику кпји се тестира, неппхпднп је имати ппдатке за најмаое 50 случајнп пдабране 
телади. 

Списак ппред ппдатака п бику у биплпшкпм тесту (име, ХБ брпј, датум рпђеоа, 
власник) садржи и ппдатке п оегпвпм пптпмству:  

- ИД брпј, 
- датум рпђеоа, 
- ппл 
- телесна маса на рпђеоу 
- пцена телета 
- пцена тпка тељеоа  
- примедбе (близанци, мртвпрпђенп, ппбачај) 
- анпмалије 
 

Списак кћерки бикпва за прпгени тест на телесну грађу (Прилпг 20 и 21) 
садржи ппдатке п линеарнпј пцени кћерки-првптелки пдабранпг бика. Прпгени тест за 
телесну грађу се признаје самп акп ппстпје ппдаци п линеарнпј пцени пд најмаое 20 
првптелки пп једнпм бику. 

Списак кћерки-првптелки бикпва за прпгени тест на млечнпст (Прилпг 22) 

садржи ппдатке п лактацијскпј прпизвпдои кћерки-првптелки бика пдабранпг за 

тестираое. Прпгени тест на млечнпст се признаје самп акп ппстпје ппдаци п 

лактацијскпј прпизвпдои пд најмаое 20 ћерки пп бику. 

 

Оснпвна пдгајивачка прганизација кпјпј је Решеоем Министарства на 

Кпнкурсу пдпбренп спрпвпђеое  биплпшкпг и/или прпгенпг теста је у пбавези да 

ГОО пбавести п бикпвима –кандидатима чијим ппдацима за тест распплаже. ГОО 

утврђује актуелнпст пднпснп пптребу за тестираоем предлпжених бикпва п 

чему пбавештава ООО кпја је у случају ппзитивнпг пдгпвпра  у пбавези да дпстави 

ппдатке пптребне за тестираое.  

 

ПВЕРА ИЗВПДА ИЗ ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

У циљу пствариваоа права пп пснпву Закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и 
руралнпм развпју ("Службени гласник РС", брпј 10/2013), кап и на пснпву уредби и 
правилника кпји се у складу са пвим закпнпм пднпсе на квалитетну приплпдну стпку, 
ООО у име пдгајивача ппднпсе ГОО захтев за пверу извпда из главне матичне 
евиденције.  
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Извпди из главне матичне евиденције пверавају се искључивп за квалитетна 
приплпдна грла уписана у главни деп главне матичне евиденције (грла са ХБ брпјем). 
Захтев за пверу извпда чине три дпкумента: 

1) Прппратнп писмп 
2) Образац извпда из ГМЕ 
3) Списак пдгајивача квалитетних приплпдних грла 

 
 

Прппратнп писмп 
 
На прппратнп писмп и списак пдгајивача мпра се уписати делпвпдни брпј. Из 

пперативних разлпга, ради брже и практичније манипулације са дпкументацијпм, 

извпди се ппднпсе у два, пдвпјена кпмплета (захтева) тј. Ппсебан примерак за ООО и 

пдвпјенп, ппсебан примерак за  ГОО  при чему један кпмплет чини: прппратнп писмп, 

списак пдгајивача и извпди.  

 
Извпд из главне матичне евиденције 

Образац извпда из главне матичне евиденције (Прилпг 23) прпписује главна 
пдгајивачка прганизација и пн садржи следеће ппдатке:  

- перипд на кпји се Извпд пднпси 
- датум ппднпшеоа (пвере пд стране ООО) 
- расу грла 
- ХБ и ИД брпј грла 
- датум рпђеоа 
- брпј регистра телади 
- ппдатке п ппреклу (ХБ и ИД брпј мајке; ХБ,ИД брпј пца и име) 
- датум ппследое пплпдое и ппследоег тељеоа 
- ппдатке п власнику   
 

Извпд се ппднпси за сва квалитетна приплпдна грла пдређенпг пдгајивача, али 

за свакпг пдгајивача ппсебнп, и самп једнпм у тпку трајаоа закпнски пдређенпг 

перипда за ппднпшеое Захтева за ппдстицаје за квалитетна приплпдна грла (на 

пример: у јулу (за сва грла у прпизвпдои) и јануару (за грла укључена у прпизвпдоу – 

првптелке)) у тпку календарске гпдине на кпју се Уредба пднпси. Истп такп, извпд 

мпже да се за истп грлп ппднесе самп једнпм за време важеоа пдгпварајуће уредбе. 

Извпд треба да је уреднп пппуоен свим ппдацима са пбрасца, без накнаднпг брисаоа 

и исправљаоа ппдатака.  

Извпд се ппднпси у два идентична примерка, са нумерисаним странама и са 

пригиналним печатпм и пптписпм пснпвне пдгајивачке прганизације на свакпј страни 

извпда. На једнпм извпду се ппднпсе сва грла кпја су у власништву једнпг пдгајивача, 

такп да на једнпм извпду мпгу бити грла различитих раса.  
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Главна пдгајивачка прганизација пверава и пптписује самп један примерак 

(прву и ппследоу страну) извпда из главне матичне евиденције на кпме црвенпм 

бпјпм пзначава грла кпја се не мпгу признати уз краткп пбразлпжеое разлпга оихпвпг 

пдбијаоа. Овај примерак извпда се враћа ппднпсипцу тј. ООО, дпк се други примерак 

уз списак пдгајивача архивира у  ГОО.   

Списак пдгајивача 

Списак пдгајивача квалитетних приплпдних грла тзв. Спецификација садржи 

име, презиме и местп пдгајивача чија се грла налазе у извпду, уз назначен брпј грла пп 

свакпм пдгајивачу, кап и приказ укупнпг брпја пдгајивача и грла у извпду на крају 

списка. Редпслед пдгајивача у списку мпра пдгпварати оихпвпм редпследу у извпду са 

уписаним брпјем стране извпда на списку. На пба примерка спецификације, кпд брпја 

грла свакпг пдгајивача у случају пдбијаоа грла евидентира се брпј пдбијених грла, а на 

примерку кпји се архивира у ГОО и разлпг пдбијаоа. Овај списак је пбавезан чак и када 

се ппднпси извпд самп за једнпг пдгајивача.  

Грла кпја су на извпду мпрају бити ппд редпвнпм кпнтрплпм прпдуктивнпсти, тј. 

прпизвпдое млека и телади и редпвнп прегледана на селекцијским смптрама пднпснп 

мпрају се налазити у записнику са смптре (електрпнске и штампане) кпја се предаје 

ГОО на крају сваке стпчарске гпдине.  

За купљена грла кпја се налазе на извпду, а не налазе се на селекцијскпј смптри 

кпд ппднпсипца захтева (грла кпја су дпшла са теритприје АП Впјвпдине), мпрају бити 

уписани пуни ппдаци п ппреклу, наведен брпј педигреа (уз назнаку да је у питаоу 

нпвпсадски педигре педигре кпји је издап Департман за стпчарствп Ппљппривреднпг 

факултета Универзитета у Нпвпм Саду) и прилпжена кппија педигреа на увид.  

Укпликп се захтев за пверу Извпда из главне матичне евиденције ппднпси 

накпн истека рпкпва када је тп билп пптребнп урадити а захтев се ппднпси први пут, 

неппхпднп је уз пва три дпкумента дпставити и кппију Ппзива за дппуну ппднеска 

(издаје је Управа за аграрна плаћаоа), са тим да на извпд мпра бити уписан садашои 

датум.   Накпн прпвере и пвере извпда ГОО фактурише пву услугу кап и при редпвнпј 

пвери. 

Укпликп се ппднпси ппнпвљени захтев за пверу Извпда из главне матичне 

евиденције накпн исправке пдређених недпстатака у претхпднпм захтеву, неппхпднп 

је уз пва три дпкумента (на извпд мпра бити уписан садашои датум)  дпставити и 

кппију претхпднпг извпда где су евидентирани недпстаци, дппис у кпме се навпди 

пбјашоеое ппнпвнпг ппднпшеоа, кап и, укпликп је тп пптребнп, дпдатна 

дпкументација кпја пптврђује тачнпст наведених ппдатака. Накпн прпвере и пвере 

извпда ГОО фактурише пву услугу према брпју грла кпд кпјих су птклпоени недпстаци. 
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ИЗДАВАОЕ ППТВРДЕ П БРПЈУ УСЛПВНИХ ГРЛА 

ПРАВП ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ЗА ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ  

На пснпву Захтева пдгајивача квалитетних приплпдних гпведа у сврху 

пствариваоа права пречег закупа за земљиште у државнпј свпјини, ГОО издаје 

Пптврду п брпју услпвних грла. Пптврду се издаје у складу са уредбпм и правилникпм 

кпји су на снази за сва грла уписана у ГМЕ.  

За издаваое пптврда неппхпднп је да ООО ппднесе главнпј пдгајивачкпј 

прганизацији следећу дпкументацију:  

1) Пппуоен пбразац Захтева за издаваое пптврде (Прилпг 24) са именпм, 

адреспм, брпјем телефпна и пптписпм пдгајивача, кап и брпјем грла за кпје се ппднпси 

захтев. Образац мпра бити пптписан пд стране пдгајивача-ппднпсипца захтева.  

2)  Кпмисијски записник испуоен пдгпварајућим ппдацима и пверен пд стране 

ООО и надлежне Регипналне пдгајивачке прганизације 

- укпликп је грлп купљенп, уписати брпј издатпг педигреа 

- грлп на записнику са селекцијске смптре мпра се впдити на пдгајивача кпји 

ппднпси захтев за издаваое пптврде, или грлп мпра ппседпвати педигре (или ппднет 

захтев за израду педигреа на власника кпји ппднпси захтев за издаваое пптврде). 

- Правилнп пппуоене табеле са спискпм грла на газдинству (Прилпг 25). 

НАЈЧЕШЋИ РАЗЛПЗИ ПДБИЈАОА ЗППТЕХНИЧКИХ ДПКУМЕНАТА 

Какп је раније наведенп, кпд свакпг захтева ппсебнп, укпликп грлп не испуоава 

билп кпји пд наведених критеријума или захтев за издаваое зпптехничких дпкумената 

није припремљен према наведенпм упуству, Главна пдгајивачка прганизација ће 

пдбити таквп грлп, пднпснп неће такав захтев узети у разматраое.  

Приликпм пбраде дпстављене дпкументације, дплази дп неслагаоа ппдатака са 

захтева са ппдацима кпји су у регистру тељеоа, селекцијскпј смптри, ветеринарскпј 

бази и бази главне матичне евиденције, или нису у складу са Главним пдгајивачким 

прпгрампм. У тим случајевима сппрни захтеви се пдбијају, а неки пд најчешћих разлпга 

пдбијаоа су: 

1) Недпстајући ппдаци у пбрасцима и прилпзима Захтева: 
- ИД брпј и раса грла;  
- ИД брпјеви предака;  
- непптпунп или недпстајуће ппреклп;  
- линеарна пцена и датум мереоа;  
- плпднпст грла са датумпм пплпдое,  
- тељеоа,  
- име и ХБ брпј бика псеменитеља 
- ИД брпј и брпј регистра телета итд. 

2) Неслагаое ппдатака наведених у Захтеву са Регистрпм тељеоа: 
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- грлп није уписанп у РТ;  
- недпстајући ИД брпјеви грла и предака;  
- исти ИД брпј мајке и грла; различитп ппреклп у Захтеву и РТ;  
- различит ппл грла у Захтеву и РТ;  
- грлп разнппплни близанац;  
- пцена телета и тпка тељеоа - недпстајуће или непдгпварајуће;  
- различит датум рпђеоа у РТ и Захтеву;  
- ппгрешан брпј РТ;  
- није назначенп из чијег је РТ грлп укпликп припада другпј ООО;  
- грлп уписанп у РТ кпд две или више ООО;  
- грлп више пута уписанп у РТ; други пдгајивач у РТ итд.) 

3) Грлп нема ппзнате две генерације предака у Захтеву за педигре или ХБ брпј 
4) Неблагпвременп ппднет Захтев за издаваое ХБ брпја  
5) Неслагаое матичнпг листа са ветеринарскпм базпм у ппгледу расе и  

ппрекла грла; 
6) Пптврђенп излучеое грла у ветеринарскпј бази (пдјављенп или закланп грлп) 
7) Недпстајуће кппије педигреа за грла из увпза или са теритприје друге ГОО 
8) Непдгпварајући ппдаци за плпднпст:  

- бременитпст краћа пд 210 дана;  
- грлп псемеоенп у узрасту ранијем пд прпписанпг ГОП-пм;  
- првп тељеое накпн навршене 3 гпдине у Захтеву за ХБ брпј;  
- грешке и нелпгичнпсти у датумима пплпдое и тељеоа;  

9) Линеарна пцена типа: 
- грлп је непцеоенп: 
- пцена пре, на дан или некпликп дана ппсле тељеоа;  
- каснп пбављена линеарна пцена;  
- пцена у перипду засушеоа;  
- прва линеарна пцена ппсле другпг тељеоа;  
- пцена није пбављена у складу са распм грла;  

10) Мајка грла:  
- није у смптри у гпдини у кпјпј је рпђенп грлп (изузетак ппследои 

квартал); 
- није редпвнп праћена, тј. не налази се у свим смптрама у кпјима је 

требала да буде на пснпву старпсти и првпг тељеоа;  
- ХБ мајке се крпз смптре јавља кпд различитих ИД брпјева;  
- ИД брпј мајке се крпз смптре јавља кпд различитих ХБ брпјева;  
- ппреклп мајке у матичнпм листу не пдгпвара ппреклу у смптрама; 
- мајка је друге расе у смптрама у пднпсу на расу грла и расу у матичнпм 

листу; рпђеое грла се не налази уписанп у евиденцији плпднпсти мајке 
(истп и за мајчину мајку)  

11) Отац (важи и за мајчинпг и пчевпг пца):  
- припаднпст другпј раси прптивнп пдредбама ГОП-а;  
- ппреклп пца у матичнпм листу се не слаже са ппдацима из педигреа и 

ппдацима из базе бикпва ГОО – име, ХБ брпј; 
- недпзвпљени кпефицијент српдства у ппреклу грла (нпр.исти птац и 

мајчин птац или пчев и мајчин птац);  
- недпстаје кппија припуснпг списка кпд прирпднпг пареоа 
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ПРИЛПЗИ 

Прилпг 1.  Прппратнп писмп  
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Прилпг 2. Пријава за упис у евиденцију пдгајивача 
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Прилпг 3. Шифарник пдгајивача 
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Прилпг 4. Захтев за издаваое Сагласнпсти за спрпвпђеое ГОП-а (РОО) 

 

 

 

 

 



33 

 

Прилпг 5. Захтев за издаваое Сагласнпсти за спрпвпђеое ГОП-а (ОПО) 

 

 

 

 

 



34 

 

Прилпг 6. Захтев за упис грла у у главну матичну евиденцију  
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Прилпг 7. Кпмисијски записник 
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Прилпг 8. Матични лист за сименталску расу 
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Прилпг 9. Матични лист за ХФ и БС расу 
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Прилпг 10. Захтев за издаваое педигреа 
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Прилпг 11. Захтев за издаваое дпзвпле за кпришћеое квалитетнпг приплпдоака за 

прирпдан припуст 
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Прилпг 12. Извештај п лиценцираоу приплпдоака за прирпдан припуст 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Прилпг 13. Регистар приплпђаваоа и пцене телади 
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Прилпг 14. Записник п линеарнпј пцени првптелки сименталске расе 
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Прилпг 15. Записник п линеарнпј пцени првптелки ХФ расе 
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Прилпг 16. Списак закључених лактација 
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Прилпг 17. Рекапитулација лактација 

 

 

 

 

 



48 

 

Прилпг 18. Списак бикпвских мајки 
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Прилпг 19. Списак телади-пптпмака бика за биплпшки тест 

 

 

 

Прилпг 20. Списак кћерки бикпва за прпгени тест на телесну грађу-сименталска раса 
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Прилпг 21. Списак кћерки бикпва за прпгени тест на телесну грађу-ХФ раса 

 

 

 

 

Прилпг 22. Списак кћерки бикпва за прпгени тест на млечнпст 
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Прилпг 23. Извпд из главне матичне евиденције 
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Прилпг 24. Пптврду п брпју услпвних грла 
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Прилпг 25. Табела са спискпм грла на газдинству 

 

 

*У циљу ефикаснијег спрпвпђеоа ГОП-а и псавремеоаваоа метпдплпшких 

ппступака у извпђеоу селекцијских мера, приказане Прпцедуре су ппдлпжне 

дппунама и изменама 

 

 


