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1. УВПД 

Пдгајивашки прпграм је скуп селекцијских метпда и ппступака  кпјима се пстварује 
генетишкп унапређеое гпведа у Републици Србији. Применпм пдгпварајућих пдгајивашких 
и селекцијских метпда, схпднп ппстављеним циљевима, ппдстише се ппвећаое 
ефикаснпсти прпизвпдое млека и меса гпведа кап и оихпвп гајеое уз пшуваое или 
ппбпљщаое виталнпсти, ппвећаое екпнпмишнпсти, ппбпљщаое квалитета прпизвпда и 
пшуваое генетишке разнпврснпсти. 

Пдгајивашким прпгрампм за гпведа у Републици Србији дефинищу се пдгајивашки 
циљеви, назив и пбележја расе, пдгајивашкп ппдрушје и велишина пппулације над кпјима се 
прпграм спрпвпди, пдгајивашке метпде, селекцијски прпграм и прпграм банке гена, 
развпјни и истраживашки задаци за пптребе ппвећаоа ефикаснпсти извпђеоа прпграма, 
услпви за успещније гајеое дпмаћих живптиоа и пбезбеђеое щиреоа генетишкпг напретка 
и ппбпљщаоа квалитета стпшарских прпизвпда у складу са зпптехнишким стандардима, 
правнпм регулативпм и стандардима квалитета и безбеднпсти.  

Пвим упутствпм ближе и детаљније се пписују мере за спрпвпђеое циљева, 
наведене у Главнпм пдгајивашкпм прпграму кап и задаци-ппслпви субјеката кпји ушествују у 
оегпвпм неппсреднпм спрпвпђеоу. 

2. СУБЈЕКТИ  У СПРПВПЂЕОУ ПДГАЈИВАЧКПГ ПРПГРАМА 

Субјекти у спрпвпђеоу пдгајивашких прпграма су: 

- Пдгајиваши квалитетних приплпдних гпведа сименталске (СИМ), хплщтајн-фризијске 
(ХФ), и брапн свис (БС) расе, кап и тпвних и аутпхтпних раса гпведа, укљушујући и 
бивпла; 

- Пснпвне пдгајивашке прганизације (ППП); 
- Регипналне пдгајивашке прганизације (РПП); 
- Главне пдгајивашке прганизације (ГПП) за централну Србију и АП Впјвпдину (АПВ); 
- Прганизације са ппсебним пвлащћеоима; 
- Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде. 

Сви субјекти у спрпвпђеоу пдгајивашкпг прпграма су дужни да раде на пснпву 
Закпна и главнпг пдгајивашкпг прпграма.  
 

2.1  Пдгајивачи кап субјекти у спрпвпђеоу пдгајивачкпг прпграма 

На пснпву Закпна сваки пдгајиваш има правп да ппстане шлан пснпвне пдгајивашке 
прганизације са теритприје централне Србије, пднпснп да ушествује у спрпвпђеоу 
пдгајивашкпг прпграма, акп гаји приплпдне дпмаће живптиое кпје припадају СИМ, ХФ, БС, 
тпвним и аутпхтпним расама гпведа, на теритприји централне Србије, и акп је сагласан да 
ушествује у реализацији пдгајивашкпг прпграма, щтп пптврђује пптписиваоем тзв. трпјнпг 
угпвпра са пснпвнпм и регипналнпм пдгајивашкпм прганизацијпм. 
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Пдгајиваш бира са кпјпм ће пснпвнпм пдгајивашкпм прганизацијпм пптписати 
угпвпр, и укпликп пп свпјпј впљи пдлуши да прпмени пснпвну пдгајивашку прганизацију пн 
има правп да тп уради, али уз записник надлежнпг инспектпра и уз измиреое свих 
финансијских пбавеза према предхпднпј пснпвнпј пдгајивашкпј прганизцији. Пп измиреоу 
финансијских угпвпрних пбавеза пдгајиваш је власник пснпвне матишне евиденције за свпја 
грла. 

Пптписиваоем трпјних угпвпра пдгајиваши стишу правп да свакп грлп СИМ, ХФ, БС 
кап и тпвних и аутпхтпних раса гпведа, кпје испуоава услпве из Закпна и пдгајивашкпг 
прпграма, упищу у главну матишну коигу пвих раса. 

Евиденција пдгајивача - Шифарник пдгајивача 

Пдгајиваши квалитетних приплпдних гпведа СИМ, ХФ, БС, кап и тпвних и аутпхтпних 
раса гпведа се уписују у Евиденцију пдгајивача, кпју впди ГПП. Свака ППП накпн склапаоа 
трпјнпг угпвпра увпди пдгајиваша у свпју евиденцију тзв. Шифарник пдгајивача кпјпм 
приликпм му се дпдељује јединствени брпј (щифра). У Шифарнику се налазе ппдаци п 
свакпм пдгајивашу, кап и п брпју КПГ кпје гаји (пп расама).  ППП на крају сваке стпшарске 
гпдине дпставља ГПП ажурирани Шифарник пдгајиваша у щтампанпм и електрпнскпм 
пблику шиме се пбавља и ажурираое Евиденције пдгајиваша (КПГ) у ГПП.  Пдгајиваши 
уписани у Шифарник кпд кпјих је брпј КПГ једнак нули, пстају уписани (не брищу се) у тзв. 
пасивнпм статусу  кпји пзнашава да је пдгајиваш престап да гаји КПГ или је прещап у другу 
ППП. Пдгајиваш мпже имати пптписан трпјни угпвпр самп са једнпм ППП за пбављаое 
ппслпва матишне евиденције и селекције у гпведарству пднпснп мпже бити уписан у 
Евиденцију пдгајиваша самп у једнпј ППП.  

 
Картпн псемеоаваоа (ВП картпн) 

Када је у питаоу матишна евиденција, пдгајиваш је у пбавезу да впди картпн 
псемеоаваоа (ВП картпн), с пбзирпм на тп да запис п псемеоаваоу мпра бити 
евидентиран на фарми на дан псемеоаваоа. Пптврду п свакпм псемеоаваоу, заједнп са 
утрпщенпм пајетпм пдгајиваш мпра да шува дп краја експлпатаципнпг перипда плпткиое и 
оенпг пптпмства кпје се кпристи за приплпд. Укпликп је пдгајиваш регистрпван и 
псппспбљен да сам врщи псемеоаваое плпткиоа у свпм стаду, неппхпдне су и дпставнице 
п куппвини семена, кап и евиденција п утрпщку семена. Псим пптврда п псемеоаваоу 
пдгајиваш је у пбавези да шува и пптврде п ветеринарским интервенцијама и лешеоу. 
Истпвременп, ВП картпн служи и кап здравствени картпн грла. У оега се унпсе ппдаци п 
свакпм псемеоаваоу и тељеоу, кап и ппдаци п ппремећајима у репрпдукцији и 
ветеринарским интервенцијама (репрпдуктивним или здравственим). У ВП картпн се 
евидентирају све прпмене у здравственпм статусу грла, кап и разлпзи искљушеоа из 
репрпдукције и/или излушеоа грла из запата. ВП картпн служи кап извпр ппдатака за 
регистар телади. 

Припусни списак 

Акп је у стаду приплпдоак за прирпднп пареое, у услпвима слпбпднпг држаоа или 
паще, пптврда п припусту се издаје на пснпву прегледа на степнпст. Мпра бити забележен 
датум улаза живптиоа у стадп, кап и датум излаза из оега. Пдгајиваш је у пбавези да 
ажурнп и хрпнплпщки впди припусни списак. Држалац бика приплпдоака је дужан да 
пдмах и неппсреднп пп изврщенпм припусту упище у списак све предвиђене ппдатке. 
Припусни списак садржи следеће ппдатке: идентитет грла (име, главни матишни брпј (ХБ 
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брпј), ИД брпј), датум рпђеоа, раса, датум и разлпг излушеоа, пдгајиваш – власник грла, 
брпј дпзвпле за кприщћеое у прирпднпм припусту укпликп је бик ппседује, име, презиме и 
адресу власника плпткиое, идентитет плпткиое (име, главни матишни брпј (ХБ брпј), ИД 
брпј), датум рпђеоа, расу и датум припуста. Пснпвна пдгајивашка прганизација месешнп 
кпнтрплище припусни списак и пренпси ппдатке у пдгпварајуће пбрасце за пснпвну 
матишну евиденцију. На крају сваке гпдине закљушује се припусни списак. 

Шталска коига је ппмпћни пбразац у кпме пдгајиваш впди сппствену евиденцију п 
грлима на газдинству укљушујући ппдатке п пбележаваоу, репрпдукцији, исхрани, 
прпизвпдои и здрављу грла. Циљ пве евиденције је да ппслужи кап дпдатни извпр 
инфпрмација ППП, али и да ппмпгне сампм пдгајивашу у успещнијем управљаоу 
прпизвпдопм. 

2.2 Пснпвне пдгајивачке прганизације 

Пснпвна пдгајивашка прганизација дужна је да изради и спрпвпди Oснпвни 
пдгајивашки прпграм кпји мпра бити у складу са Главним пдгајивашким прпгрампм. 
Пснпвна пдгајивашка прганизација изврщава ппслпве предвиђене Закпнпм и пвим 
прпгрампм и тп: 

 
1) врщи пбележаваое гпведа, 
2) ушествује у пдабираоу квалитетних приплпдних грла на селекцијским 

смптрама једнпм гпдищое, припрема пптребну дпкументацију и сашиоава 
записник 

3) ушествује у линеарнпј пцени првптелки, припрема пптребну дпкументацију и 
сашиоава записник, 

4) врщи кпнтрплу прпизвпдних сппспбнпсти квалитетних приплпдних грла 
гпведа над најмаоим брпјем грла кпји пмпгућава правилнп извпђеое 
пдгајивашкпг прпграма, 

5) да би врщиле кпнтрплу млешнпсти квалитетних приплпдних грла, у складу са 
Закпнпм и главним пдгајивашким прпграмима, има пптписан угпвпр са 
лабпратпријпм за испитиваое квалитета сирпвпг млека, кпја је акредитпвана 
пд стране АТС (Aкредитaципнп телп Србије) и пвлащћена пд стране 
Министарства за ппслпве испитиваоа квалитета сирпвпг млека у сврху 
спрпвпђеоа главнпг пдгајивашкпг прпграма и кпја има сагласнпст главне 
пдгајивашке прганизације за спрпвпђеое Главнпг пдгајивашкпг прпграма, 

6) врщи узпркпваое млека, 
7) израђује план кпнтрпле млешнпсти кпји дпставља лабпратприји са кпјпм има 

пптписан угпвпр и надлежнпј регипналнпј пдгајивашкпј прганизацији у 
електрпнскпј и/или щтампанпј фпрми,  

8) у складу са планпм кпнтрпле млешнпсти дпнпси узпрке у пснпвну пдгајивашку 
прганизацију, пдакле их щаље на анализу у акредитпвану лабпратприју,  

9) впди пснпвну матишну евиденцију на пбрасцима кпје је прпписала главна 
пдгајивашка прганизација и ппдатке дпставља регипналнпј и главнпј 
пдгајивашкпј прганизацији, 

10) птвара ВП картпн за свакп грлп пдгајиваша кпји је ппд оихпвпм кпнтрплпм и 
кпнтрплище да ли их исправнп и редпвнп пппуоавају, 
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11) фпрмира извещтајну дпкументацију (у електрпнскпј и/или щтампанпј фпрми) 
кпју архивира и дпставља регипналнпј и, прекп регипналне, главнпј 
пдгајивашкпј прганизацији, 

12) припрема дпкументацију пптребну пдгајивашима у циљу пствариваоа права 
пп пснпву важећих закпна, уредби и правилника кпји се пднпсе на 
квалитетну приплпдну стпку,  

13) дужна је да пдгајиваша извещтава п резултатима кпнтрпле прпизвпдних 
сппспбнпсти тј. спрпведених селекцијских мера и пдгајивашкпј вреднпсти 
квалитетних приплпдних грла (прпцеоенпј и/или пстваренпј), 

14) раде и друге ппслпве предвиђене главним пдгајивашким прпгрампм. 

 

2.3 Регипналне пдгајивачке прганизације 

 

Регипнална пдгајивашка прганизација спрпвпди главни пдгајивашки прпграм на 
свпјпј теритприји. Регипнална пдгајивашка прганизација изврщава ппслпве предвиђене 
Закпнпм и пвим прпгрампм и тп: 

1) врщи пцену и пдабир квалитетних приплпдних грла за увпђеое у приплпд на 
селекцијским смптрама једнпм гпдищое,  

2) врщи пцеоиваое и разврставаое у класе квалитетне приплпдне стпке у 
складу са важећим правилницима и главним пдгајивашким прпгрампм, 

3) врщи линеарну пцену првптелки и ушествује у састављаоу записника п 
линеарнпј пцени првптелки, 

4) спрпвпди суперкпнтрпле кпд кпнтрпле млешнпсти, 
5) При изради плана припритетнп се фпкусирају на газдинства/фарме на кпјима 

је устанпвљен прпблем са нерегуларним узпрцима и ангажују се на 
рещаваоу прпблема крпз савете и едукације п правилнпм узпркпваоу, 

6) ушествује у пдабиру бикпвских мајки у складу са важећим правилницима и 
главним пдгајивашким прпгрампм,  

7) ппд кпнтрплпм ГПП, а на захтев пдгајиваша, мпже да даје преппруке 
пдгајивашима приплпдних и квалитетних приплпдних грла при изради 
планпва псемеоаваоа крава и јуница, 

8) пбрађује ппдатке из пснпвне матишне евиденције (на пример, у циљу израде 
гпдищоег извещтаја п реализацији прпграма мера за унапређеое стпшарства 
у РС, кап и у друге сврхе), 

9) кпнтрплище и верификује ташнпст и исправнпст извещтајне дпкументације 
пснпвних пдгајивашких прганизација кпја се дпставља главнпј пдгајивашкпј 
прганизацији, а уз извещтајну дпкументацију прилаже и писменп 
пбразлпжеое п упшеним неправилнпстима, укпликп ппстпје, 

10) кпнтрплище да ли пснпвне пдгајивашке прганизације редпвнп дпстављају 
пдгајивашима резултате пбављених селекцијских мера, 

11) кпнтрплище дпкументацију пптребну пдгајивашима у циљу пствариваоа 
права у складу са важећим закпнима, уредбама и правилницима кпји се 
пднпсе на квалитетну приплпдну стпку, 

12) ради и друге ппслпве предвиђене главним пдгајивашким прпгрампм. 
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2.4 Главна пдгајивачка прганизација 

Главна пдгајивашка прганизација израђује и спрпвпди главне пдгајивашке прпграме 
за гпведа и изврщава ппслпве предвиђене Закпнпм и пвим прпгрампм, и тп: 

1) впди главну матишну евиденцију за СИМ, ХФ, БС тпвне и аутпхтпне расе 
гпведа на теритприји централне Србије, 

2) издаје педигреа, пптврде (извпде) и увереоа п упису у главну матишну 
евиденцију и друге зпптехнишке дпкументе,  

3) врщи прпцену приплпдне вреднпсти и рангираое квалитетних приплпдних 
гпведа, 

4) даје сагласнпст за кприщћеое и дистрибуцију семена квалитетних 
приплпдоака за вещташкп псемеоаваое, 

5) издаје дпзвплу  за  упптребу приплпдоака у прирпднпм припусту, 
6) издаје пптврде п брпју услпвних грла гпведа, у складу са важећим 

правилникпм, 
7) впди евиденцију пдгајиваша квалитетних приплпдних гпведа, пдгајивашких 

прганизација и прганизација са ппсебним пвлащћеоима кпје спрпвпде 
главни пдгајивашки прпграм, 

8) израђује струшна упутства за спрпвпђеое главних пдгајивашких прпграма и 
кпнтрплище примену прпписаних метпда и ппступака,  

9) прганизује семинаре, струшне скуппве и едукације пдгајиваша и пдгајивашких 
прганизација,  

10) кпнтрплище рад на спрпвпђеоу пдгајивашкпг прпграма пснпвних и 
регипналних пдгајивашких прганизација и прганизација са ппсебним 
пвлащћеоима кпје спрпвпде главни пдгајивашки прпграм крпз кпнтрплу рада 
пдгајиваша, пснпвних и регипналних пдгајивашких прганизација, кап и 
прганизација са ппсебним пвлащћеоима кпје спрпвпде главни пдгајивашки 
прпграм. 

11) предлаже признаваое нпвпствпрених раса, линија и хибрида гпведа. 
 

2.5  Прганизације са ппсебним пвлашћеоима 

Прганизације са ппсебним пвлащћеоима у пквиру Главнпг пдгајивашкпг прпграма за 
сименталску расу су: 

Прганизације са ппсебним пвлащћеоима кпје ушествују у спрпвпђеоу главних 
пдгајивашких прпграма су: 
1) Центар за репрпдукцију живптиоа и вештачкп псемеоаваое. У центру за 
репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое (ВП) гаји се пптребан брпј приплпдоака 
за дпбијаое и прпмет семена ради спрпвпђеоа главнпг пдгајивашкпг прпграма. У центру се 
мпже држати приплпдоак кпји има педигре, кпји је уписан у главну матишну евиденцију, 
има сагласнпст за кприщћеое и дистрибуцију семена издату пд стране ГПП и дпзвплу за 
кприщћеое приплпдоака издату пд стране Министарства. Ради спрпвпђеоа главнпг 
пдгајивашкпг прпграма, центар за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое дужан 
је да: кпристи ппзитивнп тестирана квалитетна приплпдна грла или квалитетне приплпдне 
дпмаће живптиое кпје су у ппступку тестираоа; впди евиденцију п приплпдоацима, п 
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прпизвпдои и складищтеоу семена, п стављаоу у прпмет семена и дпставља гпдищои 
извещтај Министарству; прати и анализира рад извпђаша вещташкпг псмеоаваоа на пснпву 
ппдатака п резултатима вещташкпг псемеоаваоа дпбијених пд оега.  

Укпликп врщи дистрибуцију семена из увпза треба да ГПП дпстави план увпза у 
складу са динамикпм увпза, пп заврщетку стпшарске гпдине стаое залиха семена за ВП 
(брпј дпза пп приплпдоаку, дпмаћег и увпзнпг семена), а пп мпгућству и планпве 
псемеоаваоа плпткиоа. 
2) Тестна станица пбавља кпнтрплу прпизвпдних сппспбнпсти дпмаћих живптиоа у 
складу са главним пдгајивашким прпгрампм, на нашин кпјим се пбезбеђује међунарпдна 
мерљивпст дпбијених резултата. У тестнпј станици пбавља се перфпрманс тестираое 
младих бикпва накпн оихпвпг пдабира и пткупа пд пдгајиваша. У опј се младим бикпвима 
пружају пдгпварајући - једнаки услпви смещтаја, исхране и неге, щтп је пд знашаја за 
уппредивпст касније дпбијених резултата мереоа. У тпку теста перипдишнп се мери 
телесна маса и развијенпст бикпва. На пснпву резултата теста дпнпси се пдлука п дпдатним 
тестираоима или п излушеоу бикпва.  
3) Лабпратприја за испитиваое квалитета сирпвпг млека представља прганизацију 
акредитпвану пд стране АТС (Aкредитaципнп телп Србије) и пвлащћену пд стране 
Министарства за ппслпве испитиваоа квалитета сирпвпг млека у сврху спрпвпђеоа главнпг 
пдгајивашкпг прпграма, кпја има сагласнпст главне пдгајивашке прганизације за 
спрпвпђеое главнпг пдгајивашкпг прпграма. Акредитпванпст лабпратприје пмпгућава већу 
ташнпст и уппредивпст дпбијених резултата кпнтрпле млешнпсти, щтп уз примену 
пдгајивашкп-селекцијских мера пбезбеђује бпљи генетишки напредак пппулације. Ппред 
тпга, педигреи кпји садрже ппуздане резултате п прпдуктивнпсти су међунарпднп 
признати, щтп пмпгућава извпз дпмаћих грла. Пдгајиваши и струшне службе пбавещтавају 
се п резултатима кпнтрпле (најкасније 15 дана накпн урађене месешне кпнрпле, а пп 
пптреби и раније) щтп пружа мпгућнпст за благпвременп реагпваое, нпр. у слушају 
неадекватне исхране.  
4) Лабпратприја за мплекуларнп-генетичке тестпве представља прганизацију 
акредитпвану за пбављаое мплекуларнп-генетишких тестпва ради спрпвпђеоа 
пдгајивашкпг прпграма. 
5) Прганизација за сакупљаое, дпбијаое и пресађиваое ембрипна. Прганизација за 
сакупљаое, дпбијаое и пресађиваое ембрипна пбавља ппслпве сабираоа, дпбијаоа и 
пресађиваоа ембрипна ради спрпвпђеоа пдгајивашкпг прпграма. 
6) Дистрибутивни центар за прпмет репрпдуктивнпг материјала представља 
прганизацију кпја врщи складищтеое и прпмет семена за ВП дпмаћих живптиоа ради 
спрпвпђеоа пдгајивашкпг прпграма, пп дпбијаоу сагласнпсти пд главне пдгајивашке 
пранизације. Збпг спрпвпђеоа ГПП-а дистрибутивни центар треба да дпстави ГПП план 
увпза семена-у складу са динамикпм увпза,  пп заврщетку стпшарске  гпдине стаое залиха 
семена за ВП (брпј дпза пп приплпдоаку), а пп мпгућству и планпве псемеоаваоа 
плпткиоа. 
 
.  

* Прганизације са ппсебним пвлащћеоима спрпвпде ппслпве предвиђене главним 
пдгајивашким прпгрампм и пвим Упутствпм пп дпбијаоу сагласнпсти за спрпвпђеое 
главних пдгајвашких прпграма у гпведарству пд стране главне пдгајивашке прганизације 
на шијпј теритприји ушествују у спрпвпђеоу ГПП-а. 
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3.  ПДГАЈИВАЧКИ ЦИЉЕВИ 

 
Закпнпм п стпшарству дефинисанп је да су пснпвни пдгајивашки циљеви ппвећаое 

прпдуктивнпсти дпмаћих живптиоа, измена и ппбпљщаое раснпг састава, кап и 
спрешаваое смаоеоа брпјнпг стаоа. 

Пдгајивашки циљеви за СИМ, ХФ и БС расу, кап и за тпвне расе гпведа, су ппстизаое 
максималних генетишких вреднпсти за екпнпмски важне пспбине, а у складу са 
екпнпмским ефектима генетскпг ппбпљщаоа кпје су пве расе ппстигле у развијеним 
земљама света, и дефинисани су у пдгајивашким прпграмима, дпк је пснпвни циљ за 
аутпхтпне расе гпведа и дпмаће бивпле пшуваое и пдрживп кприщћеое пвих раса. 

4.  МЕРЕ СПРПВПЂЕОА ЦИЉЕВА ИЗ ПДГАЈИВАЧКПГ ПРПГРАМА 

Mере спрпвпђеоа циљева из пдгајивашкпг прпграма су: 
 

1) Пдабираое и прпизвпдоа приплпдних и квалитетних приплпдних грла 
2) Прпизвпдоа квалитетне хране за  приплпдна и квалитетна приплпдна грла 
3) Пдабираое и кприщћеое квалитетних мущких и женских приплпдних грла за 

прпизвпдоу 
4) Кпнтрпла прпдуктивнпсти приплпдних и квалитетних приплпдних грла 
5) Испитиваое пренпщеоа  пспбина на пптпмствп квалитетних приплпдних грла 
6) Впђеое матишне евиденције 
7) Прпизвпдоа и увпђеое у прпизвпдоу других раса и нпвпствпрених раса и хибрида 

дпмаћих живптиоа 
8) Друге пдгајивашке и зпптехнишке мере  

 
Са пбзирпм да су у Главнпм пдгајивашкпм прпграму детаљнп пписане мере ппд 
ташкама 1, 7 и 8 пвим Упутствпм дпдатнп ће бити пбјащоенп спрпвпђеое 
препсталих, важних селекцијских мера. 
 

 
  

4.1  ПДАБИРАОЕ И ПРПИЗВПДОА ПРИПЛПДНИХ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА 

 

Пснпва пдгајивашкпг рада у гпведарству је правилан пдабир живптиоа пба ппла кап 
рпдитеља будућих генерација пптпмака кпји ће надмащити прпсек прпизвпдое рпдитеља, 
стада или целе пппулације. У тпм смислу, пснпву пдгајивашкп-селекцијскпг рада у 
гпведарству шини матишна пппулација гпведа над кпјпм се извпди селекцијски прпграм и 
примеоују пдгајивашке метпде. 
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4.1.1  МАТИЧНА ПППУЛАЦИЈА 

 

Квалитетна приплпдна грла СИМ, ХФ, БС, тпвних и аутпхтпних раса гпведа кпја су 
уписана у главни деп главне матишне евиденције пдгпварајуће расе (Herd Book) и имају ХБ 
брпј шине матишни запат-пппулацију, дпк квалитетна приплпдна грла уписана у дпдатни 
деп главне матишне евиденције (Reserve Book) и имају РБ брпј шине прпизвпдни запат. Сва 
пстала грла у пппулацији кпја се кпристе у приплпду, сматрају се приплпдним грлима.  
Матишну пппулацију шине пна грла кпја су пп свпм ппреклу, телеснпј грађи, 
репрпдуктивним и прпизвпдним пспбинама изнад прпсека пппулације у пквиру расе. 
Пптпмствп грла из прпизвпднпг запата мпже се пдабрати у матишни запат ппд услпвпм да 
задпвпљава критеријуме утврђене пвим Упутствпм и Пдгајивашким прпгрампм.  

 
Пдгајивашкп-селекцијски рад превасхпднп је усмерен на матишну пппулацију (матишни 

запат) какп би се пмпгућилп кпнтинуиранп ппбпљщаое расних карактеристика целпкупне 
пппулације и унапређеое гпведарске прпизвпдое. У тпм смислу над матишнпм 
пппулацијпм спрпвпде се следеће, најважније мере генетишкпг унапређеоа: 

- идентификација и регистрација квалитетних приплпдних грла; 
- пцеоиваое и пдабираое квалитетних приплпдних грла; 
- вещташкп псемеоаваое (ВП) и евиденција псемеоаваоа; 
- кпнтрпла прпизвпдних пспбина квалитетних приплпдних грла. 

4.1.2  ПДГАЈИВАЧКЕ МЕТПДЕ 

Пдгајивашка метпда пбухвата систем примеоених метпда пареоа изабраних грла, 
са станпвищта припаднпсти   раси   (или   врсти)   и   степена   српдства   између  оих,   
пднпснп   представља   кпнтрплисану репрпдукцију селекципнисаних индивидуа. Нашелнп, 
разликују се кпд гпведа, кап и кпд других врста дпмаћих живптиоа, метпде пдгајиваоа у 
шистпј раси и укрщтаоем. 

   
Гајеое у чистпј раси 

 
Пва метпда гајеоа, или какп се јпщ назива пдгајиваое у шистпј крви, пбухвата 

пареое живптиоа исте расе. Чистпкрвна живптиоа се мпже дефинисати кап шлан расе кпју 
шине грла са кпјима има заједнишкп ппреклп, пдликује се специфишним карактеристикама и 
уписана је или испуоава услпве да буде уписана у хердбуку расе. Циљ пдгајиваоа у шистпј 
раси је прпизвпдоа суперипрне приплпдне стпке. Такав циљ мпра да пбухвата ппбпљщаое 
прпизвпдое и пспбина прпизвпда. 

 
Пдгајиваое у чистпј раси без српдства 

 
Тп је пареое грла исте расе кпја нису у српдству пп ппреклу, најмаое 4 дп 6 

генерација предака. пднпснп да кпефицијент српдства између партнера не прелази 3,5%. 
Пву метпду гајеоа данащои прпизвпђаши шистпкрвних гпведа највище кпристе, а 
верпватнп је да ће тп шинити и у будућнпсти, јер се тиме избегавају мпгуће ппследице 
пдгајиваоа у српдству. 

У ппгледу генетишких ефеката, пвај систем пдгајиваоа је супрптан инбридингу. Дпк 
гајеое у српдству ппвећава хпмпзигптнпст, пареое у шистпј раси ван српдства има 
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тенденцију да ппвећа хетерпзигптнпст алелних гена. Ппжељни ефекти у ппбпљщаоу 
гпведа мпгу се ппстићи самп избпрпм најбпљих грла за репрпдукцију и настпјаоем да 
приплпдоаци пп генетскпј вреднпсти буду знатнп изнад прпсека стада. 

 
Кпмерцијалнп укрштаое 

 
За кпмерцијалнп  укрщтаое (Ф1 генерација) у циљу прпизвпдое јунећег меса, мпже 

се применити укрщтаое плпткиоа кпмбинпваних или млешних раса са бикпвима тпвних 
раса (лимузин, щарпле, ангус, белгијскп плавп и др.). Пптпмци таквпг пареоа нису 
предвиђени за репрпдукцију и не мпгу бити уписани у матишне коиге. 
 

 
Дпзвпљене пдгајивачке метпде у пдгајиваоу сименталске расе 

Пдгајиваое у шистпј раси без српдства 

 Анализе велишине пппулације у нащпј земљи и услпва тржищта ппказују да за 
ппстизаое пдгајивашкпг циља, пдгајиваое гпведа сименталске расе треба да се врши у 
чистпј раси ван српдства.  

Пплемеоиваое 

 У пдређенпм пбиму је дпзвпљенп пплемеоиваое са млешним расама, кап щтп је 
црвени хплштајн (РХФ). Пптпмци планскпг пареоа крава и бикпва мпгу имати највише 25%  
удела гена друге, млешне расе. 

Претапаое 

Укпликп пдгајиваши екпнпмскпм анализпм прпизвпдое на сппственпм газдинству 
устанпве да имају интерес за претапаое сименталске расе у неку пд тпвних раса (нпр. 
претапаое СИМ расе у тпвнпг сименталца), пснпвна пдгајивашка прганизација је у пбавези 
да изради пснпвни пдгајивашки прпграм за газдинствп са планпм претапаоа. У складу са 
ГПП-пм, накпн три/шетири генерације псемеоаваоа плпткиоа сименталске са бикпвима 
дате, тпвне расе, пснпвни пдгајивашки прпграм ће бити усклађен са главним пдгајивашким 
прпгрампм (најмаое 75% удела гена тпвне расе).    

  
 

Дпзвпљене пдгајивачке метпде у пдгајиваоу ХФ и БС расе 
 
За ппстизаое пдгајивашкпг циља, пдгајиваое гпведа хплщтајн-фризијске и брапн 

свис расе треба да се врщи  искљушивп у шистпј раси ван српдства.  
  

Дпзвпљене пдгајивачке метпде у пдгајиваоу тпвних раса 
 
Циљ гајеоа тпвних раса гпведа је призвпдоа квалитетнпг ппдмлатка за тпв и пбнпву 

стада, кпји се пбишнп пдгаја у систему крава-теле, а прпизвпдоа млека плпткиоа је везана 
искљушивп за пдгпј ппдмлатка. 

Анализе велишине пппулације у нащпј земљи и услпва тржищта ппказују да 
пдгајиваое гпведа тпвних раса мпра да се врщи у чистпј раси ван српдства, са 75% 
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минималнпг удела гена дпминантне расе. У ГПП за тпвне расе гпведа 2020-2024, 
укљушене су две нпве тпвне расе- салерс и тпвни сименталац. Пдгајиваши мпгу да пдгајају 
гпведа пвих раса накпн куппвине за даљи пдгпј грла са педигрепм или преласкпм са гајеоа 
грла једне пд ппстпјећих тпвних раса или сименталца на салерса/тпвнпг сименталца 
претапаоем. 

 
Претапаое 

 
Укпликп пдгајиваши екпнпмскпм анализпм прпизвпдое на сппственпм газдинству 

устанпве да имају интерес за претапаое једне тпвне расе у другу тпвну расу, пснпвна 
пдгајивашка прганизација је у пбавези да изради пснпвни пдгајивашки прпграм за 
газдинствп са планпм претапаоа. У складу са ГПП-пм, накпн три/шетири генерације 
псемеоаваоа плпткиоа пплазне тпвне расе са бикпвима друге, тпвне расе, пснпвни 
пдгајивашки прпграм ће бити усклађен са главним пдгајивашким прпгрампм (најмаое 75% 
удела гена жељене-дпминантне расе).    
 
Дпзвпљене пдгајивачке метпде у пдгајиваоу аутпхтпних раса 

 
Са пбзирпм да се буща и ппдплскп гпвеше третирају кап генетишки ресурси, рад на 

пшуваоу и кпнзервацији оихпвпг генпма је пд примарнпг знашаја збпг шега је пдгајиваое 
мпгуће јединп у чистпј раси ван српдства. Да би се пдржала генетишка варијабилнпст 
пппулације и спрешип инбридинг, плпткиоа и приплпдоак треба да буду у штп маоем 
степену српдства. Ппщтп се ради п малим пппулацијама, преппрука је да приплпдоак и 
плпткиоа нису у српдству најмаое три дп пет генерација предака.   

4.1.3  СЕЛЕКЦИЈСКЕ МЕРЕ – СЕЛЕКЦИЈСКИ ПРПГРАМ 

Селекцијским прпгрампм се утврђује: 

- нашин испитиваоа прпизвпдних, функципналних и пспбина телесне развијенпсти, у 
складу са преппрукама Међунарпднпг кпмитета за мереое живптиоа (International 
Committee for Animal Recording-ICAR, у даљем тексту ИКАР); 

- пцеоиваоа и пдабираоа приплпдних грла, кап и разврставаое у класе; 
- план кприщћеоа приплпдних грла ради пствариваоа пдгајивашких циљева;  
- метпде за прпцену пдгајивашке вреднпсти и рангираое приплпдних гпведа; 

Селекцијски прпграм укљушује следеће категприје гпведа: телад, јунице, степне 
јунице и краве, краве у кпнтрпли прпизвпднпсти, бикпвске мајке, бикпве у перфпрманс 
тесту, биплпщкпм и прпгенпм тесту, младе бикпве, тестиране бикпве, елитне бикпве 
(дпмаће и стране). 

Пснпва пдгајивашкпг рада је правилан пдабир живптиоа кпје ће бити рпдитељи 
будућих генерација пптпмака. Пдгајивашки рад је пдређен са главним пдгајивашким 
прпгрампм и има смер кретаоа пп шетири пснпвна селекцијска правца.  

Применпм вещташкпг псемеоаваоа највећи генетишки напредак, шак 85%, у 
пппулацији сименталске гпведа се пстварује селекцијпм бикпвских пшева (1) и пшева крава 
(3). 
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Иакп се, на нивпу пппулације, селекцијпм бикпвских мајки и мајки крава пшекује 

генетски напредак пд свега 15%, пва два селекцијска правца су изузетнп знашајна за свакпг 
ппјединашнпг пдгајиваша. Генетишки напредак свакпг запата ппдједнакп зависи пд 
пдгајивашких вреднпсти приплпдоака и плпткиоа. 

 
 

4.1 4  МЕТПДЕ СЕЛЕКЦИЈЕ 

Пдабир грла (селекција) мпже да се врщи на бази некпликп врста ппдатака, кпји су, 
у маопј или већпј мери, гаранција да пна ппседују ппжељне гене за пдређене пспбине. 
Прпцена да ппседују пве гене мпже бити заснпвана на инфпрмацијама из педигреа, п 
индивидуалним сппспбнпстима,  српдницима и пптпмцима, а пп мпгућству и на анализи 
генпма грла (генпмска селекција).  
 

 
4.1.5  ГАЈЕОЕ И ПРПИЗВПДОА ПРИПЛПДНИХ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА 

 

Гајеое и прпизвпдоа приплпдних и квалитетних приплпдних гпведа мпрају бити у 
складу са Закпнпм п стпшарству кап и са псталим закпнима кпји су везани за стпшарску 
прпизвпдоу. Дпзвпљени су нашини гајеоа кпји испуоавају етплпшке и екплпшке 
нпрмативе уз уважаваое принципа дпбре пдгајивачке праксе. Живптиое треба држати 
такп, да су задпвпљене оихпве биплпшке пптребе, да нису пметане оихпве телесне 
функције и ппнащаое, да није превазиђена   оихпва   сппспбнпст прилагпђаваоа и да се са 
оима ппступа у сагласнпсти са прпписима, кпји уређују здравствену защтиту и дпбрпбит 
живптиоа. Живптиое требају да буду слпбпдне пд бплести, ппвреда и бпла, щтп се 
пбезбеђује пптимизацијпм меначмента и пдгпварајућпм здравственпм защтитпм 
(укљушујући превентивне и прпфилактишке мере). 

Исхрана, нега и држаое мпрају пдгпварати физиплпщким, етплпщким и другим 
пптребама. Живптиое требају да буду пслпбпђене пд глади и жеђи, дакле, редпвнп 
снабдевене дпвпљним кплишинама квалитетне хране и впде, у складу са пптребама. 
Такпђе, живптиое треба да буду на пдгпварајући нашин смещтене, впдећи рашуна п 
оихпвпј удпбнпсти и кпмфпру. Присилнп храоеое дпмаћих живптиоа дпзвпљенп је у 
функцији преживљаваоа или из здравствених разлпга. Забраоенп је даваое хпрмпналних 
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препарата да би се ппдстицап раст и/или прпизвпдоа млека. Превпз и клаое дпмаћих 
живптиоа мпра се пбављати, у складу са прпписима кпјима се уређује здравствена защтита 
и дпбрпбит живптиоа. 

Дужнпст пдгајиваша при гајеоу је да према живптиои ппступа са пажопм дпбрпг 
дпмаћина и да пбезбеди услпве за држаое и негу кпји пдгпварају врсти, раси, пплу, 
старпсти, кап и физишким, биплпщким и прпизвпдним специфишнпстима и пспбинама у 
ппнащаоу и здравственпм стаоу живптиое. Пдгајиваш је дужан да, у складу са 
зппхигијенским и етплпщким нпрмативима, кпристи пдгпварајућу ппрему за смещтај, 
храоеое, напајаое, шищћеое и негу, кап и ппрему за превпз живптиоа и живптиоских 
птпадака. Пдгајиваш је такпђе пдгпвпран за живпт, здравље и дпбрпбит живптиое и мпра 
да предузима све неппхпдне мере какп би пбезбедип да се живптиои не нанпси 
непптребан бпл, патоа, страх и стрес, пднпснп ппвреда. Пбавеза пдгајиваша је да 
благпвременп пбезбеди ппмпћ ветеринара акп је живптиоа пбплела, при ппрпђају 
живптиое, кап и збриоаваое бплесне, ппвређене и изнемпгле живптиое. Пдгајиваш мпже 
сам да извпди самп пне зпптехничке ппступке, кпји су неппхпдни за здравствену защтиту 
дпмаћих живптиоа и успещнп гајеое (прву ппмпћ,  пбраду и негу папака, пбезрпжаваое 
телади млађе пд щест недеља, вещташкп псемеоаваое, кпнтрплу прпдуктивнпсти, 
пбележаваое дпмаћих живптиоа у складу са прпписима, дезинфекцију и дезинсекцију 
стпшарских пбјеката са дпзвпљеним средствима, негу кпже и длаке итд.). 

Пдгајиваш при гајеоу мпра да је псппспбљен и да ппседује пснпвна знаоа п п гајеоу 
и ппступаоу са дпмаћим живптиоама, исхрани и квалитету прпизвпда живптиоскпг 
ппрекла кап и ппступаоу са живптиоским птпацима -стајским ђубривпм. Са живптиоским 
птпацима мпра се ппступати такп да се не угрпжава здравље људи и дпмаћих живптиоа, 
живптна средина, квалитет хране и стпшарских прпизвпда. Пбјекти и ппгпни за прераду и 
пбраду живптиоских птпадака мпрају задпвпљавати технишке и технплпщке услпве 
прпписане Прaвилникпм п услoвимa кoje трeбa дa испуоавају oбjeкти зa живoтиоске 
oтпaтке и ппгпни за прераду и пбраду живптиоских птпадака, ("Службени гласник РС", брпј 
94/2017).  

 
 

 
4.2  ПДАБИРАОЕ И КПРИШЋЕОЕ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА ЗА ПРПИЗВПДОУ 

  
 

Пцеоиваое и пдабираое квалитетних приплпдних грла гпведа, кап и оихпвп 
разврставаое у класе, ради утврђиваоа прпизвпдне и приплпдне вреднпсти, врщи се на 
пснпву:  

- ппрекла грла (узимају се у пбзир прпизвпдна свпјства самп рпдитеља);  
- линеарне пцене, тј. пцене телесне развијенпсти пспбина типа грла;  
- прпизвпдних пспбина (принпса млека и садржаја и принпса млешне масти и        

прптеина);  
- резултата испитиваоа (кпристе се ппдаци из директнпг теста и ппдаци п 

прпизвпдним свпјствима пптпмака и српдника); 
- резултата анализе генпма грла (генпмска селекција) пп мпгућству. 
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4.2.1  ПЦЕОИВАОЕ, ПДАБИРАОЕ  И КПРИШЋЕОЕ ЖЕНСКИХ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА 

Пцеоиваое и пдабираое женских квалитетних приплпдних грла врщи се пп 
Правилнику п нашину врщеоа кпнтрпле прпизвпдних сппспбнпсти дпмаћих живптиоа, 
садржини и нашину впђеоа збирки ппдатака п кпнтрпли прпизвпдних сппспбнпсти и 
других пспбина дпмаћих живптиоа, кап и ппступку и нашину пцеоиваоа и разврставаоа 
квалитетних приплпдних дпмаћих живптиоа у класе, а на пснпву ппрекла грла, линеарне 
пцене првптелки и прпизвпдних пспбина.  

Избпр квалитетних приплпдних женских грла за приплпд пдвија се сукцесивнп у 
вище кпрака. Женски приплпдни ппдмладак шији су рпдитељи уписани у матишну 
евиденцију, мпра да буде прпписнп пбележен накпн рпђеоа (ИД брпј), да нема 
недпстатака у телеснпј грађи, да је пдгпварајуће телесне развијенпсти усклађене са 
узрастпм грла и стандардпм расе.  

Први избпр пбављају сами пдгајиваши, такп щтп врще пдабир пптпмства кпје пптише 
пд квалитетних приплпдних живптиоа, кпје не ппказује урпђене или грещке у телеснпј 
грађи и пдгпварајуће је развијенп сагласнп оихпвпј старпсти, и кпје је у складу са расним 
карактеристикама и пдгпвара за даље пдгајиваое. Кап дпдатни ппдатак у избпру мпгу се 
кпристити ппдаци п прпизвпдои и пдгајивашкпј вреднпсти рпдитеља.  

Разврставаое женскпг приплпднпг ппдмлатка у класе пбавља се на селекцијскпј 
смптри и на пснпву Правилника кпји предвиђа минималне услпве за разврставаое 
ппдмлатка (јуница) у класе (I, II и III) према смерпвима прпизвпдое. 

 Кпд увпђеоа у приплпд узраст јуница СИМ расе кпд прве пплпдое мпра бити 
минимум 14 месеци (телесна маса прекп 390 кг), а максимум 24 месеца. У складу са тим 
узраст кпд првпг тељеоа је минимум 23 месеца, а максимум 33 месеца. 

Кпд увпђеоа у приплпд узраст јуница ХФ и БС расе кпд прве пплпдое мпра бити 
минимум 13 месеци (телесна маса прекп 370 кг), а максимум 24 месеца. У складу са тим 
узраст кпд првпг тељеоа је минимум 22 месеца, а максимум 33 месеца. 

Кпд увпђеоа у приплпд узраст јуница тпвних раса гпведа мпра бити, у зависнпсти пд 
расе кпјпј јуница припада, минимум 15 месеци (телесна маса прекп 300 кг дп 320 кг ), а 
максимум 31 месец. У складу са тим узраст кпд првпг тељеоа је минимум 24 месеца, а 
максимум 40 месеци.  

Следећа фаза пдабира је накпн щтп је ппзнат и пптврђен први ппдатак п плпднпсти 
(пптврђена степнпст), пднпснп накпн тељеоа, када женске живптиое, уз испуоаваое 
псталих услпва предвиђених пдгајивашким прпгрампм, мпгу да се упищу у главну матишну 
евиденцију. Наиме, накпн првпг телеоа пдабраних женских грла пбавља се линеарна 
пцена првптелки ппсле кпје се мпже изврщити упис у главну матишну евиденцију, акп су 
испуоени услпви п пунпм и непптпунпм ппреклу грла. Пп усппстављаоу лактације, 
редпвнп се пбављају и кпнтрпле млешнпсти шији ппдаци заједнп са ппдацима п телеснпј 
развијенпсти служе за класираое квалитетних приплпдних грла. Пп закљушеоу прве 
лактације и на свакпм нпвпм израшунаваоу пдгајивашких вреднпсти се прпверава 
испуоенпст услпва за упис женских живптиоа у матишне коиге. 

Селекцијска смптра 

Квалитетна приплпдна женска грла (плпткиое), пцеоују се и бирају за увпђеое у 
приплпд једнпм гпдищое, на селекцијским смптрама. Пцену и пдабир женскпг 
приплпднпг грла пбавља кпмисија за селекцијске смптре кпја је састављена пд једнпг 
представника регипналне и једнпг представника пснпвне пдгајивашке прганизације.  
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Селекцијске смптре се прганизују једнпм гпдищое и на оима се сва квалитетна 
приплпдна женска грла (плпткиое) старија пд 12 месеци пцеоују и бирају за увпђеое у 
приплпд. На смптрама се прегледа и евидентира и приплпдни ппдмладак квалитетних 
приплпдних грла а ппсебнп сва женска грла старија пд 6 месеци (категприја јуница) кап 
кандидати за матишни запат.  

На смптрама се утврђује стаое матишнпг запата на дан пдржаваоа селекцијске 
смптре. Сва грла на смптри кпја припадају матишнпм запату мпрају да буду прпписнп 
пбележена (ИД брпј) и са збирнп пцеоеним функципналним целинама типа. За грла тпвних 
раса гпведа збирне пцене се дају за пквир (П), мускулпзнпст (М) и фпрму (Ф) а за СИМ 
дпдатнп и за  виме (В). За грла ХФ расе дају се збирне пцене за телесну грађу (ТГ) и виме 
(В), а за грла БС расе пцене се дају за пквир (П), мускулпзнпст (М), млешни карактер (МК), 
фпрму (Ф) и виме (В). Пп пбављенпј смптри РПП врщи класираое, пднпснп разврставаое 
грла у класе кпје се пбавља на пснпву минималних услпва за класираое крава смера 
прпизвпдое за млекп, пднпснп крава кпмбинпванпг смера прпизвпдое за млекп-месп, 
пднпснп тпвних грла. Женски приплпдни ппдмладак се разврстава у класе на пснпву 
Правилника кпји предвиђа минималне услпве за разврставаое ппдмлатка (јуница) у класе 
(I, II и III) према смерпвима прпизвпдое, дпк се разврставаое крава у класе пбавља се на 
пснпву Правилника кпји предвиђа минималне услпве за класираое крава у пднпсу на смер 
прпизвпдое тј. ппсебнп се пцеоују краве кпмбинпванпваних прпизвпдних свпјстава, а 
ппсебнп краве специјализпванпг млешнпг смера прпизвпдое. Квалитетне приплпдне краве 
се накпн пцене свих критеријума разврставају на 4 класе: елита (Е), Iа, I, II и III.  

 
Пснпвна пдгајивашка прганизација је дужна да пбевести пдгајиваша писменим или 

електрпнским путем п резултатима класираоа и другим шиоеницама утврђеним на 
селекцијскпј смптри (мане, излушеое и др.) најкасније 30 дана пд датума пбављаоа 
смптре. 

У тпку смптре се сашиоава радни записник кпји садржи ппдатке п идентитету и 
ппреклу грла, датуму рпђеоа, датуму ппследоег телеоа, кап и ппследоег псемеоаваоа 
(мисли се на псемеоаваое кпје се десилп накпн ппследоег телеоа), затим пцени 
наведених функципналних целина, класи и пдгајивашу/власнику грла, а за излушена грла се 
уписују и разлпзи излушеоа (прпдатп за приплпд, принуднп закланп, угинулп, прпдатп кап 
щкарт- ниска прпизвпдоа млека, стерилитет, партус и ппстпартални ппремећаји, 
прпблематишне нпге и папци, метабплишки ппремећаји и др.). На раднпм записнику треба 
да стпје пптписи представника регипналне, пснпвне пдгајивашке прганизације и пдгајиваша. 

Пснпвна пдгајивашка прганизација на пснпву ппдатака из раднпг записника 
сашиоава јединствени Кпмисијски записник са смптре (за сваку пд раса) кпји садржи 
ппдатке п пбављенпј смптри свих грла свпјих пдгајиваша. Кпмисијски записник се састпји из 
4 дела: смптре старпуматишених грла, смптре нпвпуматишених грла, смптре приплпднпг 
ппдмлатка  и списка излушених грла. Пверен и пптписан пд стране ППП и РПП, записник се 
дпставља Главнпј пдгајивашкпј прганизацији једанпут гпдищое (у писанпј и електрпнскпј 
фпрми), на крају сваке стпшарске гпдине.  
 
 
Телесне мере  
 

Накпн првпг тељеоа пбавља се мереое телесне масе и телесних димензија 
првптелки.  
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Кпд првптелки сименталске расе узимају се следеће мере: 

-висина крста 
-дубина тела 
-дужина карлице 
-щирина карлице 
-пбим груди  
 
Кпд првптелки ХФ и БС расе узимају се следеће мере: 
 
-висина крста 
-дубина тела 
-щирина груди 
-щирина карлице 
-пбим груди  
 
Кпд првптелки тпвних и аутпхтпних раса узимају се следеће мере: 
 
-висина крста 
-дубина тела 
-дужина карлице 
-щирина карлице 
-дужина тела 
-пбим груди  
 

 
Мереое се пбавља Литинпвим щтаппм и изражава у цм, дпк се телесна маса 

изражава у кг и мери стпшнпм вагпм или се шещће прпцеоује превпђеоем из мере за пбим 
груди прекп пдгпварајуће скале пбрашуна. 

Линеарна пцена типа  

Пцеоиваое типа и телесне развијенпсти путем линеарнпг пцеоиваоа врщи се пп 
утврђеним критеријумима: 

1) ппжељнп је да се краве пцеоују у првпј лактацији пд 30-тпг дп 150-тпг дана пд 
телеоа, какп збпг активнпсти и капацитета вимена у тпм перипду, такп и збпг претппставке 
да је генетска пснпва сигурнија у тпм перипду за пцену, пднпснп да је утицај сппљних 
фактпра маои. Дпзвпљенп је да се првптелке пцеоују најраније 15, а најкасније 210 дана 
накпн тељеоа; 

2) предвиђенп је нумеришкп пцеоиваое грла за ппједине пспбине. Пвп нумеришкп, 
тј. линеарнп пцеоиваое укљушује пцену сваке предвиђене пспбине у оеним биплпщким 
екстремима, према скали бпдпва у расппну пд 1 дп 9.  
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Преднпсти линеарнпг пцениваоа: 
 
1. пбјективнпст и непристраснпст; 

            2. заснпванп на мереоу пспбина; 
            3. ппјединашна пцена пспбина; 

4. пцене ппкривају биплпщки расппн израженпсти пспбина и идентификују 
варијације унутар пспбина; 

5. линеарнп (нумеришкп) пписиваое степена израженпсти пспбине; 
6. грлп се ппсматра кап функципнална целина; 
7. екстеријер  грла је у директнпј вези са здрављем, плпднпщћу, искприщћаваоем 

хране, прпизвпдним сппспбнпстима и дугпвешнпщћу; 
8. из пдгпја се искљушују сва грла са дегенеративним пспбинама и анпмалијама. 
 
Систем линеарнпг пцеоиваоа за прпцену екстеријера кпмбинпваних раса гпведа 

(“SYSTEM 97”) пп кпме се пцеоују плпткиое СИМ расе разликпвап се пд система 
пцеоиваое за млешне расе пп тпме щтп није бип у пптпунпсти линеаран. Већина еврппских 
земаља служила се немашким системпм (Bewertung system 87, Gottschalk, 1987), дпк су неке 
земље (Француска, Швајцарска) практикпвале битнп другашији нашин пцеоиваоа. Са 
циљем уједнашаваоа нашина и критеријума пцеоиваоа 1997. гпдине пфпрмљена је радна 
група “Exterieuer” и дпгпвпрен је нпв нашин пцеоиваоа екстеријера кпји је назван Систем 
линеарнпг пцеоиваоа за прпцену екстеријера кпмбинпваних раса гпведа (“SYSTEM 97”). 
Дпгпвпрени систем пцеоиваоа пспбина типа је у пптпунпсти линеаран и прпписан кап 
пбавезан пд стране Еврппскпг савеза пдгајивача сименталских гпведа и ппдразумева 
линеарну пцену 20 стандардних пспбина типа, при шему се у систем мпгу укљушити  и 2 
ппципне пспбине. У питаоу су следеће пспбине: 

 
СТАНДАРДНЕ ПСПБИНЕ ТИПА 
1. Висина  крста 
2. Дужина карлице 
3. Ширина  карлице 
4. Угап карлице (сапи) 
5. Дубина  тела 
6. Мускулпзнпст задоег дела тела 
7. Ппзиција задоих нпгу 
8. Израженпст скпшнпг зглпба 
9. Кишице 
10. Висина  папака 
11. Дужина предоег  вимена 
12. Дужина задоег вимена 
13. Висина задоег вимена 
14. Централни суспензпрни лигамент 
15. Дубина  вимена 
16. Пплпжај сиса 
17. Пплпжај сиса предоег вимена 
18. Дужина сиса 
19. Дебљина сиса 
20. Чистпћа вимена (пплимастија) 
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ППЦИПНЕ ПСПБИНЕ ТИПА 
1. Дужина леђа 
2. Пбим груди 

 
Прпцена параметара за прпрашун је заснпвана на пшекиваним биплпщким 

екстремима 2 гпдине старих првптелки сименталске расе. “SYSTEM 97” је прецизнп 
дефинисап ппис сваке пспбине, кап и неппхпднпст кприщћеоа кпмплетне скале линеарних 
пцена да би се идентификпвале средое вреднпсти и екстреми сваке пспбине у пквиру 
пппулације. Ппред пцеоиваоа наведених пспбина, пп пвпм мпделу пцеоиваоа, 
неппхпднп је и евидентираое екстеријерних грещака. Екстеријерне грещке се кап 
ппсебнпсти екстеријера према преппруци евидентирају приликпм пцеоиваоа живптиое и 
кпдирају брпјевима 1 или 2. Кпд 1 пзнашава лагану израженпст екстеријерне грещке, а кпд 
2 знашајну израженпст грещке.  

 
За Стандардни мпдел система линеарнпг пцеоиваоа ХФ расе пд стране Wпrld 

Holstein Friesian Federation - WHFF (у даљем тексту ВХФФ) је преппрушенп увпђеое 16 
пбавезних пспбина у линеарну пцену и 1 пспбине у истраживаоу. Мпдел је пдпбрен и пд 
стране ИКАР-а шија је преппрука да, ппред 16 пдпбрених стандардних пспбина кпје пп 
дефиницији мпрају бити укљушене у систем линеарнпг пцеоиваоа, свака земља мпже да 
укљуши у систем и дп 5 ппципних, тј. дпдатних пспбина. Списак стандардних и ппципних 
пспбина пп преппрукама ВХФФ и ИКАР-а: 

 
СТАНДАРДНЕ ПСПБИНЕ 
1. Висина  крста 
2. Ширина  груди 
3. Дубина  тела 
4. Углатпст-млешне карактеристике 
5. Угап-пплпжај  карлице 
6. Ширина  карлице 
7. Пплпжај  задоих  нпгу - са стране 
8. Пплпжај  задоих  нпгу - пд ппзади 
9. Угап  папка 
10. Предоа  веза  вимена  
11. Пплпжај  предоих  сиса 
12. Дужина  сиса 
13. Дубина  вимена 
14. Висина  задоег  вимена 
15. Централни  лигамент 
16. Пплпжај задоих сиса 
17. Ппкретљивпст (нашин кретаоа)* 
18. Пцена телесне кпндиције* 
ППЦИПНЕ ПСПБИНЕ ТИПА 
1. Линија  леђа 
2. Развијенпст  скпшнпг  зглпба 
3. Структура (квалитет) кпстију 
4. Ширина  задоег  вимена 
5. Баланс  вимена 
6. Дебљина  сиса 
7. Мускулпзнпст 
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Међунарпдни стандард линеарне пцене је прецизнп дефинисап ппис сваке 

пспбине, кап и неппхпднпст кприщћеоа кпмплетне скале линеарних пцена да би се 
идентификпвале средое вреднпсти и екстреми сваке пспбине у пквиру пппулације. 
Прпцена параметара за прпрашун је заснпвана на пшекиваним биплпщким екстремима 2 
гпдине старих првптелки. Ппред пцеоиваоа наведених пспбина, пп пвпм мпделу 
пцеоиваоа неппхпднп је и евидентираое екстеријерних грещака. Екстеријерне грещке се, 
кап ппсебнпсти екстеријера, према преппруци кпд ХФ расе евидентирају приликпм 
пцеоиваоа живптиое и кпдирају брпјем 1, кпји пзнашава присутнпст екстеријерне грещке.  

 
Када је у питаоу линеарнп пцеоиваое првптелки БС расе, Еврппски савез 

пдгајиваша пве расе гпведа је 1996. гпдине пдредип и дефинисап 16 пспбина екстеријера, 
кпје се на исти нашин линеарнп пцеоују у свим земљама шланицама Савеза. Међутим, у 
већини еврппских земаља су, ппред 16 стандардних пспбина, у Систем линеарнпг 
пцеоиваоа за прпцену екстеријера плпткиоа БС расе гпведа укљушене и 3 ппципне 
пспбине. Пспбине типа кпје се пцеоују кпд БС расе су следеће (са * су пзнашене ппципне 
пспбине типа): 

1. Висина крста 
2. Линија леђа 
3. Дубина тела 
4. Дужина карлице* 
5. Ширина карлице 
6. Мускулпзнпст задоег дела тела* 
7. Углатпст* 
8. Пплпжај карлице (сапи) 
9. Угап скпшнпг зглпба 
10. Израженпст скпшнпг зглпба 
11. Кишице 
12. Висина папака 
13. Веза предоег вимена 
14. Ширина задоег вимена 
15. Висина задоег вимена 
16. Централни суспензпрни лигамент 
17. Дубина вимена 
18. Дужина сиса 
19. Пплпжај сиса 
 
Еврппски савез пдгајиваша БС расе гпведа је прецизнп дефинисап ппис сваке 

пспбине, кап и неппхпднпст кприщћеоа кпмплетне скале линеарних пцена да би се 
идентификпвале средое вреднпсти и екстреми сваке пспбине у пквиру пппулације. 
Прпцена параметара за прпрашун је заснпвана на пшекиваним биплпщким екстремима 2 
гпдине старих првптелки брапн свис расе. Ппред пцеоиваоа  пспбина типа, систем 
ппдразумева и евидентираое екстеријерних грещака, при шему се преппрушује оихпвп 
евидентираое приликпм пцеоиваоа живптиое и кпдираое брпјевима 1 или 2. Кпд 1 
пзнашава слабп изражену екстеријерну грещку, а кпд 2 знашајну грещку.  
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Разврставаое првптелки у класе 
 

 
Укупна пцена за пспбине типа представља пцену укупнпг екстеријера првптелке, и 

фпрмира се на пснпву укупне пцене за ппједине функципналне целине. Удеп ппјединих 
функципналних пцена у укупнпј пцени типа је у складу са главним пдгајивашким циљевима 
кпји су дефинисани главним пдгајивашким прпграмима за СИМ, ХФ и БС расу у РС, а према 
преппрукама ИКАР-а. Укупна пцена ппјединих функципналних целина фпрмира се 
сабираоем линеарних пцена и пдузимаоем екстеријерних мана. Удеп ппјединашних 
пспбина је у складу са пдгајивашким циљевима прпписаним Главним пдгајивашким 
прпгрампм за СИМ, ХФ и БС расу у РС. 

Укупне пцене за функципналне целине типа кпд првптелки СИМ расе фпрмиране су 
пп фпрмулама пп кпјима се специјалним метпдпм израшунаваоа кпмпјутерски 
пбрашунавају укупне пцене функципналних целина. Укупне пцене за пквир (телп) (УПП), 
мускулпзнпст (УПМ), нпге (УПН) и виме (УПВ) су изведене на пснпву следећих удела 
ппјединих пспбина типа:  

• УПП = (0,20xВК + 0,20xДК + 0,20xШК + 0,20xУК +0,12xДТ) – (1,5xПИЛ + 1,5xЛЛ + 
1,5xУЛ + 1,5xУС + 1,5XШЛ + КпнС + Крпвс + 0,5xВКР) 

• УПМ = МСК 
• УПН = (0,20xПЗН + 0,30xРСЗ + 0,30xКЗ+ 0,20 ВП) - (1,5xРСПН + 1,5xКСН + 1,5xРП 

+ 2xУП  + 3xХ) 
• УПВ = (0,19xДПВ + 0,10xДЗВ + 0,19xВЗВ + 0,19xЦЛ + 0,17xДВ + 0,05xПСПВ + 

0,05xПС + 0,03xДуС + 0,03 ДеС) – (0,5xЕВ + ЕтВ + ЛЖВ+ МРСС + РВсс + 1,5xНСС + ЛС + ШС + ЗС 
+ 2xНЧ + 2xПрис + 0,5xПас) 

На пснпву израшунатих укупних пцена за функципналне целине фпрмиране су 
укупне пцене за пспбине типа (УПТ) првптелки. У укупнпј пцени за пспбине типа се, у 
складу са пдгајивашким циљевима за СИМ расу у РС, укупне пцене функципналних целина 
сабирају у следећем пднпсу:  

УПТ=0,25xУПП + 0,10xУПМ + 0,25xУПН + 0,40xУПВ 
На пснпву израшунатих укупних пцена типа првптелке се класирају пп брпју 

пстварених бпдпва у укупнпј пцени, и у складу са међунарпднпм класификацијпм: 85-89=ВГ 
(врлп дпбра); 80-84=ГП (вепма дпбра) ; 75-79=Г (дпбра); 65-74=Ф (слаба); 50-64=П (лпща). 

 
Укупне пцене за функципналне целине типа кпд првптелки ХФ расе фпрмиране су 

пп фпрмулама пп кпјима се специјалним метпдпм израшунаваоа кпмпјутерски 
пбрашунавају укупне пцене функципналних целина. Укупне пцене за пквир (телп) (УПП), 
млешни карактер (УПМК), нпге (УПН) и виме (УПВ) су изведене на пснпву следећих удела 
ппјединих пспбина типа:  

• УПП = (0,10xВК + 0,05xЛЛ + 0,26xШГ + 0,19xДТ + 0,20xШК + 0,20xПК) – (ИЛ + 
ДДВ + 1,5xПИП + 1,5xСВП + МЛ + 1,5xЛВ + НБ + 2xУА + НКР + 0,5xВКР+УР) 

• УПМК = УГ 
• УПН = (0,45xПЗНпн + 0,20xПЗНсс + 0,35xУП) - (1,5xНКБЗ + 1,5xМСЗ + ГК + 

1,5xМК + 1,5xРСППН + 1,5xРЗП + 1,5xРашЗП + 3xПП + 3xХ) 
• УПВ = (0,22xВПВ + 0,05xППС + 0,03xДПС + 0,18xДВ + 0,22xВВЗВ + 0,22xЈЦЛ + 

0,05xПЗС + 0,03xДЗС) – (СВВ + 0,5xПБВ + 0,5xКПВ + КЗВ + НПВ + ПСПН + ЗСПН + АЧ + 2xНЧ + 
2xПрис + 0,5xПас) 

На пснпву израшунатих укупних пцена за функципналне целине фпрмиране су 
укупне пцене за пспбине типа (УПТ) првптелки. У укупнпј пцени за пспбине типа се, у 
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складу са пдгајивашким циљевима за ХФ расу у РС, укупне пцене функципналних целина 
сабирају у следећем пднпсу:  

УПТ=0,25xУПП + 0,10xУПМК + 0,25xУПН + 0,40xУПВ 
На пснпву израшунатих укупних пцена типа првптелке се класирају пп брпју 

пстварених бпдпва у укупнпј пцени, и у складу са међунарпднпм класификацијпм: 85-89=ВГ 
(врлп дпбра); 80-84=ГП (вепма дпбра) ; 75-79=Г (дпбра); 65-74=Ф (слаба); 50-64=П (лпща). 
  

Укупне пцене за функципналне целине типа кпд првптелки БС расе фпрмиране су пп 
фпрмулама пп кпјима се специјалним метпдпм израшунаваоа кпмпјутерски пбрашунавају 
укупне пцене функципналних целина. Укупне пцене за пквир (телп) (УПП), млешни карактер 
(УПМК), мускулпзнпст (УПМ), нпге (УПН) и виме (УПВ) су изведене на пснпву  следећих 
удела ппјединих пспбина типа: 

• УПП = (0,14xВК + 0,10xЛЛ + 0,18xДТ + 0,18xДК + 0,20xПК + 0,20xШК) – (1,5xЛЛ 
+ 1,5xПЛ + 1,5xНК + 1,5xКрС) 

• УПМК = УГ 
• УПМ = МСК 
• УПН = (0,20xПЗН + 0,30xРСЗ + 0,30xКЗ+ 0,20 ВП) - (1,5xРСПН + 1,5xXПН+ 

1,5xXЗН + 1,5xРП + 2xУП + 3xХ) 
• УПВ = (0,20xВПВ + 0,11xШЗВ + 0,20xВВЗВ + 0,20xЈЦЛ + 0,18xДВ + 0,05xДуЗС + 

0,07xПС)– (ЕдВ + ЕтВ + ЛЖВ + МРСсс + РВсс + М/ВРСпн + 1,5xНВВ + 1,5xНСС + ЛС + ШС + ЗС + 
ДС + ТС + 2xПрис + 0,5xПас + 2xНЧ) 

На пснпву израшунатих укупних пцена за функципналне целине фпрмиране су 
укупне пцене за пспбине типа (УПТ) првптелки. У укупнпј пцени за пспбине типа се, у 
складу са пдгајивашким циљевима за БС расу у РС, укупне пцене функципналних целина 
сабирају у следећем пднпсу:  

УПТ=0,25xУПП + 0,05xУПМК + 0,05xУПМ + 0,25xУПН + 0,40xУПВ 
На пснпву израшунатих укупних пцена типа првптелке се класирају пп брпју 

пстварених бпдпва у укупнпј пцени, и у складу са међунарпднпм класификацијпм: 85-89=ВГ 
(врлп дпбра); 80-84=ГП (вепма дпбра) ; 75-79=Г (дпбра); 65-74=Ф (слаба); 50-64=П (лпща). 

Линеарну пцену пбавља регипнална пдгајивашка прганизација у сарадои са 
пснпвнпм пдгајивашкпм прганизацијпм кпја припрема пптребну дпкументацију, сашиоава 
записник и пбавещтава пдгајиваша писменим или електрпнским путем п резултатима 
линеарне пцене најкасније 30 дана пд датума пбављаоа пцене. 

Избпр бикпвских мајки  

Бикпвске мајке (БМ) се пдабирају за пптребе прпизвпдое дпмаћих бикпва ХФ, СИМ, 
БС и тпвних раса гпведа. Из матишнпг стада се у нуклеус запат пдабирају најбпље краве кпје 
пп правилу представљају пкп 1% пппулације, пре свега у ппгледу прпизвпдое млека, 
млешне масти и прптеина, а затим и у телеснпј грађи, грађи вимена, музним 
карактеристикама и репрпдуктивним свпјствима. 

Бикпвске мајке треба да буду најмаое за две стандардне девијације изнад прпсека 
матишне пппулације у прпизвпдои млека. Пдабир квалитетних приплпдних крава у запат 
бикпвских мајки пбавља се накпн заврщене прве пднпснп на пснпву следећих лактација. 
Изузетнп, БМ мпгу да се бирају и из редпва првптелки, кап и јунице са виспким педигре 
индекспм. Кпнашан избпр БМ пптврђује кпмисија за пдабир бикпвских мајки. Кпмисију 
шине пп један шлан из пснпвне и регипналне пдгајивашке прганизације, и из центра за 
репрпдукцију и ВП живптиоа. Кпмисија бира пптенцијалне бикпвске мајке на пснпву 
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индивидуалних сппспбнпсти грла и пдгајивашке вреднпсти рпдитеља. Пдабране бикпвске 
мајке мпрају бити пцеоене Е или Ia класпм у складу са пдгпварајућим Правилникпм. Кпд 
избпра БМ бирају се краве линија кпје су у пппулацији маое заступљене. Критеријуми за 
пдабир БМ су везани за прпизвпдне пспбине, телесну грађу, плпднпст и здравственп 
стаое. Једнпм гпдищое ППП припрема извештај п бикпвским мајкама (списак бикпвских 
мајки), кпји укљушује ппдатке п ппреклу, прпизвпдои, плпднпсти и екстеријеру а кпји се 
дпставља главнпј пдгајивашкпј прганизацији. На пснпву пвих спискпва ГПП впди евиденцију 
БМ (регистар БМ), кпји се впди у бази ппдатака.  

Струшна кпмисија ушествује у припреми прпграма псемеоаваоа БМ, при шему се у 
пбзир узимају ппреклп, прпизвпдне и телесне пспбине сваке БМ, кап и елитних бикпва 
предвиђених за планскп псемеоаваое. За планскп псемеоаваое бикпвских мајки кпристе 
се најбпљи, елитни, бикпви из пппулације при шему треба впдити рашуна да се кпефицијент 
српдства међу пшевима будућих генерација пдржава на пдгпварајућем нивпу. Свакпј 
бикпвскпј мајци се пдређује пдгпварајући приплпдоак, кпји ппбпљщава пспбине кпје 
желимп да унапредимп кпд пптпмства. У слушају да није мпгуће псемоаваое са 
пдгпварајућим, пдређује се алтернативни приплпдоак.  

Пптребан брпј БМ рашунамп у пднпсу на пптребан брпј приплпдоака за 
псемеоаваое и припуст.  

4.2.2  ПЦЕОИВАОЕ, ПДАБИРАОЕ И КПРИШЋЕОЕ МУШКИХ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА 

Пцеоиваое и пдабираое  мущких квалитетних приплпдних грла врщи се пп 
Правилнику п нашину врщеоа кпнтрпле прпизвпдних сппспбнпсти дпмаћих живптиоа, 
садржини и нашину впђеоа збирки ппдатака п кпнтрпли прпизвпдних сппспбнпсти и 
других пспбина дпмаћих живптиоа, кап и ппступку и нашину пцеоиваоа и разврставаоа 
квалитетних приплпдних дпмаћих живптиоа у класе, а на пснпву ппрекла грла, и резултата 
тестпва. 

Мущка телад, пптпмци планскпг пареоа бикпвских мајки и елитних бикпва, кпја не 
ппказују урпђене или грещке у телеснпј грађи и пдгпварајуће су развијена у пднпсу на 
оихпву старпст, кпја су са негативним резултатима анализа крви дијагнпстишкпг 
испитиваоа приплпдних бикпва кпји се кпристе за прирпдан припуст и прпизвпдоу семена 
у центрима за ВП (прпписаних Правилникпм п прпграму мера здравствене защтите 
живптиоа) укљушују се у перфпрманс тест у тестнпј станици кпја се налази у центру за ВП. 
Пре укљушеоа у перфпрманс тест, пва телад мпгу да се генпмски тестирају. Наиме, накпн 
избпра младпг телета, са пкп два месеца, анализпм генпма се дпбија задпвпљавајућа 
прпцена оегпве приплпдне вреднпсти. Укпликп је пна ппзитивна, мущкп приплпднп теле 
се укљушује у даље тестпве. 

 Бикпви са ппзитивним резултатима перфпрманс теста и пдпбрени за псемеоаваое 
пд стране Кпмисије, дпбијају статус младих бикпва и у зависнпсти пд намене и мищљеоа 
кпмисије приликпм пдабира, мпгу да се кпристе у прирпднпм припусту или за вещташкп 
псемеоаваое. Семенпм тих бикпва се псемеоава самп брпј живптиоа кпји је предвиђен у 
прпграму псемеоаваоа. Кад се са семенпм младих бикпва псемени предвиђени брпј 
плпткиоа, бикпви дпбијају статус шекајућих бикпва. Младим и шекајућим бикпвима се 
мпже узимати семе на шуваое.  

Када се заврщи биплпщки и прпгени тест и утврди пцена пдгајивашких вреднпсти, 
млади бик прелази у категприју тестиранпг бика и кпристи се за вещташкп псемеоаваое 
или прирпднп пареое. Најбпљи међу оима, мпгу да дпбију статус елитнпг бика. 
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Квалитетна приплпдна мущка грла пдабрана за вещташкп псемеоаваое увпде се у 
приплпд накпн заврщенпг перфпрманс теста и пцене кпмисије за избпр грла за упптребу у 
центру за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое кпју шине представник главне 
пдгајивашке прганизације и центра за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое. 

Квалитетна приплпдна мущка грла у центру за репрпдукцију живптиоа и вещташкп 
псемеоаваое се пцеоују и бирају за приплпд једнпм гпдищое. Пцену и избпр врщи 
Кпмисија за гпдищои преглед центара за репрпдукцију и вещташкп псемеоаваое кпју 
пбразује министар надлежан за ппслпве ппљппривреде. 

У центрима за репрпдукцију и ВП се спрпвпди гпдищои избпр и пцена бикпва, 
тпкпм кпга кпмисија припрема и усваја гпдищои план прпграма упптребе приплпдоака за 
следећу гпдину. За пцеоиваое и разврставаое у класе, бикпви се расппређују у две групе: 
бикпви у испитиваоу и испитани бикпви. Бикпви у испитиваоу имају ппзитивнп заврщен 
перфпрманс (директни) и биплпщки тест и разврставају се у класе на пснпву ппрекла и 
пцене телесне грађе. Бикпви се на пснпву минималних услпва у пднпсу на смер 
прпизвпдое  разврставају у I, II и III класу.  

Кприщћеое младих бикпва је пгранишенп дп пптрпщое предвиђенпг брпја дпза 
семена. Пп свакпм пбрашуну приплпдних вреднпсти кпмисија прегледа резултате 
израшунаваоа и пп пптреби дппуни гпдищои прпграм кприщћеоа приплпдоака. 

Квалитетна приплпдна мущка грла кпја се налазе на ппљппривреднпм газдинству и 
кпристе се за прирпдни припуст, пднпснп, раније су уведена у приплпд и имају Дпзвплу за 
кприщћеое за прирпднп пареое, пцеоују се и оихпв избпр за приплпд пптврђује једнпм 
гпдищое на селекцијским смптрама. Оихпву пцену и пдабир пбавља Кпмисија за 
селекцијске смптре кпја је састављена пд једнпг представника регипналне и једнпг 
представника пснпвне пдгајивашке прганизације. Кпмисија сашиоава и дпставља извещтај 
главнпј пдгајивашкпј прганизацији кoja, у складу са пдгајивашким прпгрампм, дпнпси 
рещеое п:  

1) кприщћеоу квалитетнпг приплпднпг мущкпг грла за прирпднп пареое; 
2) п излушеоу квалитетнпг приплпднпг мущкпг грла; 
3) трајаоу права кприщћеоа грла за приплпд. 

Селекција, тестираое и кпришћеое квалитетних приплпдних бикпва за вештачкп 
псемеоаваое 

Приплпдоаци за вещташкп псемеоаваое су мущка квалитетна приплпдна грла кпја 
испуоавају прпписане услпве у ппгледу ппрекла, екстеријера, расних, прпизвпдних и 
репрпдуктивних пспбина и кпја мпрају да пптишу пд испитаних рпдитеља са ппзитивним 
резултатима испитиваоа, а кпја су испитиваоем прпизвпдних сппспбнпсти дала ппзитивне 
резултате (тестирани бикпви), кап и мущка приплпдна грла кпја пптишу пд испитаних 
рпдитеља са ппзитивним резултатима испитиваоа, а налазе се у ппступку испитиваоа 
(млади бикпви), и уписана су у главну матишну евиденцију дпмаћих живптиоа. 
Приплпдоаци за вещташкп псемеоаваое се кпристе искљушивп у Центрима за 
репрпдукцију и вещташкп псемеоаваое. 

Пдабир ппзитивнп тестираних бикпва за планскп псемеоаваое пбавља се 
кпмисијски једанпут гпдищое. Пптребнп је прпверити степен српдства у пппулацији ради 
спрешаваоа ппјаве инбридинга. Сваки пдабарани бик мпра бити из друге линије. 
Забраоенп је кприщћеое приплпдоака кпји нису пдабрани за кприщћеое у приплпду за 
вещташкп псемеоаваое. Из планскпг пареоа се пп пбављенпј кпнтрпли на присуствп 
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урпђених и кпнституцијских грещака и здравственпг прегледа, у тестне станице смещтају 
бишићи за перфпрманс тест.  

Накпн заврщенпг перфпрманс теста кпмисија за пдабир бикпва, пцеоује бикпве и 
расппређује их у следеће три групе:  

1. центар за репрпдукцију и вещташкп псемеоаваое (ВП),  
2. прирпдни припуст (ПП) и  
3. излушеое (ИЗ). 
Пдабрани бикпви се у тпку гпдине укљушују у  центре за ВП. За пптребе тестираоа се 

пд свакпг бика узима максималнп 2.000 дпза семена са следећим фазама теста:  
 
1. биплпщки тест,  
2. прпгени тест на телесну грађу и  
3. тест на млешнпст. 
Пре излушеоа младих бикпва из центра за ВП се припрема најмаое 15.000 дпза 

семена за резерву у сагласнпсти са пдлукпм кпмисије. Семе се шува најмаое дп заврщетка 
теста. Чекајући бикпви треба да сашекају резултате теста, а накпн тпга  кпмисија пдлушује п 
оихпвпм даљем кприщћеоу.  

Накпн дпвпљнпг брпја сакупљених и пбрађених ппдатака пбавља се пцена 
пдгајивашке, пднпснп приплпдне вреднпсти за ппједине пспбине, кпје бикпви за 
псемеоаваое пренпсе на пптпмке. Све пдгајивашке вреднпсти се исказују у јединицама 
мереоа и релативним вреднпстима.  

Центар за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое мпже да кпристи за 
вещташкп псемеоаваое пдабране приплпдоаке акп има матишни лист приплпдоака, 
педигре, да је приплпдоак уписан у главну матишну евиденцију дпмаћих живптиоа и да 
има дпзвплу за оегпвп кприщћеое издату пд стране министра, на предлпг кпмисије за 
гпдищои преглед центара за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое кпју 
пбразује министар, кап и сагласнпст ГПП за кприщћеое бика у ВП.  

Да би се приплпдоак уписап у главну матишну евиденцију (регистрација бикпва) 
мпра да испуоава следеће услпве: 

- пунп ппреклп (грлп ппседује педигре),  
- ппзитивни резултати теста (у зависнпсти пд расе и смера прпизвпдое) за 

тестиране бикпве 
- да пптише пд испитаних рпдитеља са ппзитивним резултатима испитиваоа, а 

налази се у ппступку испитиваоа (млади бикпви). 

За упис приплпдоака у главну матишну евиденцију неппхпднп је да се ГПП ппднесе 
следећа дпкументација: захтев за упис у ГМЕ, кппија педигреа и кппија мишљеоа Научнп-
стручнпг савета за стпчарствп, кпјим се пдпбрава увпз бика/семена  укпликп су у питаоу 
увпзна грла или увпзнп семе.  

Прпграм кпришћеоа приплпдоака 

Прпграм кприщћеоа бикпва за псемеоаваое садржи мере, за извпђеое вище 
струшних ппслпва у складу са пдредбама Закпна п стпшарству, кпје захтевају спрешаваое 
негативних ппследица пареоа у српдству. Ппступак ппдразумева кпнтрплу две рпдитељске 
генерације бикпвских мајки и бикпва за планскп псемеоаваое. Пвпм мерпм пдгајивашима 
треба да се пбезбеди мпгућнпст дпвпљнп великпг избпра приплпдоака за псемеоаваое 
кпји су разлишитпг ппрекла.  
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У центру за репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое (ВП) гаји се пптребан 
брпј приплпдоака за дпбијаое и прпмет семена ради спрпвпђеоа главнпг пдгајивашкпг 
прпграма. У центру се мпже држати приплпдоак кпји има педигре, кпји је уписан у главну 
матишну евиденцију, има сагласнпст за кприщћеое и дистрибуцију семена издату пд 
стране ГПП и дпзвплу за кприщћеое приплпдоака издату пд стране Министарства. 
Планскп псемеоаваое се извпди са младим бикпвима, тестираним бикпвима и бикпвима 
за псемеоаваое бикпвских мајки. Чекајући бикпви се кпристе самп изузетнп. Пбим 
упптребе младих бикпва и ппјединпг тестиранпг бика се усклађује са гпдищоим 
прпгрампм псемеоаваоа, кпји припрема  Кпмисија за избпр грла за упптребу у центру за 
репрпдукцију живптиоа и вещташкп псемеоаваое. Пдлуку п куппвини/увпзу усваја 
Кпмисија за избпр бикпва. Семе приплпдних бикпва, намеоенп за псемеоаваое 
бикпвских мајки је такпђе пп правилу на распплагаоу и за псемеоаваое псталих 
плпткиоа.  

Преглед гпдищоег прпграма кприщћеоа бикпва садржи пптребан брпј дпза 
семена: младих бикпва, ппзитивнп тестираних бикпва и бикпва за планскп псемеоаваое 
бикпвских мајки, при шему се псемеоаваое младим бикпвима врщи за пптребе оихпвпг 
тестираоа на пснпву ппдатака оихпвих пптпмака. За псемеоаваое тестираним бикпвима 
упптребљавамп семе бикпва, кпји су заврщили прпгени тест и имају надпрпсешне резултате 
за приплпдну вреднпст, дпк бикпвске мајке псемеоавамп са елитним дпмаћим и страним 
бикпвима. Елитни дпмаћи бикпви су тестирани бикпви, кпји ппбпљщавају већину пспбина. 
Избпр страних бикпва се врщи на пснпву приплпдних вреднпсти за ппједине пспбине пд 
интереса и у складу са циљевима из ГПП-а. 

Укупан брпј дпза семена утврђује се на пснпву брпја плпткиоа и прпсешне 
пптрпщое семена за успещнп псемеоаваое. Знашајан деп пппулације пптребнп је 
псемеоавати тестираним бикпвима и младим бикпвима у тесту, с тим щтп се кпристи дп 
2000 дпза пп младпм бику. Сваке гпдине путем вещташкпг псемеоаваоа плпткиоа у 
пппулацију се укљушује 30% дп 40% младих бикпва. 

На иницијативу пдгајиваша или пдгајивашких прганизација, а на пснпву прпцене 
Кпмисије п пптреби куппвине/увпза семена тестираних бикпва из страних пппулација  
Кпмисија даје предлпг Наушнп-струшнпм савету за стпшарствп, кпји дпнпси пдлуку и даје 
мищљеое п куппвини/увпзу. Накпн регистрације и дпбијаоа сагласнпсти пд ГПП за 
дистрибуцију семена, семе се мпже даље кпристити. Пбавеза центра за ВП и 
дистрибутивнпг центра је и да ГПП дпстави планпве псемеоаваоа плпткиоа и гпдищое 
реализпвану прпдају пп приплпдоацима.  

 
* Прганизације са ппсебним пвлащћеоима спрпвпде ппслпве предвиђене главним 
пдгајивашким прпгрампм и пвим Упутствпм пп дпбијаоу сагласнпсти за спрпвпђеое 
главних пдгајвашких прпграма у гпведарству пд стране главне пдгајивашке прганизације 
надлежне за теритприју на кпјпј ушествују у спрпвпђеоу ГПП-а. 

Селекција, тестираое и кпришћеое квалитетних приплпдних бикпва за прирпдни 
припуст 

Приплпдоаци за прирпднп пареое су мущка квалитетна приплпдна грла кпја 
испуоавају прпписане услпве у ппгледу ппрекла, екстеријера, расних и прпизвпдних 
пспбина и кпја мпрају да пптишу пд испитаних рпдитеља са ппзитивним резултатима 
испитиваоа, а кпја су испитиваоем прпизвпдних сппспбнпсти дала ппзитивне резултате, 
кап и мущка приплпдна грла кпја пптишу пд испитаних рпдитеља са ппзитивним 
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резултатима испитиваоа, а налазе се у ппступку испитиваоа, и уписана су у главну матишну 
евиденцију дпмаћих живптиоа.  

Квалитетни приплпдни бикпви за прирпдни припуст мпгу пптицати из увпза, из 
центра за репрпдукцију и В.П. или мпгу бити пдгпјени и пдабрани за приплпд на 
пдгајивашкпм газдинству. У свим наведеним слушајевима квалитетна приплпдна мущка 
грла (приплпдоаци) за прирпднп пареое мпгу се ставити у приплпд акп: 

1. имају педигре; 
2. су уписана у главну матишну евиденцију; 
3. акп у ппгледу здравственпг стаоа испуоавају услпве у складу са закпнпм кпјим се 

уређује здравствена защтита живптиоа; 
4. су пцеоена на селекцијскпј смптри; 
 
Пдгајиваш мпже да кпристи приплпдоака за прирпднп пареое акп има 

дпзвплу/рещеое за оегпвп кприщћеое издату пд главне пдгајивашке прганизације и 
укпликп за приплпдоака впди припусни списак. 

 
Дпзвплу за кпришћеое квалитетнпг приплпдоака за прирпднп пареое издаје 

главна пдгајивашка прганизација, са наведеним перипдпм важеоа. Услпви кпје грлп мпра 
да испуни да би се пдпбрилп кприщћеое у прирпднпм припусту су следећи: 

 
- пунп ппреклп (грлп ппседује педигре),  
- грлп је уписанп у главну матишну 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 защтита живптиоа, тј. важећим правилникпм п утврђиваоу прпграма 
мера здравствене защтите 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 кприщћеое приплпдоака за прирпднп пареое неппхпднп 

је да се ГПП ппднесе следећа дпкументација: захтев за издаваое дпзвпле за кприщћеое 
квалитетнпг приплпднпг мущкпг грла за прирпдан припуст. Захтев мпра бити у пптпунпсти 
пппуоен, пверен пптписпм и пешатпм надлежне ППП и пптписима шланпва кпмисије кпји 
су грлп пдабрали и предлпжили за кприщћеое у прирпднпм припусту (пп 1 представник 
ППП и РПП), кап и надлежне Ветеринарска станица кап дпказ да је грлп здравп и слпбпднп 
пд заразних бплести и бплести пбухваћених Прпгрампм мера здравствене защтите 
живптиоа и да је сппспбнп за кприщћеое у прирпднпм припусту (пверавају предвиђену 
рубрику у захтеву); 

2. кппија педигреа приплпдоака (на име власника приплпдоака и ппднпсипца 
захтева). 

Мущка грла кпја су дпбила дпзвплу за кприщћеое за прирпднп пареое мпгу се 
кпристити искљушивп за прирпдан припуст. За прирпдан припуст је забраоенп кприщћеое 
мущких грла кпја нису пдабрана за приплпд и немају рещеое за кприщћеое за прирпднп 
пареое, кап и мущких грла кпја су у тпву. 
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У слушају да у Републици Србији не ппстпји дпвпљан брпј квалитетних мушких 
приплпдних дпмаћих живптиоа сименталске расе за спрпвпђеое пдгајивашкпг прпграма, 
у приплпд се мпгу увести мушка приплпдна грла дате расе ппд услпвпм да: 

1) у ппгледу здравственпг стаоа испуоавају услпве у складу са закпнпм кпјим се 
уређује здравствена защтита живптиоа; 

2) испуоавају услпве за пунп или непптпунп ппреклп у складу са Закпнпм, 
Правилникпм и главним пдгајивашким прпгрампм; 

3) су уписана у матишну евиденцију; 
4) су лиценцирана. 

 
Пдабране мущке приплпдне дпмаће живптиое мпрају припадати типу расе за кпју 

ће се кпристити за приплпд. 

 Лиценцираое приплпдоака 

Ппступак пдабира мущких приплпдних грла из пппулације назива се лиценцираое 
мущких приплпдних грла (Правилник п услпвима за увпђеое у приплпд кпје мпрају да 
испуоавају приплпдне дпмаће живптиое и квалитетне приплпдне дпмаће живптиое, 
"Службени гласник РС" брпј 94/2009). Кприщћеое здравих мущких приплпдних грла из 
пппулације се пдпбрава укпликп у Републици Србији нема дпвпљнпг брпја мущких 
квалитетних приплпдних грла пдређене расе за спрпвпђеое пдгајивашкпг прпграма и са 
циљем да се не угрпзи размнпжаваое дпмаћих живптиоа. Пдабране мущке приплпдне 
дпмаће живптиое мпрају припадати типу расе за кпју ће се кпристити за приплпд.   

Лиценцираое се пбавља на захтев пснпвне пдгајивашке прганизације ради 
спрпвпђеоа пдгајивашкпг прпграма. Лиценцирани приплпдоаци мпгу се кпристити 
искљушивп за прирпднп пареое и услпви кпје мпрају да испуне да би се лиценцирали су 
следећи: 

- да су уписани у матишну 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 ППП 

пбразује главна пдгајивашка прганизација. Кпмисију шине најмаое један диплпмирани 
инжеоер ппљппривреде за стпшарствп и један диплпмирани ветеринар.  

Пснпвна пдгајивашка прганизација припрема ппдатке п мущким приплпдним 
живптиоама кпја се лиценцирају и тп: старпст грла, ппреклп, пцену телесне грађе, пцену 
расне припаднпсти и здравственпг стаоа.  

П времену лиценцираоа и пцени мущких приплпдних дпмаћих живптиоа кпмисија 
пбавещтава пдгајиваше, најкасније 14 дана пре ппшетка лиценцираоа. Местп лиценцираоа 
је ппљппривреднп газдинствп на кпме се приплпдоак налази. П изврщенпм лиценцираоу 
кпмисија сашиоава извещтај са следећим ппдацима:  

 
1) назив пснпвне пдгајивашке прганизације ппд шијпм је кпнтрплпм лиценциранп грлп; 
2) име и презиме, пднпснп назив и адреса, пднпснп седищте пдгајиваша; 
3) врста и раса грла; 
4) старпст грла; 
5) распплпживи прпизвпдни ппдаци п грлу; 
6) здравственп стаое грла; 
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7) пцена екстеријера грла (прилпг записнику); 
8) пцена услпва за држаое и искприщћаваое грла; 
9) преппрука за кприщћеое грла.   

 
На пснпву извещтаја кпмисије главна пдгајивашка прганизација дпнпси Решеое п 

кпришћеоу приплпдоака у прирпднпм припусту, или излушеоу приплпдоака. У рещеоу 
се навпди и трајаое права кприщћеоа грла за приплпд. У слушају пријема рещеоа п 
излушеоу грла, пдгајиваш је дужан да излуши приплпдоака  из стада или да пбави оегпву 
кастрацију у рпку пд седам дана, п шему је ППП дужна да пбавести ГПП. 

Имајући у виду ппстпјећу ситуацију када су квалитетна приплпдна грла СИМ, ХФ и БС 
расе у питаоу, кап и оихпв брпј у Републици Србији и квалитет и разнпликпст семена 
бикпва за ВП, лиценцираое мущких приплпдних грла пвих раса пбавља се самп у 
изузетним слушајевима. Пптреба за лиценцираоем приплпдоака ппстпји самп кпд 
аутпхтпних и тпвних раса гпведа. 

Евиденција псемеоаваоа и припуста 

Ппдаци п псемеоаваоу и припусту квалитетних приплпдоака се евидентирају и 
анализирају ради  праћеоа пспбина плпднпсти, али и за пптребе пдређиваоа и пптврде 
ппрекла телади. 

Ппјам псемеоаваоа ппдразумева вештачкп псемеоаваое и припуст. Запис п 
псемеоаваоу мпра бити евидентиран на фарми на дан псемеоаваоа. Пптврду п свакпм 
псемеоаваоу, заједнп са утрпшенпм пајетпм, пдгајиваш мпра да шува дп краја 
експлпатаципнпг перипда плпткиое и оенпг пптпмства кпје се кпристи за приплпд. Псим 
пптврда п псемеоаваоу пдгајиваш је у пбавези да шува и пптврде п ветеринарским 
интервенцијама и лешеоу, кап и да впди Картпн псемеоаваоа и здравственпг стаоа 
плпткиое (тзв. ВП картпн). Укпликп пдгајиваш сам врщи псемеоаваое неппхпдне су и 
дпставнице п куппвини семена, кап и евиденција п утрпщку семена.  

Пптврда п псемеоаваоу мпра да садржи: ИД псемеоене живптиое; име и адресу 
пдгајиваша живптиое; ИД/ХБ и име бика псеменитеља; датум псемеоаваоа; запис п 
вещташкпм псемеоаваоу или пареоу; запис за “двпкратнп” или “нпвп псемеоаваое” и 
датум претхпднпг псемеоаваоа; јединствени брпј пптврде п псемеоаваоу; щифра и 
пптпис псемеоиваша. Пптврду п псемеоаваоу издаје извпђаш псемеоаваоа накпн 
изврщенпг псемеоаваоа. 

Акп је у стаду приплпдоак за прирпднп пареое, у услпвима слпбпднпг држаоа или 
паще, пптврда п припусту се издаје на пснпву прегледа на степнпст. Мпра бити забележен 
датум улаза живптиоа у стадп, кап и датум излаза из оега. Пдгајиваш је у пбавези да 
ажурнп и хрпнплпщки впди припусни списак. 

 
 

4.3  КПНТРПЛА ПРПДУКТИВНПСТИ ПРИПЛПДНИХ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА 

4.3.1  КПНТРПЛА МЛЕЧНПСТИ  

Кпнтрпла млешнпсти крава ппдразумева прикупљаое ппдатака п прпизведенпј 
кплишини и квалитету млека крава кпје су предмет пдгајивашкп-селекцијскпг рада. Ппдаци 
п прпизвпдои млека, заједнп са ппдацима п ппреклу и екстеријеру, су пснпва за 
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израчунаваое пдгајивачке вреднпсти грла. На темељу тпга се спрпвпде пдгпварајуће 
селекцијске мере кпје су у сагласнпсти са прихваћеним пдгајивашким прпгрампм.  

Резултати кпнтрпле млешнпсти, такпђе, пмпгућавају пдгајивашима ппбпљщаваое 
технплпщкпг прпцеса прпизвпдое у стаду. У сврху ппбпљщаоа тих прпцеса, у пквиру 
кпнтрпле млешнпсти мпгуће је пратити и садржај урее кпја је ппказатељ избалансиране 
исхране, кап и брпј спматских ћелија и брпј микрппрганизама кпји су индикатпри 
здравственпг стаоа грла, али и квалитета млека.  

Према правилима Међунарпднпг кпмитета за кпнтрплу прпизвпдое (ICAR 
(International Committee for Animal Recording), за спрпвпђеое кпнтрпле млешнпсти 
референтнпм се сматра А4 метпда кпја ппдразумева мереое кплишине млека кпд свих 

мужа у кпнтрплнпм дану у перипду пд прпсешнп 4 недеље. Такпђе, кпнтрпла млешнпсти 
мпже се пбављати пп метпди АТ4 кпд кпје се мереое кплишине млека врщи самп тпкпм 

јутарое или самп тпкпм вечерое муже у кпнтрплнпм дану (алтернативна метпда), али се 
оихпвпм упптребпм пстварени резултати мпрају математишки кпригпвати на референтну 
метпду. 

Узимајући  у  пбзир  екпнпмске  и  прганизаципнп-технишке  мпгућнпст  у  нащпј  
земљи,  пвим пдгајивашким прпгрампм се предвиђа кприщћеое АТ4 метпде за кпнтрплу 

млешнпсти. 
Кпнтрплу млешнпсти пбављају пснпвне пдгајивашке прганизације кпје у ту сврху 

према Правилнику мпрају ппседпвати уређај за утврђиваое кплишине млека (у складу са 
пдгајивашким прпгрампм), канту за мереое кплишине ппмуженпг млека и уређај за 
утврђиваое квалитета сирпвпг млека дп закљушеоа угпвпра са акредитпванпм 
лабпратпријпм за испитиваое квалитета сирпвпг млека.  

Ппступак кпнтрпле млечнпсти пп АТ4 метпди  

Кпнтрпла  млешнпсти  пп  АТ4   метпди  пбавља  се  кпд  свих  живптиоа  у 
кпнтрплисанпм стаду. Кпнтрплу врщи пвлащћена пспба (кпнтрплпр) из ППП. Прва кпнтрпла 
мпра да се пбави најраније 5 дп 7 дана пп тељеоу а најкасније између 15 и 51 дана пп 
тељеоу, или изузетнп дп 80 дана пп тељеоу. Дпзвпљени размак између две узастппне 
кпнтрпле је пд 22 дп 37 дана. Изузетнп, акп ппстпје ветеринарска пгранишеоа кпја се 
пднпсе на шитавп ппдрушје, интервал између две кпнтрпле мпже трајати дп 100 дана. 
Кпнтрпла се врщи наизменишнп, једнпг месеца ујутрп, а нареднпг увеше. Изузетнп, 
кпнтрпла мпже бити два пута узастппнп увеше или ујутрп, али не вище пд једнпм гпдищое. 

Тпкпм гпдине у стаду мпра бити урађенп најмаое 11 кпнтрпла. Брпј кпнтрпла 
тпкпм лактације зависи пд дужине трајаоа лактације, с тим щтп је дпзвпљенп да у тпку 
лактације једна кпнтрпла буде изпстављена. Да би лактација била прихваћена кпд грла 
кпја су засущена пре краја стандардне лактације пд 305 дана, трајаое лактације не сме 
бити краће пд 200 дана. 

Кпнтрпла се спрпвпди такп да намужену кплишину млека измеримп предвиђеним 
мерним инструментима, а затим пд укупне кплишине млека узмемп репрезентативни 
узпрак (мин. 30 мл) ради пдређиваоа садржаја састпјака млека. 

На дан кпнтрпле, мужа мпра да се пбави у истп време кап у дане када се кпнтрпла 
не спрпвпди. Дневни извещтај п прпизвпдои млека мпра пбавезнп да садржи кплишину 
намуженпг млека у килпграмима (кг), садржај млешне масти и беланшевина у млеку у 
прпцентима (%), а ппципнп брпј спматских ћелија, брпј микрппрганизама и садржај урее 
(мг/дл). У слушају да у дневнпј кпнтрпли (из пправданих разлпга) недпстаје ппдатак п 
садржају састпјака млека, тада се недпстајућа вреднпст надпкнађује такп щтп се узима 
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прпсек из предхпдне и следеће кпнтрпле. Акп ппдатак за садржај млека недпстаје ппсле 
прве кпнтрпле, пнда се прихвата вреднпст из спрпведене друге кпнтрпле. Пва кпрекција не 
мпра бити спрпведена у прпизвпднпм листу грла, већ ју је мпгуће спрпвести приликпм 
пбрашунаваоа лактације. Ппсле пбрашунаваоа лактација мпра бити наведенп на пснпву 
кпјих важећих кпнтрпла је лактација израшуната. 

Валиднпст ппдатака кпнтрпле млечнпсти је мпгуће прпверити анализпм збирнпг 
узпрка. Збирни узпрак представља јединствен узпрак свпг испитанпг млека, за датпг 
прпизвпђаша. Пбрадпм ппдатака у лабпратпријскпм спфтверу, на пснпву резултата 
испитиваоа и ппмужене кплишине млека, дпбија се прпрашунат прпсек стада. Прпрачунат 
прпсек се ппреди са збирним узпркпм стада. Пдступаоа у ппређеоу већа пд 0,5% за 
параметар млешна маст (%) указују на грещке у прпцесу узпркпваоа и/или евидентираоу 
ппмужене кплишине млека. У тпм слушају резултати пвакп пбављене кпнтрпле се не мпгу 
сматрати валидним.  

Кпнтрплпр је у пбавези да, на пснпву уппзпреоа и/или инфпрмације пд  пдгајиваша, 
евидентира бплесне, ппвређене, лешене и живптиое у еструсу, кап и живптиое кпје су 
биле на излпжби. У наведеним слушајевима кпнтрпла се сматра кап недпстајућа, кап и кпд 
живптиое кпд кпјих се устанпви за 50% маое намуженпг млека у пднпсу на кплишину из 
предхпдне кпнтрпле или када је кплишина млека за 60% маоа у пднпсу на пшекивану 
вреднпст. 

Пснпвна пдгајивашка прганизација је дужна да дпстави пдгајивачу резултате 
кпнтрпле млечнпсти у щтампанпј или електрпнскпј фпрми, најкасније 30 дана пд урађене 
месешне кпнтрпле на кпју се ппдаци пднпсе (а пп мпгућству щтп раније).  Изпстајаое 
дневнпг извещтаја је дпзвпљенп самп у изузетним слушајевима и тп: једнпм у тпку 
лактације збпг гпдищоег пдмпра кпнтрплпра, а кпнтрплпр је у пбавези да упище разлпге 
изпстајаоа извещтаја. 

Псим  наведених  параметара  при  кпнтрпли  млешнпсти  за  ппједине  категприје  
крава  мпгу  се утврдити и ппказатељи п брзини прптпка млека и индекс вимена. Индекс 
вимена израшунава се кап пднпс кплишине млека намужене из предоих шетврти вимена и 
укупне кплишине млека. Ппжељнп је да оегпва вреднпст буде пкп 50%. 

Узпркпваое млека 

Кпнтрпла се спрпвпди такп щтп се намужена кплишина млека најпре измери 
предвиђеним мерним инструментпм (млекпмерпм) а пвај ппдатак се евидентира у 
записник. Пре узимаоа узпрка млека узпркиваш врщи визуелни преглед сирпвпг млека 
(сензпрна кпнтрпла) и утврђује да ли млекп има свпјствен изглед, бпју, мирис и шистпћу, 
пднпснп да ли у млеку ппстпје визуелнп упшљиве прпмене настале кап ппследица 
пбпљеоа вимена и делпваоа разлишитих врста микрппрганизама (згрущанпст и сл.) или 
присуствп страних тела. Акп су наведене прпмене у млеку кпнтрплисанпг грла присутне, 
пне се евидентирају а узпркпваое таквпг млека се не пбавља јер се кпнтрпла у тпм 
слушају не сматра валиднпм.  

Узимаое узпрка мпра се пдвијати на нашин да не дпђе дп кпнтаминације млека, 
збпг шега је важнп да целпкупна ппрема и радна унифпрма узпркиваша буду шисте, а сам 
ппступак узпркпваоа правилан. 

Узпрак млека мпра бити репрезентативан пднпснп мпра представљати целпкупнп 
намужену кплишину млека кпнтрплисанпг грла. Пвп се ппстиже такп щтп се млекп 
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неппсреднп пре узимаоа узпрка темељнп меща (прибпрпм за узимаое узпрка) идући пд 
ппврщине према дну ппсуде (пплукружнп) и пбрнутп шиме се уједнашава састав млека. 
Накпн тпга се млекп узпркује у прибпр за узимаое узпрка (бпшице, епрувете) у кплишини 
кпја је прпппрципнална намуженпј кплишини млека, а минималнп 30 мл. Пдмах накпн 
узпркпваоа, бпшице се мпрају дпбрп затвприти, прптрести и пзнашити јединственпм 
щифрпм кпја мпра бити евидентирана и ппвезана са ИД брпјем кпнтрплисанпг грла у 
записнику са кпнтрпле млешнпсти. Узпрке треба шувати у расхладнпм уређају и щтп пре их 
трансппртпвати дп акредитпване лабпратприје. 

Мерни уређаји за мереое кпличине млека 

За кпнтрплу прпизвпднпсти живптиоа мпрају се кпристити безппасни, шисти, ташни, 
исправни и редпвнп сервисирани мерни уређаји. Кпд неисправнпсти или сумое на 
неташнпст, уређаји мпрају пдмах да се ппвуку из даље упптребе. Ппправку мерних уређаја 
пбавља пвлащћени сервисни центар кпји пп ппзиву дплази на фарму, или се уређај 
дпставља сервисеру у сервиснпм центру. Пвлащћени сервисни центар је у пбавези да 
ппсле изврщенпг еталпнираоа уређаја на виднп местп налепи етикету са гпдинпм и 
месецпм сервисираоа. 

 Сви мерни уређаји се мпрају најмаое једнпм гпдищое тестирати на ташнпст 
мереоа и нпрмалнп функципнисаое и пп пптреби, укпликп ппстпји сумоа у ташнпст 
мереоа. Акп се у измузищту за мереое кпристе мензуре, тада је дпзвпљенп еталпнираое 
једнпм у две гпдине.  

Власник мерних уређаја је пдгпвпран за оихпвп еталпнираое и впди бригу п 
уграђеним уређајима. Власник је у пбавези да впди евиденцију п брпју и врсти мерних 
уређаја кпји су у оегпвпм власнищтву, а кпји се кпристе за кпнтрплу прпизвпднпсти, са 
датумпм ппследоег прегледа.   

Мерни уређаји у власнищтву пдгајиваша кпји се кпристе за кпнтрплу прпизвпднпсти, 
третирају се истп кап и пни кпји су у власнищтву пвлащћене прганизације за извпђеое 
кпнтрпле. Мерни уређаји кпји нису исправни и еталпнирани, не смеју се кпристити за 
званишну кпнтрплу прпизвпднпсти. Са мерним уређајима се рукује у складу са упутствима 
прпизвпђаша. 

Израчунаваое лактације 

Перипд лактације је пгранишен са ппшеткпм и заврщеткпм лактације.  
Лактација ппчиое први дан ппсле тељеоа живптиое.  
Нпрмалнпм бременитпшћу се сматра пна кпја траје 280 дана.  
При превременпм прекиду бременитпсти и ппзнатпм датуму пплпдое, прекид се 

евидентира кап ппбачај и заппшиое нпва лактација акп се ппбашај десип пд 210 дп 239 
дана пд ппшетка бременитпсти. Акп је дп прекида дпщлп накпн 240 дана пд ппшетка 
бременитпсти, прекид се евидентира кап нпвп тељеое (са мртвп птељеним телетпм) и 
такпђе заппшиое нпва лактација. 

Акп ппчетак бременитпсти није ппзнат, али је ппзнат датум претхпднпг тељеоа и 
када је пд тељеоа дп ппбашаја прптекап перипд дужи пд 210 дана, са ппбашајем заппшиое 
нпва лактација.  

Лактација се завршава: данпм засущеоа живптиое; акп је у дану кпнтрпле 
измеренп маое пд 3 кг млека или маое пд 1 кг на мужи; акп се живптиоа не засущи са 
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ппследоим данпм пред ппшетак нпве лактације; акп датум засущеоа није ппзнат, (пнда се 
за дан засущеоа узима 15. дан накпн ппследое кпнтрпле). 

Прпизвпдоу мпжемп израшунати за пдређени временски перипд. У тпм слушају 
израшунаваое мпже да се спрпведе на бази ппслпвне или календарске гпдине. Ппшетак 
нпвпг перипда је дан пп заврщетку претхпднпг.  

Закључена лактација представља резултат спрпведених кпнтрпла млешнпсти, а 
пбрашунава се тзв. тест интервал метпдпм (ТИМ) у два кпрака: 

Први кпрак: Из ппдатака вешерое или јутарое кпнтрпле израшунамп дневну 
кплишину млека, прпценат масти и прпценат беланшевина на дан кпнтрпле. За 
прерашунаваое кпристимп фактпре кпрекције и кпваријансе за кплишину млека и прпценат 
масти.  

ДМY= фактпр x измерена кплишина млека+ кпваријанса x (дан кпнтрпле -158) 
ДФП= фактпр x измерен прпценат масти 
ДФY= ДМY x ДФП/100 
ДПY=ДМY x измрен прпценат прптеина/100 

Где су: 

ДМY- дневни принпс млека; 
ДФП- дневни прпценат масти; 
ДФY- дневни принпс масти; 
ДПY- дневни принпс прптеина. 

Други кпрак: У пвпм кпраку лактацију израшунамп пп стандарднпј метпди 
израшунаваоа лактације (ИКАР - International Agreement of Recording Practices, 2.1.4.1): 

МY =  И0М1 +И1(М1+М2)/2 + И2(М2 +М3)/2 + Ин-1(Мн-1+Мн)/2 + ИнМн 
ФY =  И0Ф1 +И1(Ф1+Ф2)/2 + И2(Ф2 +Ф3)/2 + Ин-1(Фн-1+Фн)/2 + ИнФн 
ФП = ФY /МY *100 

Где су: 

МY – кплишина млека у лактацији;  
ФY – кплишина млешне масти у лактацији;  
ФП - % млешне масти у лактацији;  
н – брпј кпнтрпла за израшунаваое лактације;  
М1 – кплишине млека на дан прве кпнтрпле у кг, са једним децималним местпм; 
Мн – кплишине млека на дан ппследое кпнтрпле у кг, са једним децималним местпм; 
Ф1 – кплишине млешне масти на дан прве кпнтрпле, израшуната мнпжеоем кплишине млека 
на прве дан кпнтрпле и % млешне масти на дан прве кпнтрпле (% млешне масти се навпди 
са два децимална места); 
Фн- кплишине млешне масти на дан ппследое кпнтрпле, израшуната мнпжеоем кплишине 
млека на дан ппследое кпнтрпле и % млешне масти на дан ппследое кпнтрпле (% млешне 
масти се навпди са два децимална места); 
И0 – интервал (брпј дана) пд датума тељеоа (ппшетак лактације) дп датума прве кпнтрпле; 
И1, И2,, Ин-1 су интервали, у данима, између датума  евидентираоа; 
Ин – интервал (брпј дана) пд датума ппследое кпнтрпле дп датума засущеоа (крај 
лактације); 
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Фпрмула примеоена за израшунаваое кплишине и прпцента млешне масти у 
лактацији, мпра се применити за израшунаваое кплишине и прпценат псталих састпјака 
млека, кап щтп су беланшевине и лактпза.  

Израшунаваое кплишине млека, млешне масти и псталих састпјака млека у тачнп 
пдређене дане (100, 200, 305,...) израшунавамп пп фпрмули: 

МYК = МYК-1 + (К – К-1) * (МК-1 + МК+1)/2  

Где су:  

МYК – кплишина млека дп дана К;  
МYК-1 – кплишина млека дп датума ппследое кпнтрпле пре дана К;  
МК-1 – кплишина млека ппследое кпнтрпле пре дана К;  
МК+1 – кплишина млека прве кпнтрпле ппсле дана К;  
К – датум, кпји дпбијемп, кад тељеоу дпдамп пптребан брпј дана; 
К-1 – датум ппследое кпнтрпле пре дана К. 

Исту фпрмулу кап кпд израшунаваоа кплишине млека, кпристимп такпђе за 
израшунаваое кплишине млешне масти и беланшевина.  

Суперкпнтрпла кпд кпнтрпле млечнпсти АТ4 

Суперкпнтрпла је ппступак кпјим се пбавља прпвера ппузданпсти резултата редпвне 
кпнтрпле а уједнп и надзпр рада кпнтрплпра из ППП у ппгледу врщеоа кпнтрпле 
млешнпсти. Заснива се на ппнпвљенпј кпнтрпли млешнпсти на пдабранпм газдинству кпју 
треба пбавити дан накпн редпвне кпнтрпле У тпм смислу, суперкпнтрплу извпди кпнтрплпр 
из регипналне пдгајивашке прганизације кпју је пвластила главна пдгајивашка прганизација. 
Пбим суперкпнтрпле, време и критеријуми за избпр газдинства на кпме ће се спрпвести 
суперкпнтрпла се пдређују према плану кпнтрпле млешнпсти кпје ППП месешнп дпстављају 
РПП. Пдабир газдинства на кпме ће суперкпнтрпла бити изведена мпже бити слушајан или 
наменски (циљани) акп ппстпје сумое у исправнпст рада кпнтрплпра из ППП, али и већа 
пптреба за прецизнпщћу резултата на пдређенпм газдинству, нпр. укпликп се на оему гаје 
бикпвске мајке. 

Метпда пп кпјпј се извпди суперкпнтрпла је у складу са референтнпм ИКАР 
метпдпм, пднпснп иста је кап и метпда кпјпм се пбавља редпвна кпнтрпла млешнпсти (АТ4). 

Кпнтрплпр из ППП и пдгајиваш не смеју бити  унапред пбавещтени п датуму 
спрпвпђеоа суперкпнтрпле. Кпнтрплпр из РПП дан пп редпвнпј кпнтрпли пбавља 
суперкпнтрплу такп щтп мери кплишину намуженпг млека и узима узпрак за анализу 
садржаја млешне масти и прптеина кпји се адекватнп пбележава. Суперкпнтрпла се пбавља 
у истп време кпје је назнашенп у плану редпвне кпнтрпле (јутароа или вешероа). Пп 
дпбијаоу ппдатака п кплишини млека и садржају млешне масти и прптеина из 
суперкпнтрпле, врщи се оихпвп уппређиваое са вреднпстима дпбијеним у редпвнпј 
кпнтрпли кпји су дпступни из извещтаја ППП. Уппређују се ппдаци свих грла кпја су имала 
измерене вреднпсти на редпвнпј кпнтрпли  и на суперкпнтрпли за ппдатке кпји нису 
пзнашени кап недпстајући. За све краве кпје су пбухваћене у ппступку суперкпнтрпле и 
редпвне кпнтрпле, уппређују се израшунате кплишине млека, садржаји масти и 
беланшевина.  
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Пдступаое пднпснп девијација између резултата редпвне и суперкпнтрпле 
израшунава се ппсебнп за сваку испитивану пспбину (принпс млека, садржај м.масти и 
прптеина) и кпнтрплисану краву пп фпрмули:  

Девијација (%) = (вреднпст пспбине у суперкпнтрпли / вреднпст пспбине у 
редпвнпј кпнтрпли) * 100-100 

Акп су разлике између кпнтрпле и суперкпнтрпле знашајне (≥5% за садржај млешне 
масти и прптеина и ≥12% за кплишину млека) пнда се кпд кпнашнпг пбрашуна лактације 
уважавају резултати дпбијени у суперкпнтрпли.   

На пснпву спрпведене суперкпнтрпле РПП сашиоава записник п пбављенпј 
супекпнтрпли кпји треба да садржи све неппхпдне ппдатке: 

- Газдинствп пднпснп име, презиме и местп пдгајиваша 
- Назив и седищте ППП кпја пбавља редпвну кпнтрплу млешнпсти на газдинству 
- Време претхпдне муже (датум и сат) 
- Датум и време суперкпнтрпле 
- Врсту кпнтрпле (АТ4) 
- списак кпнтрплисаних грла са ИД и ХБ брпјевима 
- ппдатке п кплишини намуженпг млека (кг) и садржају млешне масти и прптеина (%) у 

суперкпнтрпли за свакп пд кпнтрплисаних грла 
- ппдатке п кплишини намуженпг млека (кг) и садржају млешне масти и прптеина (%) у 

редпвнпј кпнтрпли за свакп пд кпнтрплисаних грла 
- ппређеое резултата редпвне и суперкпнтрпле исказанп у прпцентима (девијација) за 

сваку испитивану пспбину и кпнтрплисанп грлп 
- закљушак п спрпведенпј суперкпнтрпли у кпме се сажетп навпде резултати 

суперкпнтрпле и пбразлажу кпнтрплпм утврђена евентуална пдступаоа.  

 

Преппрука је да РПП пбаве најмаое једну, а пптималнп три суперкпнтрпле пп ППП у 
тпку извещтајнпг перипда пднпснп стпшарске гпдине.  

РПП прпслеђује резултате суперкпнтрпле ППП кпја је дужна да п резултатима 
пбавести пдгајивача (у щтампанпј или електрпнскпј фпрми), најкасније 30 дана пд 
урађене месешне кпнтрпле на кпју се ппдаци пднпсе (а пп мпгућству щтп раније).   

У слушају да се приликпм суперкпнтрпле устанпве знашајна пдступаоа и 
нерегуларнпсти у раду кпнтрплпра из ППП у спрпвпђеоу редпвних кпнтрпла млешнпсти, 
кпнтрплпри из РПП су у пбавези да пбавесте ГПП кпјпм приликпм уз дппис прилажу  
Записник п пбављенпј супекпнтрпли. 

4.3.2  ПЕРФПРМАНС ТЕСТ  

Перфпрманс тест бикпва је намеоен праћеоу ппраста и развпја приплпдних бикпва. 
Врщи се кпд бикпва из планскпг пареоа елитних бикпва и бикпвских мајки. Бикпви у тесту 
имају мпгућнпст да ппстану приплпдоаци у прирпднпм припусту или вещташкпм 
псемеоаваоу. 

Перфпрманс тест мпже да се ради: 
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1) у прпизвпдним услпвима на фарми, 
2)  у тестнпј станици. 

Перфпрманс  тест  у  прпизвпдним  услпвима  мпже  да  се  ради  кпд  пдгајиваша  са 
кпјима су тестне станице пптписале угпвпр п услпвима спрпвпђеоа теста, кпји мпрају да 
буду у складу са метпдплпгијпм спрпвпђеоа теста из главнпг пдгајивашкпг прпграма. 

У услпвима тестне станице, перфпрманс тест бикпва спрпвпди прганизација са 
ппсебним пвлащћеоима. Сви бикпви у тесту мпрају имати уједнашене услпве држаоа. Грла 
је мпгуће држати у слпбпднпм или везанпм систему. Кпд слпбпднпг држаоа неппхпднп је 
да се испуни услпв индивидуалне исхране свакпг бика. Тп знаши да хранидбенп местп на 
јаслама мпра бити пдвпјенп и преграђенп, шиме се пмпгућава сампстална исхрана свакпг 
држанпг грла и пбезбеђује не прптериваое са јасала пд стране других живптиоа. Пбјекат 
мпра бити на пдгпварајући нашин прпветрен (пасивна или активна вентилација). Штала 
мпра бити примеренп псветљена, акп прирпднп  псветљеое  није дпвпљнп,  мпра бити 
дппуоенп  са вещташким псветљеоем. За мереое телесне масе грла у тесту 
упптребљавамп ваге, кпје мпрају бити еталпниране. 

Бикпви  истих  категприја  мпрају  имати  на  исти  нашин  састављен  пбрпк.  Нашин 
извпђеоа храоеоа мпра бити за све живптиое у тесту исти. Впда за напајаое и храна 
мпрају бити сталнп дпступни у шистим ппјилицама и јаслама. Расппређиваое  живптиоа  
мпра  бити  слушајнп,  уз  пбезбеђиваое  истих  услпва држаоа.  Преппрушљивп је да пд 
ппшетка дп краја теста живптиое буду у истпј групи. 

Да би мущка телад из планскпг пареоа стекла услпве за улазак у тестну станицу, 
мпрају најпре да буду пдабрана пд стране Кпмисије за пдабир бикпвских мајки и пцену 
телади. Пва кпмисија у свпм саставу има 3 шлана, и тп пп једнпг шлана из пснпвне 
пдгајивашке прганизације, регипналне пдгајивашке прганизације и тестне станице. Кпмисија 
врщи пдабир складнп развијене телади при узрасту телади пд пкп 50 дана, а на пснпву 
оихпвпг ппрекла, екстеријера и пспбина ппраста и развпја. Притпм се  утврђује 
здравственп   стаое и врще дијагнпстишка испитиваоа, прпписана Правилникпм п 
прпграму мера здравствене защтите живптиоа. Узимаоем узпрака биплпщкпг материјала 
(крв, семе, кпрен длаке, ткивп, пљувашка) мпгуће је изврщити и прпверу ппрекла живптиое 
кап и генптипизацију у циљу анализе генпма (генпмска селекција) накпн даваоа 
пвлащћеоа лабпратприји за мплекуларнп-генетишка истраживаоа. За тест се пдабирају 
дпбрп развијена телад пптврђенпг ппрекла и здравственпг стаоа. 

Пдабрана телад дплазе у тестну станицу у узрасту пд 50-70 дана. Пд оихпвпг 
пријема па дп старпсти пд 120 дана, траје припремни перипд, у кпјем се бишићи 
привикавају на услпве гајеоа. Припремни перипд траје најмаое 28 дана. Тест у станици 
заппшиое са120 дана и заврщава са 365 дана старпсти грла. Тест траје 245 дана. Пдмах пп 
смещтају бика, на ппшетку теста, мери се телесна маса. Мереое се ппнавља пдмах 
следећег дана. Двпкратнп мереое телесне масе бишића пбавезнп је на ппшетку теста у 
старпсти пд 120 дана. Наредна мереоа се спрпвпде на сваких 28 дана са једним мереоем 
телесне масе без ппнављаоа други  дан.  На  крају  теста  кпд  старпсти  пд  365  дана  се  
бишићи  мере двпкратнп у два узастппна дана. 

Пвлащћена  лица  из  тестне  станице  су  у  пбавези  да  најмаое  месец  дана  пре 
пбавесте  Кпмисију  п  датуму  заврщетка  теста.  На заврщетку теста, Кпмисија  пцеоује 
телесну грађу бикпва. Пцена се пбавља према стандардима кпји важе за кпмбинпване 
расе, а затим  се  врщи  вреднпваое  и  рангираое  бикпва  у  квалитетне  категприје  (за  
вещташкп псемеоаваое, прирпдни припуст или излушеое-клаое).  

Свим бикпвима  на заврщетку  теста узима  се семе и пцеоује  оегпва  фертилна 
сппспбнпст на лабпратпријскпм прегледу. 
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4.4   ИСПИТИВАОЕ ПРЕНПШЕОА  ПСПБИНА НА ППТПМСТВП КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛПДНИХ ГРЛА  

 
 

Метпде за прпцену приплпдне вреднпсти квалитетних приплпдних грла су: 

- Биплпщки тест 
- Прпгени тест на телесну грађу 
- Прпгени тест на млешнпст и 
- Прпгени тест на тпвне и пспбине квалитета трупа 

4.4.1  БИПЛПШКИ ТЕСТ  

Биплпщким тестпм бикпва ХФ, СИМ, БС и тпвних раса гпведа пцеоује се пдгајивашка 
вреднпст бикпва за пспбине дегенеративних мана (кпнгениталних анпмалија). Ранп 
пткриваое  неппжељних   наследних   грещака   кпд  телади   је  неппхпднп   у  циљу 
спрешаваоа унпщеоа щтетних гена у щирпку пппулацију, кприщћеоем бикпва за ВП.  

Пп  свакпм  бику  кпји  се  тестира,  неппхпднп  је  имати  ппдатке  за  најмаое  50 
слушајнп пдабране телади. Визуелни преглед телади се пбавља најкасније дп 65. дана, пд 
датума рпђеоа телета. За дпбијаое релевантних инфпрмација у тпку спрпвпђеоа 
биплпщкпг теста прате се следеће пспбине: маса телади, прпцена ппщтег изгледа телади, 
присуствп дегенеративних мана и пцена тпка тељеоа щтп се уписује у Регистар 
приплпђаваоа и пцене телади.   Ппред   тпга,   вепма   важни   репрпдуктивни   ппказатељи   
су   брпј   живпрпђене   и мртвпрпђене телади пп пплпвима, телесна маса телади на 
рпђеоу, ппјава близанаца (трпјки) и рађаоа здраве и виталне телади, тј виталнпст телади. 

Пцена тпка тељеоа 

Тещка тељеоа имају недвпсмисленп негативан утицај на прпфитабилнпст стада на 
директан (угинуће крава, угинуће телади, ветеринарски и трпщкпви радне снаге) и 
индиректан нашин (стппа излушеоа, умаоене здравствене, прпизвпдне и репрпдуктивне 
перфпрмансе крава и телади у будућнпсти), кап и на дпбрпбит гпведа. 

За анализу тпка тељеоа прикупљају се следећи ппдаци: пцена тпка тељеоа, пцена 
телета, маса телади на рпђеоу. Пви ппдаци се уписује у Регистар приплпђаваоа и пцене 
телади (у даљем тексту: Регистар телади). Ппред тпга, вепма важни репрпдуктивни 
ппказатељи су брпј живпрпђене и мртвпрпђене телади пп пплпвима, ппјава близанаца 
(трпјки) и рађаоа здраве и виталне телади, тј. виталнпст телади.  

 

Тпк тељеоа (ПТТ) се пцеоује на следећи нашин:  

5- лакп тељеое  
4 - птежанп тељеое са асистенцијпм 
3- тещкп  тељеое  (асистенција  2  или  вище  ппмпћника  или  упптреба  механишких 
средстава) 
2 - царски рез 
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Пцена телади 
 
Виталнпст телади се дефинище кап сппспбнпст телета да живи, расте и развија се, уз 

пдгпварајућу физишку и менталну енергију и снагу. Слаба виталнпст мпже утицати на 
физиплпщке и бихејвипралне перфпрмансе телади. Виталнпст телади је између псталпг и у 
генетскпј кпрелацији са лакпћпм тељеоа. Прати се такп щтп се у Регистар приплпђаваоа и 
пцене телади у рубрику „примедба“ уписује да је теле угинулп у тпку 48 шаспва накпн 
рпђеоа (УГ), и датум угинућа (на пример: УГ: 31.05.2019). У рубрику „примедба“ уписују се 
и пстали ппјмпви у виду скраћеница- пдгпварајуће: ПП-ппбашај, МР-мртвпрпђенп, УГ-
угинулп накпн рпђеоа, БЛ-близанац, АН-анпмалија (уз ппис). 

 
 

Пцена телади (ПТ) врщи се пп щеми: 

5 - нпрмалнп развијенп, виталнп и складнп 
4 - нпрмалнп развијенп и виталнп 
3- слабп развијенп и авиталнп 
2 - теле са урпђеним манама 
 
Резултати биплпщкпг теста се приказују крпз прпсешну масу телади пп бику, 

прпценат тещких тељеоа пп бику и прпценат ппјаве дегенеративних мана (анпмалија). 
Укпликп је пд најмаое 50 слушајнп пдабране телади вище пд 5% са дегенеративним 
манама приплпдоак се излушује из даљег приплпда. 

На редпвнпм гпдищоем избпру бикпва за псемеоаваое приказујемп резултате 
биплпщкпг теста бикпва, ппред пдгајивашких вреднпсти за ппједине пспбине. 

Ппдаци забележени у пквиру биплпщкпг теста се унпсе у базу ппдатака. У писанпј 
фпрми се ппдаци архивирају за перипд пд најмаое 5 гпдина, у електрпнскпм пблику шувају 
се непгранишенп дугп. 

Резултати знашајни за биплпщки тест пбјављују се у гпдищоем струшнпм извещтају 
резултата пбављених ппслпва кпнтрпле спрпвпђеоа пдгајивашких прпграма и каталпгу 
приплпдних бикпва. Пбрађени ппдаци су дпступни на сајту главне пдгајивашке 
прганизације и на распплагаоу струшоацима, кап и пдгајивашима, за оихпве пптребе. 
Субјектима кпји ушествују у спрпвпђеоу пдгајивашкпг прпграма пмпгућен је приступ дп 
ажурираних ппдатака п ушесталпсти ппјава ппјединих пбплеоа кпд приплпдних бикпва. 

4.4.2   ПРПГЕНИ ТЕСТ НА ТЕЛЕСНУ ГРАЂУ 

Прпцена приплпдне вреднпсти бикпва у прпгенпм тесту за телесну грађу врщи се 
упптребпм мещпвитих статистишких мпдела (BLUP мпдел пца и BLUP мпдел индивидуе 
пднпснп BLUP-AM) на пснпву линеарних пцена ћерки. За пбављаое пвпг теста неппхпдни 
су ппдаци п линеарнпј пцени најмаое 20 кћерки-првптелки пп једнпм бику.  

 Мпдел ппдразумева укљушиваое слушајних, фиксних и регресијских фактпра, а 
ппщти мпдел гласи: 

Yијк = + Фи+ Ај +еијк 

где је: 
Yијк – фенптипска вреднпст ппсматраних пспбина 

 - ппщта средоа вреднпст 
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Фи – сет фиксних утицаја 

Ај – слушајни утицај живптиое 

еијк – пстали некпнтрплисани утицаји (слушајна грещка) 

При израшунаваоу пдгајивашке вреднпсти првп се израшунавају варијансе метпдпм 
максималне пгранишене верпватнпће (REML), кпристећи алгпритам прпсешних 
инфпрмација (АI), где се за сваку пспбину кпмппненте варијансе и оихпве стандардне 
грещке израшунавају кап прпсек свих прпцена. Aдитивна генетска варијанса σа2 и варијанса 
грещке σе2 се дпбијају рещаваоем следећих једнашина у матришнпм пблику: 

y (σа2) = A*Py = (1/σа2) Zâ 
y (σе2) =   Py   = (1/σе2) ê 

у кпјима су: 

P – прпјектпвана матрица V-1- V-1X(X' V-1X)- X' V-1, a (X' V-1X)- представља инверзију 
пд (X' V-1X) 

y – брпј мереоа 

A – матрица српдства 

Пцена пдгајивашке вреднпсти врщи се на пснпву следећег мпдела: 

Yiјklmno =μ +Fi+Oј+GSok+Ll+GGm+b1(x1- x1)+ aiјklm+еiјklm    

где је: 

Y - фенптипска исппљенпст ппсматраних пспбина; 
μ - ппщти прпсек пппулације; 
F – фиксни утицај велишине фарме; 
П – фиксни утицај пцеоиваша; 
GSo– фиксни утицај интеракције гпдине и сезпне пцеоиваоа; 
L – фиксни утицај фазе лактације; 
GG – фиксни утицај генетске групе; 
b1(x1- x1) – линеарни регресијски утицај старпсти при пцеоиваоу; 
а – слушајни утицај живптиое; 
е – пстали некпнтрплисани утицаји (слушајна грещка). 
 
У складу са прпушаваним извприма литературе, израшунате прпцеоене приплпдне 

вреднпсти (ПВ) бикпва за пспбине типа се стандардизују на средоу вреднпст (100) уз 
стандардну  девијацију пд 12 бпдпва и приказују кап релативне приплпдне вреднпсти 
(РПВ). Стандардизација пмпгућава прегледнији графишки приказ ПВ бикпва за пспбине 
типа, кап и бпљу уппредивпст и рангираое бикпва за пве пспбине. 
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4.4.3   ПРПГЕНИ ТЕСТ НА МЛЕЧНПСТ 

Прпгени тест на млешне пспбине базира се на ппдацима п утврђенпј лактацијскпј 
прпизвпдои кћери бикпва у тесту. За тест се кпристе ппдаци дпбијени тпкпм прве и 
каснијих лактација. За пбављаое пвпг теста неппхпдни су ппдаци п п лактацијскпј 
прпизвпдои  најмаое 20 кћерки пп бику. 

Прпцена приплпдне вреднпсти бикпва у прпгенпм тесту на млешнпст врщи се 
упптребпм мещпвитих статистишких мпдела (BLUP мпдел пца и BLUP мпдел индивидуе 
пднпснп BLUP-AM) на пснпву кпнтрплисаних прпизвпдних свпјстава ћерки. Мпдел 
ппдразумева укљушиваое слушајних, фиксних и регресијских фактпра, а ппщти мпдел гласи: 

Yијк = + Фи+ Ај +еијк 

где је: 
Yијк – фенптипска вреднпст ппсматраних пспбина 

 - ппщта средоа вреднпст 

Фи – сет фиксних утицаја 

Ај – слушајни утицај живптиое 

еијк – пстали некпнтрплисани утицаји (слушајна грещка) 

При израшунаваоу пдгајивашке вреднпсти првп се израшунавају варијансе метпдпм 
максималне пгранишене верпватнпће (REML) при шему се адитивна генетска варијанса σс2 
и варијанса грещке σе2 дпбијају рещаваоем следећих једнашина у матришнпм пблику: 

При израшунаваоу пдгајивашке вреднпсти првп се израшунавају варијансе: 

 

где је: 

n – брпј живптиоа 
m – брпј рекпрда  
A – матрица српдства 

C = (Z’MZ  + A-1λ)-1
 

M = [I – X(X'X)-X'] 

Пцена пдгајивашке вреднпсти врщи се на пснпву следећег мпдела: 

Y ijklmno = µ +A i +FGt j +Sk +Grl +GGm +Ln +b1 (x1 - x1 )+ b3 (x3 - x3 )+ eijklmn 

где је: 

Y - фенптипска вреднпст ппсматраних пспбина 

  µ - ппщта средоа вреднпст 
O – слушајни утицај  пца 
A – слушајни утицај  живптиое 

   nCAtraAa ea /ˆˆˆˆ 1212   

    XrmyZayXbyye  /ˆ
~

ˆ 2
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F – фиксни утицај фарме (регипна) 
Gt –  фиксни утицај  гпдине тељеоа 
FGt – фиксни утицај интеракције фарме и гпдине 
S – фиксни утицај сезпне тељеоа 
Gr – фиксни утицај гпдине рпђеоа  
GG – фиксни утицај генетске групе 
L – фиксни утицак лактације пп реду 
b1 (x1 - x1 ) – линеарни регресијски утицај узраста при тељеоу 
b3 (x3 - x3 ) – линеарни регресијски утицај сервис перипда 

  e – пстали некпнтрплисани утицаји (слушајна грещка) 

Испитивани бикпви кпји имају ппзитивне резултате теста разврставају се у класе: Е 
(елита), Iа, II и III. 

4.4.4   ПРПГЕНИ ТЕСТ НА ТПВНЕ И ПСПБИНЕ КВАЛИТЕТА ТРУПА 

Прпгеним тестпм тестира се мущкп  пптпмствп младих  бикпва,  са  циљем  
утврђиваоа  пцене приплпдне вреднпсти младих бикпва за тпвне пспбине и пспбине 
квалитета трупа. Приплпдна вреднпст грла најташније се пцеоује у кпнтрплисаним и 
уједнашеним услпвима гајеоа. Перфпрманс тест младих бикпва пбављају пдгајивашке 
прганизације и прганизација са ппсебним пвлащћеоима. 

Утврђиваое приплпдне вреднпсти бикпва у тесту врщи се на пснпву пцене тпвних и 
пспбина квалитета трупа најмаое 12 слушајнп пдабраних пптпмака. За утврђиваое 
приплпдне вреднпсти кпристе се разлишите варијанте BLUP метпде и ANIMAL MODEL-а за 
свакп ппјединашнп свпјствп. 

Сви бикпви у тесту треба да имају једнаке услпве гајеоа. Држаое мпже бити 
слпбпднп или везанп. У слпбпднпм држаоу јасле мпрају бити преграђене такп, да је 
мпгуће да сваки бик сампсталнп једе и да га други бик не мпже пдгурнути пд јасала. Штала 
мпра бити на пдгпварајући нашин вентилирана, са активнпм или пасивнпм (прирпднпм) 
вентилацијпм, без прпмаје. Пбјекат мпра бити примеренп псветљен, акп прирпднп 
псветљеое није дпвпљнп, мпра бити дппуоенп са вещташким светлпм. За мереое телесне 
масе кпристимп вагу, кпја мпра бити еталпнирана. 

Сви  бикпви  истих  старпсних  категприја  мпрају  имати  на  исти  нашин  састављен  
пбрпк.  Впда за напајаое и храна мпрају бити сталнп дпступни у шистим ппјилицама и 
јаслама. Нашин извпђеоа храоеоа мпра бити исти за све живптиое у тесту. Услпви за 
смещтај бикпва у станицу су: теле мпра бити пптпмак приплпднпг бика са статуспм младпг 
бика; мпра бити правилних телесних пблика без урпђених анпмалија; телад се укљушују 
щтп је пре мпгуће, најкасније дп старпсти пд 120 дана или телесне масе дп 150 кг; између 
бикпва у истпј групи/бпксу најбпље је да највећа разлика у старпсти буде 90 дана. 

Пд смещтаја у првих 28 дана траје припремни перипд, у кпјем се млади бикпви 
привикавају на нпве услпве држаоа. Припремни перипд не сме бити краћи пд 28 дана. 
Тест траје дп кланишне зрелпсти или најмаое дп старпсти пд 480 дана или дп телесне масе 
пд 550 кг. 

Бикпвима у тесту редпвнп се мери телесна маса. Кап маса младих бикпва се сматра 
прпсешна вреднпст  најмаое  два  мереоа  кпја  су  пбављена  у  два  узастппна  дана.  На 
свакпм мереоу пптребнп је забележити масу и датум мереоа.  Пдмах пп смещтају бику се 
мери телесна маса. Мереое се ппнпвља пдмах следећег дана (двпкратнп). Бикпви се мере 
истим редпследпм пп бпкспвима. Дпк најлакщи бик у групи не прелази 150 кг масе, 
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мереое се пбавља на 28 дана са ппнављаоем следећег дана. Када најлакщи бик у групи 
пређе 150 кг масе мери се на 56 дана, без ппнављаоа следећег дана. Пред крај теста 
ппнпвп се мереое пбавља на 28 дана са ппнпвљеним вагаоем следећег дана. На тај нашин 
најташније се пдређује кланишна зрелпст. У кланишнпј зрелпсти бикпви иду на клаое. Пп 
свакпм пцу слушајнп се пдабира щестпрп пплубраће. Пп једна пплутка свакпг пплубрата 
даље се сецира какп би се пцениле пспсбине квалитета трупа и меса. 

Пп смещтају младих бикпва у тестну станицу мпрају се прилпжити следећи 
дпкументи: педигре, паспщ  живптиое,  кпји  пдређује  Правилник  п  нашину  пбележаваоа  
гпведа  и  впђеоу  евиденције  п пбележеним гпведима ("Службени гласник РС" брпј 
57/2009); здравственп увереое; пптврда п псемеоаваоу; пстали ппдаци или резултати 
мереоа прпизвпдних и других пспбина или пцена телета пре смещтаја у тестну станицу, 
нпр. маса кпд рпђеоа,  мпра бити дпкументпвана кпд смещтаја у тестну станицу. 

Пдмах пп смещтају  птвара се кпнтрплни лист  младих  бикпва. У оега   се уписују 
ппдаци п ппреклу, датуму смещтаја и телеснпј маси на смещтају. На свакпм мереоу се у тај 
дпкумент уписује датум мереоа, телесна маса, прираст у килпграмима пд задоег мереоа 
и прираст на дан између ппследоег и предппследоег мереоа у грамима.   Пбавезнп се 
евидентирају сва угинућа, ппвреде, бплести и лешеоа, ветеринарске интервенције и друге 
белещке. На свакпм мереоу се ппдаци п телеснпј маси и измереним телесним пспбинама 
прекп пвпг пбрасца уписују у базу ппдатака. Кпнтрплни лист младих бикпва и пстала 
дпкумента се архивирају у папирнатпм пблику и шувају најмаое 5 гпдина, дпк се у 
рашунарскпм пблику шувају непгранишенп дугп. 

Тпвне пспбине: 

Прпсечан дневни прираст (ДП) пд 150 кг телесне масе дп клаоа рашуна се пп 
следећпј фпрмули: 

ДП = (ТК – 150) *1000/(СК – С150 )  

где је: 

ДП – дневни прираст 
ТК – телесна маса на клаоу (у килпграмима)  
СК – старпст на клаоу (у данима) 
С150 – старпст кпд масе пд 150 кг (у данима) 

Сx (старпст при x кг) се рашуна пп следећпј фпрмули:  

Сx = Сx-1 +(x – Тx-1 )*( Сx+1 + Сx-1 )/( Тx+1 – Тx-1 ) 

x - маса на кпјпј приказујемп старпст 
Сx - старпст кпд масе пд x килпграма (у данима) 
Тx-1 - маса на задоем вагаоу пре масе пд x килпграма 
Тx+1 - маса на првпм следећем вагаоу накпн масе пд x килпграма 
Сx-1 - старпст на задоем вагаоу пре масе пд x килпграма (у данима) 
Сx+1 - старпст на првпм следећем вагаоу накпн масе пд x килпграма (у данима) 
 
Дневни прираст (П) пд рпђеоа дп клаоа се рашуна пп следећпј фпрмули:  

 П = (Тк – Тр )*1000/ Ск 
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Тк - маса на клаоу (у килпграмима) 
Тр – маса на рпђеоу (у килпграмима) 
Ск - старпст на клаоу (у данима) 

Нетп прираст (НП) (у грамима) се рашуна пп следећпј фпрмули:  

НП = маса тпплих пплутки * 1000 / старпст на клаоу 

Пспбине квалитета трупа: 

Рандман (Р) ( у %) се рашуна пп следећпј фпрмули: 

Р = маса тпплих пплутки * 100 / маса на клаоу 

Дужина  трупа  се  мери  на  десним  пплуткама  пд  предоег  руба  стидне  кпсти  дп  
средине кранијалнпг руба првпг ребра. Дубина груди се мери пд дпоег руба канала 
дванаестпг прщљена дп вентралнпг руба пресешене грудне кпсти у висини петпг ребра. 
Меснатпст и мармприранпсти се пцеоују пп правилнику ЕУРПП (1-5). 

Индекс кпнфпрмације (ИК)  прпсешне релативне дебљине пплутки:  

ИК = ( ТП * 1000 )/( ДТ * ГП ) 

где је: 

ТП - маса тпплих пплутки (у кг) 
ДТ - дужина трупа ( у цм)  
ДГ – дубина груди (у цм) 

При резаоу пплутке се исецају на важније кпмаде, а затим се пдвајају месп 
(мищићи), лпј, кпсти и тетиве. На тај нашин дпбија се  укупна кплишину меса, лпја, кпсти и 
тетива. На пснпву апсплутних ппдатака израшунавају се релативни пднпси ткива у 
пплуткама. 

Пбавезна мереоа, пцене и други ппдаци: 

Идентификаципни брпј живптиое; датум улаза (смещтаја); телесна маса на улазу; 
датум ппнпвљенпг мереоа улазне масе (датум улаза +1); телесна маса на ппнпвљенпм 
мереоу улазне масе; датум мереоа на крају теста; телесна маса на крају теста; датум 
ппнпвљенпг мереоа на крају теста (датум краја теста+1); телесна маса на ппнпвљенпм 
мереоу на крају теста; датуми псталих мереоа тпкпм теста; телесна маса у псталим 
мереоима тпкпм теста; датум клаоа; телесна маса на клаоу; маса тпплих пплутки; EUROP 
пцена кланишне вреднпсти трупа. 

Тестна станица прикупља и пткупљује бикпве за тестираое пд пдгајиваша и смещта 
бишиће, држи, храни и мери. Ппдатке п телеснпј маси и телесним мерама младих бикпва 
уписује у базу ппдатака, кпју впди главна пдгајивашка прганизација. Тестна станица 
спрпвпди ппстпјеће ветеринарске закпне. Прпдаје живптиое   за   клаое   када   ппстигну      
кланишну   зрелпст.   Дисекцију   прганизује   главна   пдгајивашка прганизација. 
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4.5   ВПЂЕОЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ – СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И РЕГИСТРАЦИЈЕ  

 
Пснпвни предуслпв за успещнп спрпвпђеое селекцијских мера и унапређеое 

гпведарства је уреднп, ажурнп и ташнп впђеое матишне евиденције кпја треба да пружи 
верпдпстпјне и сигурне ппдатке п ппреклу, екстеријеру, прпдуктивнпсти, плпднпсти и 
квалитету пдређенпг грла. 

Знашај идентификације и регистрације живптиоа пгледа се у мпгућнпсти 
утврђиваоа и дпказиваоа власнищтва над живптиоама, оихпвпг ппрекла и старпсти, кап и 
мпгућнпсти примене зпптехнишких мера кап врлп важнпг и незапбилазнпг средства у 
прганизпваоу прпизвпдое. Евиденција свих ппдатака у матишнпј евиденцији мпра бити 
ташна и следљива. Матишна евиденција ппшиое идентификацијпм живптиоа, те је, према 
тпме, за оену успещну примену правилнп пбележаваое јединки пд сущтинскпг знашаја.  
 
 
4.5.1  ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА– ПБЕЛЕЖАВАОЕ ГПВЕДА 

 
Свака живптиоа укљушена у пдгајивашки прпграм мпра бити пбележена у складу са 

прпписима, кпји уређују идентификацију и регистрацију гпведа у Републици Србији 
(Правилниk п нашину пбележаваоа и регистрације гпведа, kап и п службенпј kпнтрпли 
пбележаваоа и регистрације гпведа, "Службени гласник РС" брпј 102/2014), у складу са 
еврппским закпнпдавствпм и у складу са пвим пдгајивашким прпгрампм. 

Систем пбележаваоа гпведа у РС пптпунп је кпмпатибилан са системпм кпји се 
спрпвпди у земљама ЕУ. Пбележаваое пластишним ущним маркицама пмпгућава лаку 
идентификацију, лпцираое и праћеое живптиое. Ппдаци п свим издатим ущним 
маркицама налазе се у Централнпм регистру ппд надзпрпм Министарства ппљппривреде. 

Закпнска пбавеза пдгајиваша гпведа је да пмпгући пбележаваое свпјих грла 
(нпвпрпђена телад пбележавају се најкасније дп 20 дана пп рпђеоу). Пбележаваое се 
спрпвпди ппстављаоем ушне маркице у пба уха.  На предоем делу маркице пдщтампани 
су кпд државе, евиденципни брпј пдгајиваша и ИД брпј живптиое, а на налишју и бар кпд. 
Накпн пбележаваоа пвлащћени пбележиваш издаје пдгајивашу пптврду п изврщенпм 
пбележаваоу, а једну кппију дпставља и Централнпј бази Министарства ппљппривреде. У 
слушају губитка једне или пбе ушне маркице, или акп пне вище нису шитљиве, пдгајиваш је 
дужан да у рпку пд седам дана тп пријави пвлащћенпј прганизацији/пбележивашу. На 
пснпву захтева пвлащћенпг пбележиваша, прекп Централне базе, упућенпм пвлащћенпм 
дистрибутеру нарушује се дупликат ушне маркице кпји садржи идентичне ппдатке кпје је 
садржала ущна маркица кпја се замеоује, а замеоена ущна маркица се пзнашава римским 
брпјем. Дупликат ущне маркице се издаје у рпку пд 14 дана пд дана ппднпщеоа захтева.   

Истпвремена замена пбе ушне маркице мпже се изврщити искљушивп кпд гпведа 
кпд кпјих је, без сумое мпгућа идентификација на пснпву других, трајних начина 
пбележаваоа (тетпвираое, пбележаваое тешним азптпм и слишнп). Акп није мпгуће 
изврщити идентификацију гпведа на један пд пписаних нашина мпгуће је утврђиваое 
идентитета грла генетскпм типизацијпм - ДНK анализпм, у мплекуларнп-генетишким 
лабпратпријама п трпщку власника.  Ущне маркице не мпгу са гпвешета бити уклпоене или 
замеоене без пдпбреоа Министарства. 

Ппсле угинућа или клаоа гпведа ущне маркице се физишки унищтавају, пднпснп 
рециклирају пд стране пвлащћенпг пбележиваша ппд надзпрпм ветеринарскпг инспектпра, 
а извещтај п унищтаваоу, пднпснп рециклажи ущних маркица се дпставља Министарству. 
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Закпнпм је предвиђенп да пбележаваое гпведа ущним маркицама мпгу пбављати 
ппред ветеринарских служби и струшоаци из пснпвних пдгајивашких прганизација кап и 
пдгајиваши накпн струшне пбуке (Правилник п услпвима кпје мпра да испуоава пвлащћени 
пбележиваш, кап и прпграму струшнпг псппспбљаваоа пдгајиваша за пбележаваое дпмаћих 
живптиоа („Службени Гласник РС”, брпј 44/14). Пп дпбијаоу пвлащћеоа пд стране 
Министарства, пдгајиваш и пдгајивашка прганизација дужни су да ппдатке п пбележаваоу 
дпмаће живптиое дпставе Министарству, ради уписа ппдатака п пбележеним дпмаћим 
живптиоама у Централну базу ппдатака п пбележаваоу живптиоа. Пвлащћени 
пбележиваши пдгпвпрни су за правилнп пбележаваое дпмаћих живптиоа, а пдгајиваши су 
дужни да впде шталску коигу п изврщенпм пбележаваоу кпја садржи и ппдатке п 
идентитету, ппреклу, плпднпсти и прпизвпдним сппспбнпстима дпмаће живптиое. 
 

Главна пдгајивашка прганизација мпже да налпжи двпструкп пбележаваое грла у 
запатима квалитетних приплпдних грла пних пдгајиваша,  кпд кпјих се увидпм у матишну 
евиденцију и/или неппсредним увидпм грла на газдинству, утврде прппусти и 
недпзвпљене радое у пбележаваоу (намернп скидаое ущних маркица и препзнашаваое 
другим и сл.). Пп налагаоу пве мере пдгајиваш је у пбавези да сва грла на газдинству 
(ппшевщи пд нпвпрпђених) дп даљоег пбележава двпструкп- тетпвираоем и ущним 
маркицама. Тетпвираое грла пбавља пснпвна пдгајивашка прганизација кпја има склппљен 
угпвпр са пдгајивашем најкасније 15 дана пп тељеоу. 

 
 

4.5.2  ПСНПВНА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 

Пснпвне пдгајивашке прганизације впде пснпвну матишну евиденцију и ппдатке из 
ое прпслеђују, путем извещтајне дпкументације, регипналнпј и главнпј пдгајивашкпј 
прганизацији. 

Пснпвна матишна евиденција се впди у писанпј и електрпнскпј фпрми. ППП је дужна 
да на захтев ГПП ппред пдщтампане дпкументације дпстави и електрпнску фпрму пснпвне 
матишне евиденције. 

 

Пснпвну матишну евиденцију шине следећа дпкумента:  

- регистар телади,  
- матишни лист краве,  
- матишни лист бика,  
- припусни списак,  
- картпн псемеоаваоа,  
- прпизвпдни лист краве,  
- списак закљушених лактација,  
- записник са селекцијске смптре,  
- записник п линеарнпј пцени првптелки, и  
- списак излушених грла.  

 

Пд тпга извештајну дпкументацију шине: 

- регистар телади,  
- записник са селекцијске смптре,  
- списак излушених грла 



44 
 

- записник п линеарнпј пцени првптелки 
- списак закљушених лактација,  

 
Извещтајна дпкументација дпдатнп укљушује и:  

 
- Списак бикпвских мајки 
- Извещтај п перфпрманс тесту бика 
- Списак телади-пптпмака бика за пбављаое биплпщкпг теста 
- Списак кћерки првптелки бика за пбављаое прпгенпг  теста  на млешнпст 
- Списак кћерки - првптелки бика за пбављаое прпгенпг  теста на телесну грађу   

 
Власници пснпвне матишне евиденције (без извештајне дпкументације) су пдгајиваши. 
 

У регистар телади уписују се следећи ппдаци:  
- редни брпј,  
- власник грла,  
- тетпвир брпј телета, 
- идентификаципни брпј телета (ИД),  
- ппреклп телета (матишни и ИД брпј пца и мајке),  
- ппл,  
- датум пплпдое мајке,  
- датум рпђеоа телета,  
- телесна маса телета кпд рпђеоа, 
- пцена телета (ПТ) и пцена тпка тељеоа (ПТТ),  
- у рубрику „примедба“ уписују се скраћенице пдгпварајуће: ПП-ппбашај, МР-

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

Регистар у нпвпј стпшарскпј гпдини птварамп са редним брпјем један. Пвлащћенп 
лице и/или кпнтрплни асистент, унпсе ппдатке у регистар хрпнплпщки 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 ВП картпна. Регистри се закљушују једнпм у три месеца, при 
шему се низ редних брпјева тељеоа не прекида.  

Укпликп пснпвна пдгајивашка прганизација свпју делатнпст пбавља на теренима 
већег брпја регипналних пдгајивашких прганизација, пптребна је пвера (пешат и пптпис 
пдгпвпрнпг лица) из сваке регипналне пдгајивашке прганизације. За  сваку расу впди се 
ппсебан регистар телади. Ппдаци у регистар се уписују у три истпветна примерка пд кпјих 
један пстаје у пснпвнпј пдгајивашкпј прганизацији, други се дпставља регипналнпј 
пдгајивашкпј прганизацији, а трећи главнпј пдгајивашкпј прганизацији за пптребе главне 
матишне евиденције. Регистар се РПП и ГПП предају у пптпунпсти пппуоени са свим 
ппдацима кпји су у Регистру предвиђени, а рпк за предају Регистра је у складу са рпкпвима 
кпје фпрмира ГПП.  

Укпликп је Регистар закљушен и предат РПП и ГПП без уписаних ппдатака кпје 
пбразац предвиђа, а ппсебнп без уписанпг ИД брпја телета - дпвпди се у питаое упис 
пваквих грла у главну матишну евиденцију, пднпснп грла за кпја у Регистру није уписан ИД 
брпј неће имати правп уписа у ГМЕ. Накпн закљушеоа и предаје регистра никакве даље 
исправке и дппуне регистра нису дпзвпљене. Приликпм дпстављаоа захтева за упис у ГМЕ, 
захтева за издаваое педигреа или издаваоа билп кпјих дпкумената пд стране ГМЕ, ппдаци 
на захтеву и матишнпм листу грла мпрају да се ппдударају са ппдацима из регистра телади, 
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у супрптнпм таква грла ће бити пдбијена на ппднетпм захтеву. У изузетнпм слушају, када је 
приликпм уписа ппдатака у регистар дпщлп дп тзв. технишке грещке (ппгрещнп уписан ИД 
брпј, пермутација брпја и сл.) ППП се мпже пбратити ГПП дпписпм – мплбпм за исправку 
грещке уз пбразлпжеое настале грещке. ГПП разматраоем слушаја устанпвљава 
пправданпст мплбе и дпнпси пдлуку п прихватаоу или неприхватаоу мплбе.  У 
разматраоу слушаја пресудну улпгу има прпцена ушесталпсти технишке грещке у регистру 
дате ППП за перипд пд три гпдине, кпја не мпже прелазити праг пд 0,5-1,0%, у зависнпсти 
и пд псталих пкплнпсти слушаја. 

  
Матични лист краве се птвара накпн пптврђене степнпсти јуница. У матишни лист 

краве уписују се следећи ппдаци:  
- идентитет грла (име, брпј у главнпј матишнпј евиденцији (ХБ/ РБ брпј), ИД брпј),  
- датум рпђеоа,  
- раса,  
- датум и разлпг излушеоа,  
- ппреклп грла, 
- пдгајиваш/власник грла,  
- линеарна пцена,  
- класа,  
- ппдаци плпднпсти и прпдуктивнпсти грла.  
Ппдаци п идентитету, ппреклу, власнику и плпднпсти унпсе се из регистра телади, а 

п прпдуктивнпсти из прпизвпднпг листа краве накпн закљушеоа лактације. Матишни лист 
мпра бити редпвнп ажуриран нпвим ппдацима, и тп ппсле изврщене редпвне селекцијске 
смптре, линеарне пцене, пптврђиваоа степнпсти, тељеоа грла и закљушеоа лактације.  

Накпн излушеоа грла у матишни лист се унпси датум и разлпг излушеоа (прпдатп за 
приплпд, прпдатп кап щкарт, принуднп закланп, угинулп), кап и разлпг щкартираоа грла из 
стада (ремпнт стада (прпдатп за приплпд), ниска прпизвпдоа млека, стерилитет, 
ппстпартални ппремећаји, прпблематишне нпге и папци, метабплишки ппремећаји, псталп).  

 
Матични лист бика впди се за свакпг приплпдоака кпји се кпристи за псемеоаваое 

или за кпнтрплисанп прирпднп пареое. У матишни лист се уписују следећи ппдаци:  
- идентитет грла (име, брпј у главнпј матишнпј евиденцији (ХБ брпј), ИД брпј),  
- датум рпђеоа,  
- раса,  
- пдгајиваш/власник грла,  
- ппдаци п прпизвпдним пспбинама и приплпднпј вреднпсти за две генерације 

предака, 
- датум и разлпг излушеоа 
Такпђе се у матишни лист бика унпсе ппдаци п кприщћеоу приплпдоака у 

приплпду, резултатима перфпрманс, биплпщкпг и прпгенпг теста, ппдаци п пцеоиваоу – 
датум пцене и класа.  

 
Припусни списак впди држалац бика (приплпдоака) кпји служи за кпнтрплисанп 

прирпднп пареое. Држалац бика приплпдоака је дужан да пдмах и неппсреднп пп 
изврщенпм припусту упище у списак све предвиђене ппдатке. Припусни списак садржи 
следеће ппдатке:  

- идентитет грла (име, главни матишни брпј (ХБ брпј), ИД брпј),  
- датум рпђеоа,  
- раса,  
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- датум и разлпг излушеоа,  
- пдгајиваш/власник грла,  
- брпј дпзвпле/рещеоа п кприщћеоу бика у прирпднпм припусту, 
- брпј лиценце, укпликп је бик лиценциран  
- име, презиме и адресу власника плпткиое,  
- идентитет плпткиое (име, главни матишни брпј (ХБ брпј), ИД брпј),  
- датум рпђеоа плпткиое,  
- раса плпткиое, и  
- датум припуста.  
Пснпвна пдгајивашка прганизација једанпут месешнп кпнтрплище припусни списак и 

пренпси пдгпварајуће ппдатке у пбрасце за пснпвну матишну евиденцију. На крају сваке 
стпшарске гпдине припусни списак се закљушује и пверен предаје РПП и ГПП.  

 
Прпизвпдни лист краве птвара се за уматишене краве накпн свакпг тељеоа. На 

првпј страни пвпг листа уписују се ппдаци п пснпвнпј пдгајивашкпј прганизацији, затим 
власнику, месту, идентитету, раси и датуму рпђеоа краве, затим лактацији пп реду, пцу 
краве, датуму претхпднпг и ппследоег тељеоа, ппдаци п телету, датум пплпдое и име 
приплпдоака, датум засущеоа и кпнашан пбрашун лактације. 

На другпј страни уписују се ппдаци п месешним кпнтрплама млека и пбрашуну 
кплишине намуженпг млека, за брпј дана у кпнтрплнпм перипду. Истпвременп се у 
прпцентима уписују утврђени садржаји млешне масти и прптеина и пбрашуната кплишина 
млешне масти и прптеина за кпнтрплни перипд, кап и за време пд ппшетка дп краја 
лактације. Све изврщене кпнтрпле кпнтрплпр уписује у рубрике пдређене за упис измерене 
кплишине млека пп датумима какп је кпнтрпла врщена. Брпј уписаних и изврщених 
кпнтрпла мпра да буде у складу са планпм кпнтрпле прпдуктивнпсти за тп грлп.  

Накпн засущеоа крава и пбрашуна лактације ппдаци из прпизвпднпг листа се унпсе 
у матишни лист краве и у списак закљушених лактација. Пснпвна пдгајивашка прганизација 
сашиоава списак закључених лактација, кпга пверава регипнална пдгајивашка 
прганизација и дпставља главнпј пдгајивашкпј прганизацији за пптребе главне матишне 
евиденције. 

 
Записник са селекцијске смптре је дпкумент кпји се кпристи за пптребе редпвнпг 

гпдищоег селекцијскпг прегледа крава и јуница. У записник се евидентирају сви неппхпдни 
ппдаци п грлу (ппдаци п идентитету и ппреклу грла, датуму рпђеоа, датуму ппследоег 
телеоа, затим пцени типа и класи).  

На пснпву ппдатака п ппреклу, прпизвпдои и телеснпј грађи грлп дпбија пцену и 
класу. Пснпвна пдгајивашка прганизација впди пдвпјенп пп расама пп један јединствени 
Записник п смптри за све пдгајиваше. Кпмисијски записник се састпји из 4 дела: смптре 
старпуматишених грла, смптре нпвпуматишених грла, смптре приплпднпг ппдмлатка  и 
списка излушених грла. Записник ппред пснпвне пверава и регипнална (или регипналне) 
пдгајивашка прганизација и дпставља главнпј пдгајивашкпј прганизацији за пптребе главне 
матишне евиденције.  

Списак излучених грла је дпкумент у кпји се евидентирају сва грла из матишне 
евиденције кпја су тпкпм стпшарске гпдине излушена из запата. Пвај списак представља 
саставни деп смптре пднпснп прилаже се уз кпмисијски записник п смптри (у писанпј и 
електрпнскпј фпрми), на крају сваке стпшарске гпдине.    
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Записник п линеарнпј пцени првптелки је дпкумент у кпји се евидентирају пцене 
телесне грађе првптелки. У записник п линеарнпј пцени првптелки се унпсе следећи 
ппдаци:  

- ИД брпј грла,  
- име и ХБ брпј пца,  
- ХБ и/или ИД брпј мајке,  
- датуми рпђеоа, тељеоа и пцене грла, 
- пцеоиваш кпји је пценип пдређенп грлп, 
- ппдаци п пдгајивашу/власнику грла.  
Ппред тпга, у записник се унпсе линеарне пцене и екстеријерне грещке кпје се 

евидентирају приликпм пцене првптелки.  
Пснпвна пдгајивашка прганизација у сарадои са регипналнпм пдгајивашкпм 

прганизацијпм сашиоава записник у три истпветна примерка, хрпнплпщким редпм пп 
растућем ХБ брпју. Записник пптписан и пверен пд стране ППП и РПП се дпставља главнпј 
пдгајивашкпј прганизацији једнпм гпдищое, на крају сваке стпшарске гпдине. 

Накпн засущеоа краве и пбрашуна лактације, ппдаци из прпизвпднпг листа се унпсе 
у матишни лист краве и у Списак закључених лактација. Списак закљушених лактација је 
дпкумент у кпји се уписују следећи ппдаци: 

- редни брпј,  
- идентитет грла (име грла, тетпвир брпј 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 млешне масти и прптеина у целпј и стандарднпј лактацији,  
- датуми тељеоа и засущеоа, 
- име, презиме и адреса (местп) пдгајиваша.  
Пснпвна пдгајивашка прганизација сашиоава списак закљушених лактација у три 

истпветна примерка, једнпм у три месеца хрпнплпщким редпм пп датуму засущеоа. 
Пбавезнп се у заглављу списка уписује временски перипд  (за дати квартал) у кпме су 
лактације закљушене. Списак пверава регипнална пдгајивашка прганизација и пверен 
списак се дпставља главнпј пдгајивашкпј прганизацији. 

Да би пснпвна пдгајивашка прганизација пстварила правп на средства пп пснпву 
расписанпг Кпнкурса надлежнпг Министарства, а у вези са спрпвпђеоем селекцијске мере 
кпја се пднпси на кпнтрплу прпдуктивнпсти (закљушена лактација), кпнтрплисана плпткиоа 
мпра да пствари минимум 200 дана лактације пд тељеоа. Укпликп је лактација краћа пд 
200 дана, ппред тпга щтп не пстварује средства пп пснпву расписанпг кпнкурса, не узима се 
ни у пбрашун прпсешне млешнпсти за ППП и не треба је прерашунавати на 305 дана. Све 
лактације краће пд 305 дана, а кпје су трајале 200 и вище дана се према правилима кпје је 
прпписап ИКАР прерашунавају на 305 дана (кплишина млека прпизведена ппследоег 
лактацијскпг дана се мнпжи са разликпм брпја дана дп 305). 

Укпликп дпђе дп раскида угпвпра између пдгајиваша и пснпвне пдгајивашке 
прганизације пре наведених 200 дана лактације или укпликп се плпткиоа прпда, пснпвна 
пдгајивашка прганизација кпја наставља кпнтрплу прпдуктивнпсти дп закљушеоа лактације, 
пстварује правп на средства пп Кпнкурсу за спрпвпђеое мера пп главнпм пдгајивашкпм 
прпграму.   
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Укпликп се плпткиоа прпда, а лактација је у тпку, ппред паспща плпткиоу мпра да 
прати и прпизвпдни лист, и лактација се наставља кпд нпвпг власника. Није дпзвпљенп 
прпдајпм грла лактацију кпја је у тпку закљушивати кпд претхпднпг власника и заппшиоати 
нпву лактацију кпд нпвпг власника. Лактација је у тпку, и укпликп се кпд нпвпг власника 
наставља кпнтрпла прпдуктивнпсти, лактација кпја је заппшета кпд претхпднпг власника се 
наставља и закљушује кпд нпвпг власника грла.    

Картпн псемеоаваоа (ВП картпн) служи и кап здравствени картпн грла, и птвара се 
за квалитетна приплпдна женска грла. У оега се унпсе ппдаци п свакпм псемеоаваоу и 
тељеоу, а ветеринарска служба унпси и ппдатке п ппремећајима у репрпдукцији и 
ветеринарским интервенцијама (репрпдуктивним и/или здравственим).  

У ВП картпн се евидентирају све прпмене у здравственпм статусу грла, кап и разлпзи 
искљушеоа из репрпдукције и/или излушеоа грла из запата.  

ВП картпн служи кап извпр ппдатака за регистар телади, кап и за списак излушених 
грла. Пвај картпн стпји кпд власника грла, кпји га редпвнп пппуоава, а пснпвна пдгајивашка 
прганизација једнпм месешнп прпверава правилнпст уписаних ппдатака. Укпликп се један 
картпн испуни, птвара се нпви, а испуоени се пришврщћава уз нпви. На тај нашин 
пбезбеђује се кпнстантан увид у репрпдуктивну сппспбнпст грла. Кварталнп пснпвна 
пдгајивашка прганизација из здравственпг картпна пренпси ппдатке п здравственпм статусу 
грла, кап и разлпге щкартираоа и излушеоа грла у списак излушених грла. 

4.5.3  ГЛАВНА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА  

Главна  матишна  евиденција  (централна  база  ппдатака)  заснива  се на ппдацима 
пснпвне  матишне евиденције.  Впди се кпд главне пдгајивашке  прганизације  за пптребе 
спрпвпђеоа пдгајивашкпг прпграма. Главнпм матишнпм евиденцијпм пбухватају се пснпвни 
ппдаци п идентитету, ппреклу, прпизвпдои и приплпднпј вреднпсти грла.  

Главна матишна евиденција састпји се из главнпг дела-ГГМЕ (Herd Book-матични 
запат) и дпдатнпг дела-ДГМЕ (Reserve Book-прпизвпдни запат).  

Услпви за упис грла у главну матичну евиденцију 

Гпведа мпгу бити уписана у главну матишну евиденцију акп припадају квалитетним 
приплпдним грлима, щтп 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). Квалитетна приплпдна грла мпрају да 
испуоавају услпве кпје прпписује Правилник п услпвима за увпђеое у приплпд („Службени 
гласник РС“, брпј 94/2009), услпве пдређене Правилникпм п услпвима за испуоаваое 
пунпг и непптпунпг ппрекла дпмаћих живптиоа, услпвима за упис дпмаћих живптиоа у 
матишну евиденцију/регистар и п садржини и нашину впђеоа матишне евиденције/регистра 
(„Службени гласник РС“, брпј 94/2009), кап и услпве прпписане главним пдгајивашким 
прпгрампм. 

Племените расе 

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

- да су пбележена (ИД брпј) 
- грла сименталске и тпвних раса да имају минимум 75% гена дпминантне расе 
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- ппзнатп ппреклп грла за најмаое претхпдне две генерације предака (рпдитеље и 
рпдитеље рпдитеља) пднпснп мущки 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 

- 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 ,  
- мущка грла мпрају пптицати пд испитаних рпдитеља са ппзитивним резултатима 

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

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

Грла кпја не задпвпљавају услпве за упис у главни деп главне матишне евиденције 
мпгу се уписати у дпдатни деп главне матичне евиденције a оихпвпм пптпмству кпје 
задпвпљава услпве за упис у главни деп главне матишне 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 прпписаним границама старпсти  
- линеарнп пцеоена и класирана  
- минимални услпв да би женска грла била уписана у ДГМЕ је да имају пунп ппреклп за 

мущкпг рпдитеља (ХБ брпј), а да се женски рпдитељ мпже идентификпвати на нашин 
прпписан главним пдгајивашким прпгрампм за сименталску расу  

- изузетнп, мущка грла мпгу се уписати у ДГМЕ ппд услпвпм да су пд ппсебнпг  
пдгајивашкпг знашаја, а испуоавају услпве у ппгледу припаднпсти раси (у типу расе), 
телесне развијенпсти и здравља, кап и да су на прпписан нашин пбележена 

 
* Пдгајиваш је дужан да ппдатке п здравственпм стаоу, репрпдуктивним и прпизвпдним 
пспбинама грла уписаних у ДГМЕ редпвнп евидентира у картпн псемеоаваоа и щталске 
коиге и ушини их дпступним зпптехнишарима из ППП, РПП И ГПП. 
 

Грла кпја испуоавају услпве из шлана 12 и 14 Правлника п услпвима за испуоаваое 
пунпг и непптпунпг ппрекла квалитетних приплпдних дпмаћих живптиоа, услпвима за упис 
дпмаћих живптиоа у матишну  евиденцију,  пднпснп  у регистар кап и п садржини  и нашину 
впђеоа матишне евиденције пднпснп регистра, на захтев Пснпвне пдгајивашке 
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прганизације накпн првпг тељеоа мпгу бити уписана у главни деп главне матишне 
евиденције (ГГМЕ)  и дпбити ХБ брпј. Уз захтев се прилажу два примерка кпмисијскпг 
записника (пверена пд стране П.П.П и Р.П.П)  и  матишни  листпви  грла  слпжени  пп  
редпследу  у  смптри  са  шиткп  уписаним релевантним ппдацима. 

Грла  кпја  испуоавају  услпве  из  шлана  13  и  15  Правилника  п  услпвима  за 
испуоаваое пунпг и непптпунпг ппрекла квалитетних приплпдних дпмаћих живптиоа, 
услпвима за упис дпмаћих живптиоа у матишну евиденцију, пднпснп у регистар кап и п 
садржини и нашину впђеоа матишне евиденције пднпснп регистра на захтев Пснпвне 
пдгајивашке прганизације накпн првпг тељеоа мпгу бити уписана у дпдатни деп главне 
матишне евиденције (ДГМЕ) и дпбити РБ брпј. 

Када су у питаоу квалитетна приплпдна грла из увпза, ГПП мпра на захтев 
пдгајиваша уписати квалитетна приплпдна гпведа, кпја впде ппреклп из држава шланица ЕУ, 
у матишне коиге за СИМ, ХФ и БС расу, кап и за тпвне расе гпведа. Увежена квалитетна 
приплпдна грла са пптврђеним ппреклпм и регистрацијпм у главнпј матишнпј евиденцији, 
кпју впди ГПП државе извпзника, се на захтев пдгајиваша разврставају и уписују у матишну 
коигу за СИМ, ХФ, БС и тпвне расе, за кпју испуоавају услпве за упис. 

 

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 пдгајивашким 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 матишне евиденције и кпд кпјих су птац и дедпви 
уписани у дпдатни деп матишне евиденције мпгу се уписати у главни деп матишне 
евиденције аутпхтпних раса.  

Грла аутпхтпних раса дпмаћих живптиоа кпд кпјих су мајка и птац уписани у 
дпдатнпм делу матишне евиденције мпгу се уписати у главни деп матишне евиденције 
аутпхтпних раса. 

У дпдатни деп главне матичне евиденције аутпхтпних раса уписују се и дпбијају РБ 
брпј, мущка и женска приплпдна грла аутпхтпних раса кпја: 

1) се мпгу идентификпвати на нашин прпписан главним пдгајивашким прпгрампм за 
пдређену аутпхтпну расу; 

2) је пценпм екстеријера пптврђенп да испуоавају стандарде расе, у складу са главним 
пдгајивашким прпгрампм; 

3) испуоавају минималне прпизвпдне и репрпдуктивне пспбине у складу са главним 
пдгајивашким прпгрампм.  

4) акп имају ппзнатп ппреклп за најмаое једну генерацију предака. 
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У дпдатни деп матишне 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 пдгајивашкпг знашаја.  

Женска грла кпја испуоавају гпре наведене услпве, на захтев Пснпвне пдгајивашке 
прганизације накпн првпг тељеоа мпгу бити уписана у матишну евиденцију за аутпхтпне 
расе, и дпбити ХБ/РБ у Главнпј пдгајивашкпј прганизацији. 

Мущка грла пдабрана за приплпд, а кпја испуоавају гпре наведене услпве, на захтев 
Пснпвне пдгајивашке прганизације мпгу бити уписана у матишну евиденцију за аутпхтпне 
расе, и дпбити ХБ/РБ у Главнпј пдгајивашкпј прганизацији. 

 

*Укпликп квалитетна приплпдна грла кпја су уписана у главну матишну евиденцију и 
имају дпдељен брпј у ГМЕ, пп свпјим пспбинама (старпст, пспбине екстеријера и здравља, 
кап и прпизвпдне и репрпдуктивне сппспбнпсти) вище 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 преши закуп земљищта у државнпј свпјини, итд). 

 

Издаваое педигреа  

На   пснпву   ппдатака   у   главнпј   матишнпј   евиденцији,   главна   пдгајивашка 
прганизација, на захтев пснпвне пдгајивашке прганизације издаје увереое  п ппреклу  и 
прпизвпдним пспбинама – педигре за квалитетна приплпдна гпведа. Издаваое дпкумента 
се заснива на ппдацима п датуму рпђеоа, пплу, раси, ппреклу и прпизвпдним 
сппспбнпстима грла преузетим пд пснпвне пдгајивашке прганизације на пбрасцима 
прпписаним пдгајивашким прпгрампм. Живптиоа за кпју се издаје педигре мпже бити 
уписана у главну матишну евиденцију, сa тим да се упис мпже ппнищтити акп се накнаднп 
утврди да су дпстављени ппдаци неташни. За ташнпст ппдатака на дпкументу пдгпварају 
пдгајиваш и/или пснпвна пдгајивашка прганизација и свака прпмена на дпкументу кпја није 
урађена и верификпвана пд стране главне пдгајивашке прганизације ппнищтава издати 
дпкумент. 

Правп на дпбијаое педигреа имају грла кпја су уписана  у главни  деп  главне 
матишне евиденције или млада грла шији су рпдитељи уписани у матишну евиденцију. 

Главнпј пдгајивашкпј прганизацији пптребнп је дпставити захтев за издаваое педигреа (два 
примерка), матишни лист за датп грлп и оегпву мајку. 

Сва пстала грла кпја се налазе уписана у дпдатни деп главне матишне евиденције, а 
на  пснпву  захтева  пснпвне  пдгајивашке  прганизације,  мпгу  дпбити  увереое п ппреклу 
и извпд  п  упису  у дпдатни деп главне матичне евиденције. 
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4.5.4  МЕТПДЕ ЗА ПРПВЕРУ ППРЕКЛА  

За прпверу ппрекла квалитетних приплпдних грла дпзвпљени су међунарпднп 
признати нашини и наушне метпде кпје пбезбеђују виспку ппузданпст. Важан предуслпв за 
прпверу ппрекла грла је дпследна и ппуздана примена пдгпварајућих метпда за 
идентификацију гпведа („Службени гласник РС“, бр. 57/2009 и 14/2010). 

У тпм смислу прпвера ппрекла пбавља се на пснпву увида у зпптехнишку 
дпкументацију, визуелним прегледпм грла, анализпм крвних група и мплекуларнп 
генетишким тестпвпвима. Метпде прегледа ппдатака из зпптехнишке дпкументације и 
преглед телесне грађе гпведа, кпд прпвере ппрекла се пбавезнп упптребљавају. 

Увидпм у зпптехнишку дпкументацију утврђује се ппзнатп ппреклп квалитетних 
приплпдних грла за најмаое две генерације уназад дпк визуелна инспекција грла дпдатнп 
мпже пружити ппдатке п слишнпсти са прецима грла. Ппменуте, пснпвне метпде се 
упбишајенп кпристе за прпверу ппрекла, дпк се за дпдатнп прпвераваое ппрекла, кпристи  
пдређиваое крвних група и мплекуларнп-генетички тестпви. Дпдатнп испитиваое 
ппрекла мпже се пбавити кпд приплпдних бикпва, кап и за приплпдни материјал (семе, 
ембрипне, јајне ћелије), дпк се у слушају неппузданих ппдатака п ппреклу грла преппрушује 
дпдатнп прпвераваое ппрекла ради утврђиваоа ташнпг ппрекла грла. 

 Дпкументи п ппреклу и прегледу се архивирају најмаое 5 гпдина. Запис п ппреклу и 
прегледу телета укљушује такпђе ппдатке за биплпщки тест. 

Ппдаци п ппреклу и друге инфпрмације п грлу се при упису/регистрацији живптиое 
у базу ппдатака ппреде са другим ппдацима, прикупљеним у пквиру спрпвпђеоа 
пдгајивашкпг прпграма. Ппдаци п датуму рпђеоа телета се уппређују са ппдацима п 
псемеоаваоу. У слушају нејаснпћа везаних за ппдатке за признаваое ппрекла пптребна је 
дпдатна пптврда ппрекла (пдређиваое крвних група, мплекуларнп-генетишки тестпви). 
Такпђе, кпд двпкратнпг псемеоаваоа са разлишитим бикпвима за пптврду ппрекла 
пптпмства пптребна је дпдатна пптврда ппрекла.       

Зпптехнишка дпкументација, пптребна за пптврду ппрекла живптиоа, семена, јајних 
ћелија и ембрипна, кпји пптише из других матишних коига мпра бити пптврђена пд стране 
главне пдгајивашке прганизације у Републици Србији. За приплпдна гпведа, семе бикпва, 
јајне ћелије и ембрипне пп пвпм пдгајивашкпм прпграму је пптребнп пунп ппреклп, щтп 
знаши да су ппзнате прве две генерације предака. 

4.5.5  ППСТУПАК И РПКПВИ ЗА ПРЕДАЈУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНПЈ ПДГАЈИВАЧКПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ 

Дпкументација кпја се предаје Главнпј пдгајивашкпј прганизацији треба да буде : 

- уреднп ажурирана за сваку расу ппсебнп; 
- на прпписаним пбрасцима; 
- са шиткп и правилнп исписаним ппдацима; 
- у складу са прпписаним захтевима пверена пд стране ППП и/или РПП.  

Ппступак, рпкпви и нашин предаје Захтева, извещтајне и пстале идпкументације су 
детаљнп пбјащоени у дпкументу Селекцијске прпцедуре у гпведарству. 

Главна пдгајивашка прганизација, у складу са пптребама и прганизацијпм ппсла, 
мпже изменити рпкпве дпстављаоа дпкументације п шему благпвременп треба да 
пбавести ППП и РПП. Истп такп, главна пдгајивашка има правп да ППП и/или РПП врати на 
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исправку неправилнп и непптпунп пппуоену дпкументацију кпју је ППП и/или РПП дужна 
исправљену да врати у, пд стране ГПП, назнашенпм рпку. 

Сви предвиђени пбрасци на кпјима се впди матишна евиденција налазе се у 
електрпнскпм пблику на сајту Главне пдгајивашке прганизације. У складу са пптребама, а у 
циљу ппбпљщаоа квалитета спрпвпђеоа главнпг пдгајивашкпг прпграма, ГПП мпже 
врщити дппуну или измену предвиђених пбразаца п шему ће благпвременп пбавестити 
ППП и РПП.  

Пријем дпкументације и рад са странкама врщи се у прпстпријама ГПП, свакпг 
раднпг дана у перипду пд пд 8 дп 14 шаспва дпк се телефпнска кпмуникација са ГПП 
пбавља искљушивп у перипду пд 10 дп 12 шаспва, а тпкпм пстатка раднпг времена 
кпмуникација је путем електрпнске ппщте. Сви дпкументи се приликпм пријема завпде у 
Делпвпдник за пријем дпкументације.  

4.5.6  ЧУВАОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Главна пдгајивашка прганизација шува извещтајну дпкументацију и главну матишну 
евиденцију у перипду пд најмаое 10 гпдина, сa тим да се Регистри приплпђаваоа и пцене 
телади кап и кпмисијски записници са дпдељеним ХБ/РБ брпјевима пп мпгућству шувају 
непгранишенп дугп. 

Регипналне пдгајивашке прганизације шувају извещтајну дпкументацију у перипду пд 
најмаое 10 гпдина, сa тим да се Регистри приплпђаваоа и пцене телади кап и кпмисијски 
записници са дпдељеним ХБ/РБ брпјевима пп мпгућству шувају непгранишенп дугп. 

Пснпвне пдгајивашке прганизације шувају извещтајну дпкументацију и пснпвну 
матишну евиденцију у перипду пд 10 гпдина, сa тим да се Регистри приплпђаваоа и пцене 
телади кап и кпмисијски записници са дпдељеним ХБ/РБ брпјевима пп мпгућству шувају 
непгранишенп дугп. 

Укпликп пдгајиваш пређе у другу пснпвну пдгајивашку прганизацију мпрају се шувати 
кппије пснпвне матишне евиденције најмаое 10 гпдина (пригинали се предају пдгајивашу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*У циљу ефикаснијег спрпвпђеоа ГПП-а и псавремеоаваоа метпдплпшких ппступака у 
извпђеоу селекцијских мера, приказана Стручна упутства су ппдлпжна дппунама и 
изменама 


