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1. РЕГИСТРАЦИЈА ОДГАЈИВАЧА 
 

На основу Закона о сточарству сваки одгајивач има право да постане члан 

основне одгајивачке организације, односно да учествује у спровођењу одгајивачког 

програма, ако гаји приплодне домаће животиње које припадају генотиповима 

обухваћеним главним одгајивачким програмом, на територији Централне Србије, на 

подручју рада основне одгајивачке организације и ако је сагласан да учествује у 

реализацији одгајивачког програма, што потврђује потписивањем тројног Уговора о 

примени главног одгајивачког програма у производњи приплодне и квалитетне 

приплодне стоке са основном и регионалном одгајивачком организацијом. 

Потписивањем уговора одгајивачи стичу право и обавезе, да свако њихово грло које 

испуњава услове из Закона, правилника и Главног одгајивачког програма упишу у 

главну матичну књигу (евиденцију), самим тим имају право да им се изда одговарајући 

зоотехнички документ. 

Регистрацију одгајивача приплодних и квалитетних приплодних свиња врши 

главна одгајивачка организација.  

Регистрација се врши на основу пријаве, коју подноси основна одгајивачка 

организација. Евиденција одгајивача приплодних и квалитетних приплодних грла води 

се у електронској форми и доставља главној одгајивачкој организацији у писаној и 

електронској форми приликом уписа нових одгајивача (сваки пут приликом 

потписивања новог тројног уговора). 

Уз пријаву основна одгајивачка организација подноси за сваког одгајивача 

попис почетног стања  на прописаном формулару. Попис почетног стања мора бити 

оверен печатом и потписом основне и регионалне одгајивачке организације. Ради се за 

сва грла (крмаче, назимице и нерастове) која се налазе код одгајивача. Уколико су грла 

која су наведена у попису почетног стања купљена од другог одгајивача, основна 

одгајивачка организација је дужна да достави копије педигреа споменутих грла и 

копију уверења о здравственом стању животиње на коме је печатом и потписом 

ветеринарског инспектора потврђено да су грла стигла на газдинство/фарму. За сва 

грла која су наведена у попису почетног стања, а пореклом су из увоза, основна 

одгајивачка организација је дужна да достави оригинална педигреа (на увид) и копије 

педигреа увежених грла, с тим што по један педигре из сваког увоза мора бити 

преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и од истог оверен 

печатом и потписом. Поред педигреа власник је дужан да достави главној одгајивачкој 

организацији копију пратеће транспортне документације из које се види датум увоза, 

тетовир бројеви животиња као и њихова телесна маса приликом увоза.  

 

2. ОДГАЈИВАЧКЕ  МЕТОДЕ 

 

Скуп одгајивачких метода и поступака којима се остварује генетско унапређење 

свињарства чини одгајивачки програм. Одгајивачки програми у свињарству заснивају 

се на селекцији унутар чистих раса, стварању линија унутар њих и укрштањима.  
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2.1. Методе одгајивања свиња 
 

У свињарству се користе следеће методе одгајивања: 

а) Одгајивање у чистој раси: 

б) Укрштање: 

❖ Дворасно, 

❖ Трорасноo, 

❖ Четворорасно 

  

2.1.1. Одгајивање у чистој раси 

 

 Ова метода гајења, или како се још назива одгајивање у чистој крви, обухвата 

парење животиња исте расе. Чистокрвна животиња се може дефинисати као члан расе 

коју чине грла са којима има заједничко порекло, одликује се специфичним 

карактеристикама, у пореклу има удео гена расе већи од 87,5% и уписана је или 

испуњава услове да буде уписана у хердбуку расе.  

Главним одгајивачким програмом је дозвољено парење између животиња које 

имају коефицијент сродства до 12.5 %. 

 

2.1.2. Укрштање 

 

 Уређени одгајивачки програми су у суштини једноставни. Крајњи циљ је 

производња меса која се заснива на товљеницима који су производ укрштања.   

Укрштање треба да донесе предности као што су хетерозис ефекат (прва добит) и 

здруживање различитих производних особина родитеља (друга добит). Основни циљ је 

да се искористе сви типови хетерозис ефекта.  

2.2. Шеме укрштања  
 

Главним одгајивачким програмом дозвољене су следеће шеме укрштања : 

- Дворасно укрштање плодних раса (АxБ тј. БxА), 

- Дворасно укрштање терминалних раса (ЦxД тј. ДxЦ) 

- Трорасно укрштање [(АxБ) x терминална раса] односно [(БxА) x терминална 

раса], 

- Четворорасно укрштање: 

● [♀ (АxБ) x ♂ (ЦxД) →АБЦД] 

● [♀ (АxБ) x ♂ (ДxЦ) →АБДЦ] 

● [♀ (БxА) x ♂ (ЦxД) →БАДЦ] 

● [♀ (БxА) x ♂ (ЦxД) →БАЦД]* 
     *(Плодне расе су означене са словима А и Б (ландраси и велики јоркшир) а терминалне расе са Ц и Д (дурок, хемпшир, 

пиетрен)) 

Укрштање плодне расе са терминалном и обрнуто у дворасном украштању као и 

укрштање раса или линија свиња без направљеног плана или укрштање било којих грла 

(нпр. назимица из това и било који нераст) није дозвољено овим одгајивачким 

програмом. 
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3. СЕЛЕКЦИЈСКЕ МЕРЕ – СЕЛЕКЦИЈСКИ ПРОГРАМ 
 

Селекцијским програмом се утврђује начин испитивања производних 

способности, оцењивања и одабирања приплодних грла, план њиховог коришћења 

ради остваривања одгајивачких циљева и методе за процену одгајивачке вредности 

приплодних грла. 

Селекцијски програм укључује следеће категорије: 

1. Прасад на сиси – прасад од рођења до залучења (одбијања од мајке), што 

се поклапа са добом живота до 28 или 30 дана или телесном масом од 1,0 

до око 8 кг  

2. Залучена (одбијена) прасад – прасад од залучења до краја одгајивања до 

око 70 дана старости, односно 22-25 или 25-30 кг када се преводе у 

категорију приплодног подмлатка или товних свиња. 

3. Приплодни подмладак - женска и мушка грла која су намењена 

формирању, обнови или проширењу основног стада. Она су задовољила 

селекцијске критеријуме. То су грла од око 70 дана узраста и телесне 

масе око 25 кг. 

а. Нерастови у тесту - некастрирани мушки подмладак у испитивању 

производних особина. Тестирају се у станици за тест или на фарми. 

То су одабрана грла до првог скока (почетак коришћења у 

репродукцији). 

б. Назимице у тесту - женски приплодни подмладак у испитивању 

производних способности (од 25 кг до краја теста). 

4. Приплодне назимице - одабрана женска грла од завршетка теста до првог 

прашења (старости највише 400 дана). 

5. Приплодне крмаче - женска грла од првог прашења до излучења из 

репродукције. 

6. Приплодни нерастови - мушка одабрана грла од првог скока, која се 

користе у приплоду, до излучења. 

7. Нерастови пробачи - полно зрела мушка грла која се користе за 

откривање еструса код приплодних женских грла. 

8. Свиње у тову - кастрирана мушка (и/или некастрирана грла) и женска 

грла од краја одгоја до испоруке на кланицу. Могу бити подељени у две 

(25-60 и 60-100 кг) или у три подгрупе (25-60, 60-100 и више од 100 кг) 

што зависи од правца производње. 

 

3.1. Методе селекције 

 

Избор грла (селекција) може да се врши на бази неколико врста података за 

одређене особине. Процена је заснована на информацијама из педигреа, о 

индивидуалним способностима, способностима рођака и потомака.  
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Приплодна вредност нерастова и назимица оцењује се на основу више особина 

укључених у селекцијски индекс. Он представља једну бројчану вредност на основу 

које се грло одабира за приплод или излучује.  

Одабране нерасте према вредности селекцијског индекса треба користити у 

нуклеусу, центрима за ВО, умножавајућим и комерцијалним стадима. Селекцијски 

индекс нераста за нуклеус мора бити већи од просека. 

 

3.1.1. Селекција према педигреу 

 

Обично се практикује код младих животиња које још увек немају податке о 

сопственим перформансама или особинама потомака. Она је, у ствари, први корак у 

избору грла, чија ће вредност бити потврђена или одбачена у следећим испитивањима. 

 

3.1.2. Селекција према индивидуалним способностима-перформанс тест 

 

Може се практиковати за различита својства, али је њена суштина у томе да се 

за приплод користе супериорне животиње у погледу сопственог фенотипа за одређену 

способност. За примену ове методе селекције неопходно је да постоје подаци о 

фенотипу одређене особине за грла која су кандидати за одабирање. 

Перформанс тест је основна метода за испитивање приплодног подмлатка, 

кандидата за даљу селекцију. Одабирање нераста и назимица обавља се на основу 

резултата перформанс или директног теста односно властитих производних особина 

(особине пораста, искоришћавања хране и квалитета трупа) које се могу мерити на 

грлима.  

 

3.1.3. Селекција према спољашњем изгледу - екстеријеру   

 

Одабирање свиња према спољашњем изгледу или екстеријеру обавља се на 

основу посматрања грла у покрету и у мирном ставу. Животиња треба да буде на 

равној подлози која није ни сувише тврда, а ни мека, јер ће тада заузимати природан 

став (правилно ослоњен на све четири ноге). Грло се посматра са свих страна да би се 

проценио општи изглед односно њен тип и облик. Не постоји јединствени тип и облик 

за све расе свиња, због тога се уважавају све карактеристике (стандарди) за сваку расу. 

Оцењује се да ли је грло у типу расе којој припада. Веома је важна развијеност и 

повезаност појединих делова тела (предњег, средњег и задњег). После завршетка 

процене општег изгледа оцењују се поједини делови тела по одређеном редоследу.  

Потребно је обратити пажњу на екстеријарне грешке и утврдити да ли су оне 

наследне или су настале услед недостатка у држању и исхрани грла. 
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  Слика 1. Пожељан спољашњи изглед 

         

            

 

 

 
 

Слика 2. Непожељан спољашњи изглед 
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Већи недостаци у грађи екстеријера су: грла према општем изгледу не 

одговарају опису расе или типу, неразвијени полни органи (неједнаки тестиси, велики 

препурцијум, слабо изражене секундарне полне ознаке итд.) и сисе (мали број сиса, 

уврнуте сисе, кратерасте сисе и др.) и слаби екстремитети (неправилни ставови 

предњих и задњих екстремитета, размакнути и неједнаки папци, меке кичице, стрме 

кичице итд.). 

Примењује се једноставан начин процене екстеријера тако да се тип и 

конформација приплодних грла оцењује оценама од 1 до 5 поена. Крмаче се оцењују по 

типу и конформацији једном у животу, а нерастови сваке године при селекцијској 

смотри. Приплодни подмладак се оцењује на основу типа и конформације, оценама од 

1 до 5.   

 

 

 

 

 
 

 

 

         Слика 3. Неправилни ставови ногу и папака 
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4. ПРОЦЕНА ПРИПЛОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

4.1. Процена приплодне вредности према индивидуалним способностима 

 

После завршетка перформанс теста обављају се корекције особина на исту 

завршну телесну масу (100 kg). У Централној Србији се користе фактори за корекцију 

особина (од 90 до 120 kg телесне масе) нераста и назимица који су добијени и 

конструисани на основу података у одређеном временском периоду.  

Приплодна вредност нераста и назимица процењује се на основу више особина 

укључених у селекцијски индекс. Он представља једну бројчану вредност на основу 

које се грло одабира за приплод или излучује.  

На основу селекцијског индекса, млади нерасти и назимице се разврставају у 

следеће класе: 

 

Класа Број индексних 

поена 

E (Eлита) 111 и више 

Ia 106 – 110 

I 101 – 105 

II 96 – 100 

 

Одабране нерасте према вредности селекцијског индекса треба користити у 

нуклеусу, центрима за ВО, умножавајућим и комерцијалним стадима.  

 

4.2. Процена приплодне вредности на основу особина сродника 

 

Приплодна вредност нераста за особине квалитета трупа и меса оцењује се на 

основу његових сродника, пре свега рођене браће и сестара или полусродника по оцу. 

Методологија сиб теста разликује се између земаља. Приплодна вредност нераста по 

сиб тесту оцењује се на основу особина брата и сестре (кастрат и назимица). Према 

томе, из легла се одабирају три грла: мушко грло потенцијални приплодњак, 

кастрирано мушко и женско грло. Тест почиње од 30 (±2) а завршава се са телесном 

масом од 90 до 120 kg.  

Особине сродника које се утврђују после клања су: маса полутки (топле и 

хладне), дужина трупа и полутки (os pubis-atlas и os pubis-прво ребро), дебљине 

сланине (гребен, средина леђа, три мере на крстима), површина МЛ-а, квалитет меса 

(pH1 и pH2). 
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4.3. Биолошки тест 

 

Нерасти који се користе за природно парење или вештачко осемењавање, на 

газдинствима, фармама или центрима за вештачко осемењавање могу да се испитују у 

биолошком тесту.  

Биолошким тестом, нераста који се користе на фармама/газдинствима који броје 

мање од 100 крмача је предвиђено да се прегледа првих 30 легала (из различитих 

паритета), до 19 месеци узраста нераста.  

Биолошким тестом, нераста који се користе на фармама/газдинствима који броје 

више од 100 крмача је предвиђено да се прегледа првих 30 легала (из различитих 

паритета), до 16 месеци узраста нераста. 

За нерасте из центара за ВО потребно је узимати легла из већег броја 

пољопривредних газдинстава.  

Циљ биолошког теста је да се утврди да ли је нераст носилац леталних или 

семилеталних гена. Летални гени изазивају смрт у различитом периоду пораста и 

развитка индивидуе. Међутим, семилетални гени најчешће не изазивају смрт, али 

наносе значајне економске штете јер умањују производне способности животиња, због 

чега их је пожељно потиснути. 

Најчешће аномалије у свиња су: Atresia ani (AA), Amelia (A), Hernia cerebralis 

(HC), расцепљена непца (RN), Hidrocefalia (HF), парализа задњих ногу (PN), оток 

предњих ногу – «слоновске ноге» (SN), непотпуно развијене ушне шкољке (NU), 

одсуство екстремитета (ОЕ), порфирија – црвено браон боја зуба (PF), жутица прасади 

(ŽP), микседема (МЕ), поремећај епителизације коже (PЕ), искривљеност предњих 

ногу (IN).  

Непожељне особине су: раскречена прасад (RP), Hernia – пупчана, препонска, 

трбушна (HR), крипторхизам (CP), хермафродитизам (HE). 

Прасад – потомци једног нераста се прегледају и оцењују при рођењу и 

залучењу. Евидентирају се све аномалије уколико их има и све карактеристике које су 

наведене.  

Већина дегенеративних мана се манифестује у хомозиготно рецесивном 

генотипу. Ови генотипови се лакше потисну за разлику од хетерозигота. Уколико не 

постоји други начин утврђивања хетерозиготних генотипова у запатима свиња, тада се 

прати појава аномалија код потомака младог нераста. Под претпоставком да у запату 

има 10% хетерозиготних плоткиња потребно је обавити  насумично парење нераста са 

крмачама да би се добило потребних број легала. Уколико у њима нема потомака са 

аномалијама тада се са 95-99% сигурности може тврдити да испитивани нераст није 

носилац непожељних гена, а уколико се у поменутим леглима региструје више од 5 % 

потомака са аномалијама приплодњак се искључује из даљег приплода. 

У наредном периоду очекује се увођење молекуларно генетских метода у 

свињарству, како би се утврдили носиоци наследних грешака.  
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Шифра аномалије Назив аномалије 

1 Atresia ani (AA) 

2 Amelia (A) 

3 Hernia cerebralis (HC), 

4 расцепљена непца (RN) 

5 Hidrocefalia (HF) 

6 парализа задњих ногу (PN) 

7 оток предњих ногу – «слоновске ноге» (SN) 

8 непотпуно развијене ушне шкољке (NU)  

9 одсуство екстремитета (ОЕ) 

10 порфирија – црвено браон боја зуба (PF) 

11 жутица прасади (ŽP) 

12 микседема (МЕ) 

13 поремећај епителизације коже (PЕ) 

14 искривљеност предњих ногу (IN) 

  

Шифра непожељне особине Назив непожељне особине 

15 раскречена прасад (RP) 

16 Hernia – пупчана, препонска, трбушна (HR) 

17 крипторхизам (CP) 

18 хермафродитизам (HE) 

 

4.4. Процена приплодне вредности на основу особина потомака (прогени тест) 

 

У прогеном тесту оцењује се приплодна вредност родитеља на основу просека 

особина њихових потомака. Просечна испољеност особина потомака упоређује се са 

просеком популације или просеком вршњака. У прогеном тесту нераста важно је да 

изабрани потомци потичу из више легала односно крмача које нису у сродству, да су 

прасад из просечних легала, водећи бригу о паритету (заступљеност различитих 

паритета) и да су прасад изједначена у телесној маси.  
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Прогени тест се спроводи на најмање 16 потомака (8 женских и 8 мушких). 

Резултат теста се признаје уколико је најмање тринаест потомака завршило тест. 

Након прикупљених података израчунава се приплодна вредност (ПВ) нераста и 

на основу ње се одређује и употреба приплодног грла. 

Подаци са ПВ се шаљу основној селекцијској служби са упутствима за даље 

коришћење.  

 

4.5. Процена приплодне вредности свиња на основу особина плодности 

 

Крмаче и нерасти оцењују се сваке године на основу производности односно 

репродуктивних особина. 

Нерасти се међусобно разликују по количини и квалитету сперме, успешности 

осемењавања или парења и величини легла крмача које је оплодио. Плодност нераста у 

току коришћења у репродукцији испитује се на основу плодности њихових кћери или 

величине и масе легла чији су они очеви. При оцени плодности и разврставању нераста 

у класе примењују се исти стандарди као за крмаче. 

 

4.5.1. Показатељи величине легла 
 

Обавеза одгајивача је да након прашења утврди број живорођене мушке и женске 

прасади, број мртво и укупно рођене прасади. Том приликом одгајивач евидентира и 

случајеве уколико имамо појаву прасади са одређеном маном. Све ово наведено 

одгајивач је дужан утврдити најкасније 12 сати од завршетка прашења. 
 

● Број живорођене прасади у леглу (БЖРП) - број прасади у леглу који су рођени 

живи. 

● Број мртворођене прасади у леглу (БМРП) – број прасади у леглу који су рођени 

мртви. 

● Број рођених мртвих прасади у леглу (БРМП) – укупан број мртве прасади 

укључујући мртворођену (БМРП) и мумифицирану прасад (БМП). 

● Број укупно рођене прасади (величина легла при рођењу, БУРП) – број 

живорођене и рођене мртве прасади у леглу.  

 

БУРП=БЖРП+БРМП или БУРП=БЖРП+БМРП+БМП   

 

● Удео мртворођене прасади (МРП, %) у процентима je исказан број мртворођене 

прасади од броја укупно рођене прасади.  

 

МРП  = (БМРП / БУРП ) x 100 

 

● Телесна маса прасета при рођењу (ТМПр, kg) – индивидуална телесна маса 

живорођеног прасета (у првих 24 часа). 
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● Маса легла при рођењу (МЛр, kg) – укупна маса живорођених прасади у леглу 

при рођењу. 

МЛр = ∑ ТМПр     

 

● Број залучене прасади у леглу (БЗП) – број живих прасади у леглу при залучењу. 

● Удео угинулих прасади у току лактације (ГПл, %) – у процентима исказан број 

угинулих (изгубљених) прасади од броја живорођених.          

 

ГПл = ((БЖРП - БЗП) / БЖРП) x 100 

               

● Телесна маса прасета при залучењу (ТМПз, kg)– индивидуална телесна маса 

прасета при залучењу. 

● Маса легла при залучењу (МЛз, kg) – укупна маса прасади у леглу при залучењу. 

 

МЛз = ∑ ТМПз  

 

Уколико се сва прасад при залучењу мере заједно, тада ће се располагати са 

просечном телесном масом залучених прасади. 

 

4.5.2. Показатељи успешног оплођавања 

 

У свињарству припуст може бити природно парење или вештачко осемењавање, 

Припуст може може бити успешан или неуспешан. Успешан припуст је онај који за 

резултат има прашење при нормалном трајању бременитости (≥108 дана 

бременитости). Неуспешан припуст је онај који за резултат има повађање (регуларно 

или нерегуларно) или абортус. С обзиром да еструсни циклус траје 18-24 дана, значи 

да је регуларно повађање оно када крмача после припуста или осемењавања поново 

испољи еструс за 18-24 дана или 36-48 дана. Нерегуларно повађање је оно које се деси: 

≤ 17, 25-35 или ≥ 49 дана после припуста. Крмаче се после трећег повађања излучују из 

запата. 

● Вредност (удео) прашења (ПРА,%) – у процентима исказан број плоткиња 

(крмача и назимица)  које су се опрасиле при нормалном трајању бременитости 

(ноп) од укупног броја припуштених плоткиња (нприп).      

 

ПРА = (ноп /нприп) x 100 

 

● Индекс припуста (Ипри) - број припуста за једно прашење.   

 

Ипри = (нприп /ноп) или Ипри = 100/ПРА  

 

● Вредност (удео) повађања (ПОВ, %) – у процентима исказан број повађалих 

(нпов) од броја припуштених плоткиња (нприп). 

 

ПОВ = (нпов /нприп) x 100  
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4.5.3. Показатељи репродуктивног циклуса и годишње производности плоткиња у запату 

 

● Репродукциони циклус крмаче (РЦ) је временски период између два прашења. 

Чине га периоди: бременитост (Б), лактација (Л) и залучење-оплодња (ЗО). 

 

РЦ = Б + Л+ЗО 

 

● Број легала по плоткињи годишње (Лг) – просечан број легала по плоткињи у 

току једне године.  

Ова вредност се може израчунати: 

а) дељењем броја дана у години и просечног трајања репродукционог циклуса 

 

Лг = 365 / РЦк                  РЦк – Кориговани РЦ       

 

При израчунавању РЦк узима се у обзир број плоткиња које су излучене (низл) и 

трајање периода од залучења до излучења (Пз-изл) или од прашења до излучења (Ппра-

изл). 
 

б) дељењем укупног броја прашења крмача и назимица (Нпра=нпрак + нпран) са 

просечним бројем плоткиња (Н). Просечан број плоткиња (крмача и назимица) се може 

израчунати на основу: броја животиња у одређеном временском периоду (број грла се 

прикупља у сталном интервалу који није дужи од једног месеца), или броја 

хранидбених дана (ХД) опрашених плоткиња (ХДн + ХДк) у одређено време (нпр. за 

годину дана). 

Н = ∑ХД/365  или          Н =(нопн Б+нопк РЦк)/365          

 

Лг = Нпра / Н                                                 

 

● Број рођене, живорођене и залучене прасади по крмачи по години: 
 

a) БУРПк/г = БУРПл x Лг    или  БУРПк/г = ∑ БУРП / Н   

b) БЖРПк/г = БЖРПл x  Лг  или БЖРПк/г = ∑ БЖРП / Н 

c) БЗПк/г = БЗПл x  Лг  или БЗПк/г = ∑ БЗП / Н 
 

Репродуктивна ефикасност запата се исказује бројем живорођене и залучене 

прасади по крмачи годишње. 

Број хранидбених дана по живорођеном и залученом прасету су веома важни 

параметри од којих, поред осталих, зависи економичност њихове производње. Када се 

израчуна просечан број хранидбених дана за једно прашење (легло) и просечан број 

живорођене и залучене прасади, тада се лако израчуна број хранидбених дана по 

једном прасету (живорођеном и залученом). 
 

   На пример: ХДп= [(нпра x РЦ)+ (низл x Ппра-изл) ] / нпра  
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ХДп = [(400 x 157)+ (40x 60 ] / 400 = 163 дана/ по прашењу 

ХДБЖРП = РЦ / ПБЖРП 

ХДБЗП = РЦ / ПБЗП      

ХДБЖРП = 163 / 10 =  16,3 дана/живорођеном прасету 

ХДБЗП = 163 / 9 = 18,1 дан /залученом прасету 

Лг = 365 / ХДп 

Лг = 365 / 163 = 2,24 прашења/крмачи/години.  

 

4.6. Испитивање пораста, искоришћавања хране и квалитета трупа 

 

При завршетку перформанс теста неопходно је обавити израчунавање особина 

које су контролисане, кориговати их и укључити у селекцијски индекс за процену ПВ 

нераста или назимице. 
 

● Трајање теста (ТТ, дана) – број дана од почетка до краја  периода,  

● Дневни прираст (ПДП) – просечно повећање телесне масе грла по дану између 

два мерења. 

● Дневна конзумације хране (ДКХ, kg/дан) – просечна количине хране коју је грло 

конзумирало по дану у одређеном периоду. 

● Конверзија хране (КХ, kg/kg) – просечан утрошак хране за јединицу прираста 

живе масе у одређеном периоду. 

● Укупна количина хране (УКХ, kg) – количина хране коју је грло појело у 

одређеном периоду.  

● Мерење дебљине сланине (ДС) - на живим грлима обавља се применом 

ултразвучног апарата.  

 

4.7. Меснатост свиња 

 

Проценом меснатости, in vivo или in vitro, оцењује се и укупан рад у области 

генетике, селекције, исхране, репродукције и здравствене заштите.  

                       

4.7.1. Процена меснатости in vitro 

 

За одређивање меснатости на линији клања користи се аутоматски уређаји који 

врше процену меснатости. Mоже се рећи да смо једна од ретких, ако не и једина земља 

у Европи у којој се у промету налазе некласиране полутке свиња, са свим негативним 

последицама по наше свињарство, али и индустрију меса. Сходно наведеној чињеници 

ова ситуација треба што пре да се промени односно да усвојимо стандарде тј. методе за 

процену меснатости на линији клања и да имамо класиране полутке по SEUROP 

систему. 
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На основу процене меснатости на линији клања полутке се класирају у следеће 

класе : 

❖ S ≥ 60 

❖ 55 ≤ E < 60 

❖ 50 ≤ U < 55 

❖ 45 ≤ R < 50 

❖ 40 ≤ O < 45 

❖ P < 40. 

 

5. ОЦЕЊИВАЊЕ И ОДАБИРАЊЕ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ 

ГРЛА  

 

Оцењивање и одабирање квалитетних приплодних грла, као и њихово разврставање у 

класе, ради утврђивања производне и приплодне вредности, одвија се у више корака, а 

то су: 

● Селекцијска смотра 

● Контрола продуктивности уматичених крмача 

● Контрола продуктивности уматичених нераста 

● Одабирање и контрола нерастовских мајки 

● Перформанс тест нераста 

● Перформанс тест назимица 

● Прогени тест нераста 

Као додатни податак у избору могу се користити подаци о производњи и 

одгајивачкој вредности родитеља. 

5.1. Селекцијска смотра 

Селекцијском смотром се врши увид у квалитет запата свиња на фарми.  

Спроводи се минимум једном годишње у исто време да би се могле проценити и 

упоредити вредности популације са претходним годинама. 

На смотри се оцењују, класирају, бирају за даљу репродукцију и излучују из 

даље репродукције мушка и женска грла.  

Оцену и избор мушких и женских грла обавља Комисија за селекцијске смотре 

која је састављена од једног представника регионалне и једног представника основне 

одгајивачке организације. Смотри може присуствовати и представник главне 

одгајивачке организације као контролни орган. 

Смотром морају бити обухваћена сва грла (крмаче, нерасти и назимице) која се 

налазе на фарми или домаћинству без обзира да ли су иста регистрована или не у 

главној матичној евиденцији. 

На почетку сваке године, а најкасније до првог марта (01.03. текуће године) 

регионална одгајивачка организација је обавезна да главној одгајивачкој организацији 

достави распоред одржавања селекцијских смотри, потписан од стране директора 

регионалне одгајивачке организације. 

Основна одгајивачка организација треба да припреми за смотру комплетну 

документацију о грлима (матичне картоне, списак живих грла са подацима о 
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прашењима и залучењима, податке о броју скокова за нерасте, о броју и проценту 

припуштених и опрашених крмача, као и записник о претходној селекцијској смотри). 

На смотри се врши оцењивање производње и екстеријер грла. На основу 

производних резултата грла се разврставају у класе. Анализирају се параметри 

производности по расама и комбинацијама раса. Оцена екстеријера се врши само код 

грла чисте расе. Оцена и класа за сва грла уписује се у матични лист грла и у 

комисијски записник. 

Оцену и избор мушких и женских грла обавља Комисија за селекцијске смотре 

и о томе доставља извештај (записник о одржаној селекцијској смотри) главној 

одгајивачкој организацији. Прва и задња страна комисијског записника мора бити 

оригинална из ГОП-а, са уредно уписаним именом и презименом свих чланова 

комисије на првој и оверама ООО и РОО на задњој страни. 

За сваку расу и комбинацију раса (сваки генотип) се прави посебан записник. 

Расе и комбинације раса (генотипови) који нису предвиђена одгајивачким програмом, 

могу бити на једном записнику.  

Записник селекцијске смотре се доставља у два примерка (један у штампаној 

верзији и један у електронској верзији (Excel – формат)) оверен од стране основне и 

регионалне одгајивачке организације приликом подношења извода за регистрацију 

грла и извода из главне матичне евиденције.  

Обавезни додатни део записника је списак излучених грла из даље 

репродукције.  

На основу извештаја (записника о одржаној селекцијској смотри) о оцени и 

избору мушких грла и захтева за дозволу (решење) о коришћењу у приплоду, главна 

одгајивачка организација у складу са одгајивачким програмом, доноси дозволу 

(решење) о: 

1. коришћењу квалитетног приплодног мушког грла у приплоду , 

2. о излучењу квалитетног приплодног мушког грла 

3. трајању права коришћења грла. 

По пријему решења о излучењу квалитетног приплодног мушког грла 

произвођач (одгајивач) је дужан да излучи квалитетно приплодно мушко грло из стада 

или да обави његову кастрацију у року од седам дана. 

Изузетак при издавању Дозволе су млади нерасти који се први пут уводе у 

приплод у периоду између две смотре.  

Дозвола за поменута млада грла се издаје на основу захтева за дозволу о 

коришћењу у приплоду и одгајивачке вредности. 

У колико грло за кога је издата Дозвола о употреби у приплоду, мења власника 

у току периода важења Дозволе, иста се враћа ГОО са захтевом за израду нове, на којој 

би се у односу на тренутно важећу Дозволу  извршила промену имена власника, при 

чему се период важења Дозволе не мења. 

5.2. Контрола продуктивности уматичених крмача и нераста 

Контролом продуктивности уматичених крмача обухваћена су сва грла на 

фарми а која су под сталном контролом производних својстава и уписана су у матичну 

евиденцију на фарми. Контролом продуктивности уматичених нераста обухваћена су 
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мушка квалитетна приплодна грла која се налазе на фарми/газдинству и центрима за 

ВО, имају познато пуно порекло, која су у испитивању производних способности 

имала позитивне резултате, уписана су у главну матичну евиденцију и имају дозволу за 

употребу у приплоду. Изузетак од поменутог по питању испитивања производних 

способности (број легала, број живо и мртворођене прасади по леглу …) су нерасти 

пробачи. 

Сви нерасти који се користе у приплоду морају бити регистровани у главној 

одгајивачкој организацији, имати педигре или уверење о пореклу и дозволу за 

коришћење у приплоду.  

 

5.3. Одабирање и контрола продуктивности нерастовских мајки 

 

Контролом продуктивности нерастовских мајки обухваћене су крмаче из 

елитног запата које имају минималну вредност селекцијског индекса 106, класу Е.  

Назимице из елитног запата могу бити одабране за нерастовске мајке ако имају 

индекс мин. 106, оцену екстеријера 5 и потичу од нерастовских мајки и оца  класе Е.   

5.4. Перформанс тест 

Тестирање грла намењених за приплод обавља се по следећим методама: 

1. Перформанс тест мушких грла и 

2. Перформанс тест женских грла. 

 

Перформанс тест назимица и/или нераста је обавезан за све одгајиваче који се 

баве производњом квалитетног приплодног подмлатка. 

Перформанс тест мушких и женских грла се спроводи групно на фарми. 

Спроводи се искључиво на фарми где су грла и рођена (фарма порекла), осим у 

случајевима када је од стране главне одгајивачке организације дозвољено одгајивачу 

(правно лице) да се грла пре урађеног перформанс теста транспортују на другу фарму 

(правно лице) која је у систему производње у ком се налази и одгајивач код кога су 

грла која су предмет транспорта рођена (правно повезана правна лица). У поменутом 

случају основна одгајивачка организација (OOO), под чијом контролом се налази 

одгајивач код кога су рођена грла, је дужна да кроз основни одгајивачки програм 

детаљно образложи разлоге  и поступак транспорта грла. Исто важи и за основну 

одгајивачку организацију под чијом контролом се налази фарма на коју се грла 

транспортују.  

Грла (мушка и женска) која се налазе у тесту морају бити смештена у објектима 

намењеним искључиво за тест приплодног подмлатка, одвојено по половима и 

генотиповима.  

Обавезна је пријава почетка теста грла (мушких и женских) и то најкасније 7 

дана од датума почетка истог. 
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Ултразвучно мерење дебљине сланине, код женских грла, може да ради лице са 

минимум 7. степеном стручне спреме, тј. дипл. инж. сточарства, који је стручно 

оспособљен са добијеном потврдом од ГОО, да врши ултразвучно мерење дебљине 

сланине и дубине леђног мишића, и запослен у РОО, OOO или ГОО. Стручно 

оспособљавање врши се на организованим обукама од стране ГОО. 

Тренутно се за ултразвучно мерење дебљине сланине користе следећи 

ултразвучни уређаји: “Renco”, “Krautkrämer”, “Sonomark SM-100” и “GE USM 32”, 

Piglog 105, DP-10Vet, AquilaVet. 

Током перформанс теста нераста и назимица користе се смеше стандардизоване 

протеинске и минералне вредности (Табела 1).  

Коришћење смеша другачијег састава може нарушити упоредивост резултата 

перформанс теста, пре свега са аспекта производних резултата. 

Табела 1. 

  Сирови 

протеин 

Калцијум Фосфор 

Потпуна смеша 1 

(до 60 кг телесне масе) 

17 ± 0,5% мин 0,80% мин 0,6% 

Потпуна смеша 2 

(преко 60 кг телесне масе) 

15 ± 0,5% мин 0,80% мин 0,6% 

  

 

5.4.1. Перформанс тест нераста 

 

Испитивање властитих производних способности нераста обавезно је за 

одгајиваче који се баве производњом и продајом квалитетног приплодног подмлатка и 

спроводи се на фарми ( групно држање) 

Избор мушке прасади обавља се при рођењу из легла у коме није било леталних 

или семилеталних гена, а која су бројна и уједначена. Одгајивачи бирају минимално 2-

4 мушка прасета из легла, а могу и сва мушка прасад из легла, уколико задовољавају 

селекцијски критеријум, са 7 и више пари добро развијених и правилно распоређених 

сиса (без међу сиса, пасиса, уврнутих и неједнаких сиса). Одабрани мушки квалитетни 

приплодни подмладак мора да испуњава услове за улазак у тест.  

 Нерастићи терминалних раса, морају имати минимално 12 правилних сиса (6+6 

без међу сиса, пасиса, уврнутих и неједнаких сиса). Неопходно је водити евиденцију 

одабране мушке прасади како би се у сваком моменту знало где се она налази. Следеће 

селекције се обављају при залучењу и на крају одгајивања. Грла која су одабрана 

премештају се у објекат за тест на фарми. 

Поступак тестирања – Тестирање нераста чисте расе се обавља од 90 до 120 

kg телесне масе. 
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У објекту за тест грла су смештена групно. Сваком грлу треба обезбедити 1,0-

1,5 m
2
 површине пода. У објекту треба обезбедити температуру од 16

0 
C до 18

0 
C и 

релативну влажност од 75%. Храњење се обавља из аутоматских хранилица или 

валова. Животињама се мора обезбедити вода по вољи. 

На крају теста обавља се мерење телесне масе, дебљине леђне сланине на два 

места, дубине МЛД-а, и процењује се меснатост.  

Екстеријер грла (конформација) оцењује се оценом од 1 до 5. Посебна пажња се 

поклања изражајности меснатих делова и њиховим везама и одступања од стандарда за 

расу, екстремитетима (меки став ногу и сл.), величини и уједначености тестиса, либиду 

и сисама (парне, уједначене, слепе, уврнуте, међусисе). Изнад бокса налази се списак 

грла у тесту.  

 

5.4.2. Перформанс тест назимица 

 

Тест назимица је обавезан за све одгајиваче који се баве производњом и 

продајом квалитетног приплодног подмлатка. Одгајивачи бирају минимално 2-4 

женска прасета из легла, а могу и сва женска грла уколико задовољавају селекцијски 

критеријум, са 7 (7+7) и више пари добро развијених и правилно распоређених сиса. 

Одабрани женски квалитетни приплодни подмладак мора да испуњава услове за улазак 

у тест.  

Одабир женског квалитетног приплодног подмладка врши се само од родитеља 

који су уписани у Главну матичну евиденцију. Назимице терминалних раса морају 

имати минимално 12 правилних сиса (6+6). Групни тест назимица се обавља у објекту 

намењеном за ту сврху, при чему се обезбеђује 0,7-1,0 m
2 

површине пода по назимици. 

При формирању група води се рачуна да у истој групи не буду грла чисте расе и 

мелези F1  генерације. 

Телесна маса назимица на крају теста мора бити између 90 и 120 kg. На крају 

теста обавља се мерење телесне масе, дебљине сланине и дубине МЛД-а као и код 

нераста. Оцењује се екстеријер, а посебна пажња се обраћа на тип, конформацију, сисе 

и екстремитете. 

 

5.4.3. Места мерења дебљине сланине и дубине мишића 

 

Ултразвучним апаратом мерење се обавља на следећим анатомским местима 

(цртеж1.): 

▪ дебљина сланине у слабинском делу (СЛ1) између 3. и 4. слабинског 

пршљена (мерено од последњег слабинског пршљена), 7 cm латерално од 

леђне линије, 

▪ дебљина сланине у леђном делу (СЛ2) између 3. и 4. ребра од позади, 7 cm 

латерално од леђне линије и 

▪ дубина МЛД-а у леђном делу између 3. и 4. ребра од позади, 7 cm латерално 

од леђне линије. 
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Цртеж 1. Места мерења дебљине сланине и дубине мишића 

 

5.4.4. Пријава/Захтев за ултразвучно мерење дебљине сланине 

 

Пријаву/Захтев за ултразвучно мерење подноси основна одгајивачка 

организација за грла која су испунила услове за улазак у тест. Пријава/Захтев се 

доставља регионалној или главној одгајивачкој организацији, у зависности ко обавља 

мерење. Уколико мерења обавља регионална одгајивачка организација дужна је да о 

томе обавести Главну одгајивачку организацију о датуму и времену мерења грла у 

перформанс тесту. 

Пре почетка ултразвучног мерења образац Пријава/Захтева за ултразвучно 

мерење дебљине сланине свиња мора бити попуњен са подацима о тетовиру, фарми 

одгајивача (порекла), и датуму рођења грла. Поред података о грлу морају бити 

уписани и подаци за оба родитеља и то: фарма одгајивача (порекла), тетовир, класа и 

селекцијски индекс. Обавезно је уписати расу и пол ултразвучно мерених грла. Подаци 

се уписују на посебне обрасце за сваку расу и пол посебно. 

Након ултразвучног мерења и уписивања мера дебљине сланине и дубине МЛД-

а као и завршне масе грла, образац се шаље путем e-mail-a (скениран) и путем поште 

ГОО на даљу обраду. Образац који се шаље мора бити потписан од стране лица које је 

извршило мерење и потписан и оверен од стране ООО и РОО . 

Рок за доставу истог ГОО је најкасније 7 дана од датума ултразвучног мерења. 

Након обраде података у ГОО резултати се шаљу путем e-mail-a ООО као и 

РОО на чијој територији се налазе одгајивачи за чија грла је урађена обрада података. 

  

6. ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

За успешно спровођење селекције и унапређења свињарства важан услов је 

уредно, ажурно и тачно вођење матичног књиговодства. Матична евиденција треба да 

пружи веродостојне и сигурне податке о пореклу, екстеријеру, продуктивности, 

плодности и квалитету одређеног грла. Евиденција свих података мора бити тачна и 

следљива.  
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Основне одгајивачке организације воде основну матичну евиденцију и податке 

из ње прослеђују, путем извештајне документације регионалној и главној одгајивачкој 

организацији. Евиденција се води у за то предвиђеним формуларима и/или путем 

компјутерских програма за вођење матичне евиденције. Уколико се основна матична 

евиденција води у електронској форми и извештајна документација доставља у истом 

облику (електронским путем – преко e-mail-а) тада све одгајивачке организације 

(основна, регионална и главна), морају да потпишу и овере одштампан Образац о 

електронској предаји документације (спецификација електронски предате 

документације). У случају да се извештајна документација од старне ООО води у 

електронској, а архивира и предаје ГОО у писаној форми, ООО је дужна да ГОО поред 

одштампане документације достави и електронску форму (Excel формат) матичне 

евиденције. 

6.1. Основна матична евиденција 

 

Основу матичне евиденције чине: 

1. Матични лист за крмачу, 

2. Матични лист за нераста, 

3. Регистар припуста, 

4. Регистар прашења, 

5. Потврда о извршеном припусту (осемењавању)-припусница , 

6. Регистар залучења, 

7. Извештај о излучењу грла из производње, 

8. Списак грла у тесту 

9. Резултати перформанс теста назимица и нерастова. 

10. Регистар прасади 

 

1. Матични лист за крмачу (Производни картон крмаче) 

Служи за вођење општих података о крмачи: ИД број грла, тетовир број грла, 

регистрациони број грла, датум рођења, резултати перформанс теста, порекла (тетовир 

бројеви за три генерације предака), производни резултати, раса, класа. На листу се воде 

и резултати плодности: сви датуми припуста, број нераста оца легла, датуми прашења, 

број опрашене и одгајене прасади по леглима, аномалије и угинућа прасади, маса 

прасади код залучења, затим подаци о здраственом стању крмаче као и остале 

напомене. Воде га ООО за своје одгајиваче. 

За тачност података наведених у матичном листу за крмачу одговорност сноси 

основна одгајивачка организација.  

 

 2. Матични лист за нераста 

Служи да се поред општих података као за крмачу, воде подаци о броју 

припуштених и опрашених крмача, броју произведене прасади, њиховом квалитету и 

др. Воде га ООО за своје одгајиваче. 

За тачност података наведених у матичном листу за нераста одговорност сноси 

основна одгајивачка организација. 



23 

 

  

3. Регистар припуста (осемењавања) 

Воде га (обавезно) свакодневно сви одгајивачи и све ООО. Служи за 

прикупљање и чување података о припустима (осемењавањима). 

У њега се хронолошки уносе подаци о припустима за све плоткиње у запату без 

обзира на расу или комбинацију раса којој припадају. Уписују се подаци о датуму 

припуста (осемењавања), тетовиру и  раси плоткиње,  тетовиру и  раси нераста.  

Регистар се као извештајна документација доставља РОО и ГОО месечно, 

најкасније до 20-тог у следећем месецу. 

У случају да у неком периоду нема припуста (осемењавања), ООО је дужна да 

достави допис у коме је јасно прецизиран период у коме није било припуста 

(осемењавања), те самим ти ни попуњавања регистра. 

За тачност података наведених у регистру одговорност сноси одгајивач и 

основна одгајивачка организација.  

4. Регистар прашења 

Воде га (обавезно) свакодневно сви одгајивачи и све ООО. Служи за 

прикупљање и чување података о прашењу и променама које се дешавају у леглу. У 

случају нестанка или оштећења матичне евиденције могуће је из података који се 

уписују у њега реконструисати порекло и производњу свих грла у запату. У њега се 

хронолошки уносе подаци о прашењима за све крмаче у запату без обзира на расу или 

комбинацију раса којој припадају. Уписују се подаци о тетовиру, раси, „HB/RB/N“ 

броју и редном броју легла крмаче која се опрасила. За нераста оца легла уписују се 

подаци о тетовиру, раси и „HB/RB“ броју. Такође се уписују датуми припуста и 

прашења, број живе, мртве и залучене прасади, аномалије прасади, датум залучења као 

и тетовири прасади из тог легла. Код аномалија прасади држати се обавезно 

шифрарника. 

Регистар се као извештајна документација доставља РОО и ГОО месечно, 

најкасније до 20-тог у следећем месецу. 

У случају да у неком периоду нема прашења, ООО је дужна да достави допис у 

коме је јасно прецизиран период у коме није било прашења, те самим ти ни 

попуњавања регистра прашења. 

За тачност података наведених у регистру одговорност сноси одгајивач и 

основна одгајивачка организација.  

5. Потврда о извршеном припусту (осемењавању)-припусница  

Запис о осемењавању мора бити евидентиран на фарми на дан осемењавања. 

Потврду, тј припусницу о сваком осемењавању одгајивач мора да чува до краја 

експлоатационог периода плоткиње. Потврду (припусницу) о осемењавању издаје 

извођач осемењавања одмах након извршеног осемењавања. 

  

6. Регистар залучења  

Воде га (обавезно) свакодневно сви одгајивачи и све ООО. Служи за 

прикупљање и чување података о залучењима. 
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У њега се хронолошки уносе подаци о залучењима за све плодкиње у запату без 

обзира на расу или комбинацију раса којој припадају. Уписују се подаци о датуму 

залучења, тетовиру и  раси плоткиње,  броју и телесној маси залучене прасади.  

Регистар се као извештајна документација доставља РОО и ГОО месечно, 

најкасније до 20-тог у следећем месецу. 

У случају да у неком периоду нема залучења, ООО је дужна да достави допис у 

коме је јасно прецизиран одгајивача и период у коме није било залучења, те самим тим 

ни попуњавања регистра. 

За тачност података наведених у регистру одговорност сноси одгајивач и 

основна одгајивачка организација.  

 

    7. Извештај о излучењу грла из производње 

Служи за регистровање података о излучењу грла из даље производње. Воде га 

(обавезно) свакодневно сви одгајивачи и све ООО. 

У њега се хронолошки уносе подаци о излучењима за све плоткиње у запату без 

обзира на расу или комбинацију раса којој припадају. Уписују се подаци о датуму 

излучења, тетовиру и  раси плоткиње и разлогу излучења.  

Извештај се доставља РОО и ГОО месечно, најкасније до 20-тог у следећем 

месецу. 

У случају да у неком периоду нема излучења, ООО је дужна да достави допис у 

коме је јасно прецизиран одгајивача и период у коме није било излучења, те самим тим 

ни попуњавања извештаја.  

За тачност података наведених у извештају одговорност сноси одгајивач и 

основна одгајивачка организација.  

Приликом уписивања разлога искључења грла држати се обавезно шифрарника. 

 

Шифра 

излучења 

Разлог излучења 

51 угинуће 

52 принудно клање 

53 ниска плодност 

54 старост 

55 екстеријер 

56 анестрија 

57 повађање 

58 јаловост 

59 побачај 

60 слаб либидо 
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61 квалити семена 

62 локомоторни систем 

63 здравствени разлози 

64 мамарни комплекс 

65 продаја 

66 оплемењивачка вредност 

99 остало 

 

8. Списак грла у тесту 

Води се код одгајивача који врши перформанс тест. Поставља се изнад бокса у 

коме су животиње у тесту како би се у њега могли одмах уписивати сви подаци од 

усељења грла до завршетка теста.  

9. Резултати перформанс теста мушких и женских грла 

Састоје се из: 

“Захтева за ултразвучно мерење дебљине сланине свиња” и 

Резултата теста (добијених од стране ГОО након обраде података из Захтева) 

 

10. Регистар прасади 

Служи за регистровање података о тетовир бројевима прасади. Воде га 

(обавезно) након сваког тетовирања све ООО. У њега се хронолошки уносе подаци о 

тетовир бројевима прасади у запату без обзира на расу или комбинацију раса којој 

припадају. Уписују се тетовир број, датум рођења и раса прасета, тетовир број оца и 

тетовир број мајке. 

 Регистар се као извештајна документација доставља РОО и ГОО месечно, 

најкасније до 20-тог у следећем месецу. 

За тачност података наведених у регистру одговорност сноси одгајивач и 

основна одгајивачка организација. 

6.2. Главна матична евиденција 

Главна матична евиденција (централна база података) заснива се на подацима 

основне матичне евиденције. Води се код главне одгајивачке организације за потребе 

спровођења одгајивачког програма. Главном матичном евиденцијом обухватају се 

основни подаци о идентитету, пореклу, производњи и приплодној вредности грла. 

Главна матична евиденција састоји се из: 

● главне матичне књиге, 

● додатне матичне књиге и  

● помоћне матичне књиге. 
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6.2.1. Критеријуми за упис (регистрацију) грла у главну матичну евиденцију 

 

Приплодна грла могу бити уписана у матичну евиденцију/регистар ако 

припадају квалитетним приплодним грлима, што се утврђује на основу њиховог 

порекла, екстеријера, производних особина, приплодне вредности грла и/или њихових 

предака и сродника (када су те вредности доступне). 

У зависности од дела (књиге) главне матичне евиденције у који се региструју 

грла добијају: 

● јединствени HB (Herd Book) број приликом регистрације у главну 

матичну књигу,  

● јединствени RB број приликом регистрације у додатну матичну књигу,  

● јединствени N број приликом регистрације у помоћну матичну књигу. 

 

Сва регистрована грла подлежу редовној контроли здравственог стања, 

репродуктивних и производних перформанси. 

 

6.2.1.1. Упис у главну матичну евиденцију (Додељивање HB броја) 

Општи критеријуми које грла треба да задовољи да би била уписана у главну 

матичну књигу и добило HB број су: 

1. Женска квалитетна приплодна грла (плоткиње) искључиво чисте расе треба да 

су под сталном контролом производних способности, да потичу од родитеља 

који су уписани у главну матичну евиденцију (осим за грла која потичу из 

увоза), да имају познато пуно порекло, да имају позитивно урађен перформанс 

тест, да поседују селекцијски индекс већи од 100 (минимално 101), оцену 

екстеријера мин 4 и да у прве две познате генерације немају заједничког претка.   

2. Мушка квалитетна приплодна грла (приплодњаци) искључиво чисте расе треба 

да су под сталном контролом производних способности, да потичу од родитеља 

који су уписани у главну матичну евиденцију (осим за грла која потичу из 

увоза), да имају позитивно урађен перформанс тест, селекцијски индекс већи од 

100 (минимално 101), да имају познато пуно порекло, оцену екстеријера 4 и да у 

прве две познате генерације немају заједничког претка. 

 

6.2.1.2. Упис у додатну матичну књигу (Додељивање RB броја) 

У додатну матичну књигу у смислу добијања RB броја могу се уписати сва грла 

чисте расе која не испуњавају услове за упис у главну матичну књигу у погледу 

вредности селекцијског индекса, програмски мелези (F1) и нерасти синтетичких линија 

са пуним пореклом и перформанс тестом.  

Доња граница вредности селекцијског индекса за упис женских грла у Додатну 

матичну књигу је преко 95 (минимум 96). 

Доња граница вредности селекцијског индекса за упис мушких грла плодних 

раса у Додатну матичну књигу је минимум 101.  
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Минимална вредност оцене екстеријера за упис женских грла у Додатну 

матичну књигу је 3, а минимална вредност оцене екстеријера за мушка грла плодних 

раса је 4.  

Грла са мањим индексом (95 и мање) и оценом екстеријера 3 и мање, не 

задовољавају критеријуме за упис у главну матичну евиденцију.  

Изузетак у вези оцене екстеријера су нерасти који се користе за производњу 

товљеника (нераститерминалних раса, комбинације терминалних раса и нерасти 

синтетичких линија) као и нерасти пробачи, ако имају посебно добре резултате а 

екстеријерне грешке им дозвољавају успешну употребу у приплоду. Поменута грла се 

могу уписати у Додатну матичну књигу и са оценом екстеријера 3. 

 

6.2.1.3 Упис у помоћну матичну књигу (Додељивање N броја) 

Додељује се само женским грлима. Општи критеријуми које грла треба да 

задовоље да би била уписана у главну матичну књигу и добила N број су: 

- Женска приплодна грла (плоткиње) треба да су под сталном контролом 

производних способности, 

- да су чисте расе, 

- да потичу од познатих родитеља, 

- да је отац плоткиње уписан у главну матичну књигу, 

- да у прве две познате генерације немају заједничког претка. 

- да плоткиња има завршен перформанс тест и индекс минимално 96, 

- Да имају оцену екстеријера минимум 4. 

- Женска грла чисте расе пореклом из увоза без перформанс теста, са познатим 

пореклом у две генерације предака, са вредности индекса 101 и више. 

 

6.2.1.4. Ближи критеријуми за додељивање „HB”, “RB” и “N” броја 

(регистрационог броја) 

 

● Захтев за упис у главну матичну евиденцију се доставља (оверен печатом и 

потписом основне и регионалне одгајивачке организације) на прописаном 

формулару у целости попуњен (са свим траженим подацима)  

● за сва грла и/или семе из увоза власник је дужан да достави главној одгајивачкој 

организацији оригинална педигреа и копије педигреа с тим што по један 

педигре из сваке групе увежених животиња мора бити преведен на српски језик 

од стране овлашћеног судског тумача и од истог оверен печатом и потписом. 

Поред педигреа власник је дужан да достави главној одгајивачкој организацији 

копију решења о укидању карантина за поменута грла и/или семе за вештачко 

осемењавање, као и копије пратеће увозне документације из које се види датум 

увоза, тетовир бројеви животиња, њихова телесна маса приликом увоза, 

● Регистрациони број се додељује женским и мушким грлима који су у приплоду 

за период на који се формулар односи. 
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● Регистрациони број могу добити тестирана грла одговарајућег SI, са познатим 

пореклом и која потичу од родитеља који су уписани у главну матичну 

евиденцију (грла пореклом из увоза не морају имати родитеље уписане у главну 

матичну евиденцију), 

● ако је неко од грла купљено тада се достављају и копије њихових педигреа, као 

и оверена копија уверења о здравственом статусу грла (пасош-билет),  

● по један примерак овереног захтева са уписаним HB бројевима и печатом главне 

одгајивачке организације се враћа основној одгајивачкој организацији, 

● животиње које су F1 комбинација парења (ВЈ x Ландрас и обрнуто, као и 

хибридни терминални нерасти) добијају RB број (регистрациони број) 

● уколико првопраскиња нема живорођену прасад не може да добије 

регистрациони број. Уколико у другом прашењу има живорођене прасади 

плоткиња добија регистрациони број, а уколико ни у другом прашењу нема 

живорођену прасад таква плоткиња се излучује из репродукције.  

● у случају прекида контроле производних способности квалитетних приплодних 

грла, која су уписана у главну матичну евиденцију и имају додељен 

регистрациони број (“HB/RB/N”), додељени регистрациони број се брише из 

главне матичне евиденције. 

● под прекидом контроле се сматра изостављање уписа припуста, прашења и 

залучења у матичну евиденцију, као и прекид достављања исте РОО и ГОО. 

Извод за регистрацију грла 

 

Извод за регистрацију женских грла : Састоји се из назива основне одгајивачке 

организације која подноси захтев, њене адресе, имена и презимена као и адресе 

произвођача за чија се грла тражи регистрација као и датума подношења захтева. Следе 

подаци о плоткињи за коју се тражи регистрација: Тетовир број, ИД број, Раса, Датум 

рођења, Датум задњег прашења, Резултати перформанс теста, Број легала, Просечан 

број живорођене и одгајене прасади, и Подаци о пореклу: тетовир и регистрациони број 

оца, тетовир и регистрациони број мајке. 

Извод за регистрацију мушких грла : Састоји се из назива основне одгајивачке 

организације која подноси захтев, њене адресе, имена и презимена као и адресе 

одгајивача за чија се грла тражи регистрација као и датума подношења захтева. Следе 

подаци о приплодњаку за ког се тражи регистрација: Тетовир број, ИД број, Раса, 

Датум рођења, Резултати перформанс теста, Одгајивач и власник, Подаци о пореклу: 

тетовир и регистрациони број оца, тетовир и регистрациони број мајке. 

На задњој страни оба захтева се налазе места за потпис и печат основне 

одгајивачке организације који су обавезни. 

На основу захтева главна одгајивачка организација врши упис у главну матичну 

евиденцију, тј додељује или не регистрационе бројеве грлима која су уписана на 

захтеву. 

Као одговор на извод за регистрацију, главна одгајивачка организација 

попуњава на самом изводу списак грла уписаних у главну матичну евиденцију. На 

последњој страни извода за регистрацију се налази простор за потпис и печат 
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одговорног лица које је обрадило предмет. Потписан и оверен списак грла уписаних у 

главну матичну евиденцију шаље се ООО која је поднела захтев. 

6.3. Чување документације 

 
Главна одгајивачка организације чува извештајну документацију и главну 

матичну евиденцију у периоду од најмање 10 година. 

Регионалне одгајивачке организације чувају извештајну документацију у 

периоду од најмање 10 година. 

Основне одгајивачке организације чувају извештајну документацију и основну 

матичну евиднецију у периоду од 10 година. Уколико одгајивач пређе у другу основну 

одгајивачку организацију морају се чувати копије основне матичне евиденције најмање 

10 година (оригинали се предају одгајивачу). 

6.4. Поступак за предају документације главној одгајивачкој организацији  
 

Главна одгајивачка организација, у складу са потребама и организацијом посла, 

може изменити рокове достављања документације о чему благовремено треба да 

обавести ООО и РОО. Исто тако, главна одгајивачка организација има право да ООО 

и/или РОО врати на исправку неправилно и непотпуно попуњену документацију коју је 

ООО и/или РОО дужна исправљену да врати у, од стране ГОО, назначеном року. 

Сви предвиђени обрасци на којима се води матична евиденција налазе се у 

електронском облику на сајту главне одгајивачке организације. У складу са потребама 

а у циљу побољшања квалитета спровођења главног одгајивачког програма ГОО може 

вршити допуну или измену предвиђених образаца. 

7. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПОРЕКЛУ 
 

На основу података у главној матичној евиденцији, главна одгајивачка 

организација, на захтев основне одгајивачке организације издаје Потврду о пореклу и 

производним особинама. Потврда у зависности од генотипа и резултата тестова може 

бити :  

- Педигре или  

- Уверење о пореклу 

 

Право на добијање Потврде о пореклу имају квалитетна приплодна грла чији су 

родитељи уписани у главну матичну евиденцију и квалитетна приплодна грла која су 

већ уписана у главну матичну евиденцију, уз испуњавање услова за добијање исте. 

Захтев за Потврду о пореклу подноси и оверава основна одгајивачка 

организација која мора бити уписана у регистар на основу правилника о садржини и 

обрасцу захтева за упис у регистар одгајивачких организација и организација са 

посебним овлашћењима, као и садржини и начину вођења тог регистра ("Службени 

гласник РС" број 41/2009). Захтев оверава и регионална одгајивачка организација. 

- захтев се подноси на прописаном формулару који садржи податке о грлу за које 

се тражи Потврда о пореклу, податке о основној одгајивачкој организацији, као 

и назив одгајивача и власника,  

- уколико је грло за које се тражи Потврда о пореклу супрасно тада се у захтев 

уписују и датум припуста, тетовир и раса нераста осеменитеља, 

- грло које је предмет захтева мора имати познато пуно порекло  
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- уз формулар се достављају копија матичног листа крмаче-мајке, потврда о 

прашењу, копија педигреа нераста-оца (у штампаном и/или електронском 

облику) и осеменитеља (ако је женско грло продато као супрасно), оверена 

копија здравственог уверења (за продата грла), производни лист оца и 

осеменитеља или припусница ако је коришћено семе из центра за ВО, копија 

перформанс теста. 

- формулар се оверава потписом и печатом основне и регионалне одгајивачке 

организације, 

- Педигре се издаје само за грла чисте расе чији је селекцијски индекс (приликом 

продаје односно подношења захтева) 101 и више, 

- Уверење о пореклу се издаје за грла чисте расе са селекцијским индексом 96- 

100, као и F1 програмске мелезе чији је селекцијски индекс (приликом продаје 

односно подношења захтева) 96 и више. 

- Уколико неки од предака грла потиче из увоза тада се доставља и копија 

његовог Родослова (Педигреа) са преводом на српски језик од стране 

овлашћеног судског тумача и од истог оверен печатом и потписом. 

- уколико грло које има Потврду о пореклу мења власника подноси се захтев за 

издавање Потврде о пореклу (оверен од стране основне одгајивачке 

организације) на име новог власника и доставља оригиналнa Потврдa о пореклу 

од тoг грла главној одгајивачкој организацији.  
- Свака промена на документу која није урађена и верификована од стране главне 

одгајивачке организације поништава овај документ.  

- Грло за које се издаје Потврда о пореклу и производним особинама може бити 

уписано у главну матичну евиденцију, с тим да се упис може поништити и 

издати документ прогласити неважећим, ако се накнадно утврди да су 

достављени подаци нетачни. 

 

Опис Захтева за издавање потврде о пореклу 

У захтеву за издававање потврде о пореклу се уписују подаци о тетовиру и ИД 

броју продатог грла, раси, датуму рођења грла и категорији којој припада, пореклу 

животиње (тетовир и регистрациони број оца, тетовир и регистрациони број мајке) као 

и датум припуста, тетовир број нераста осеменитеља, раса којој припада и његов 

регистрациони број, у колико је продата назимица или крмача супрасна. У рубрику 

купац, треба читко уписати име купца и његову тачну адресу. 

При врху сваке стране се налази простор за упис основне одгајивачке 

организације, место печата исте, датума  

 У случајевима да се слање извештајне документације обавља електронским 

путем (софтвер), захтев треба да садржи тетовир број, ИД број и  датум  рођења грла. 

8. ИЗВОД ИЗ ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ  

Основна одгајивачка организација подноси извод из главне матичне евиденције 

након објављивања Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско 

унапређење сточарства у текућој години. 

Састоји се из назива основне одгајивачке организације која подноси извод, њене 

адресе, имена и презимена као и адресе одгајивача за чија се грла тражи овера извода 

као и датума подношења истог. Следе подаци о грлу које се налази на изводу: 
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За крмаче: Тетовир број, ИД број, Регистрациони број, Раса, Датум рођења, 

Класа, број прашења, датум последњег прашења, Подаци о пореклу - тетовир и 

регистрациони број као и ИД број оца и мајке. 

За нерасте: Тетовир број, ИД број, Регистрациони број, Раса, Датум рођења, , 

Одгајивач, Подаци о пореклу - тетовир и регистрациони број као и ИД број оца и мајке, 

Датум првог и последњег скока, укупан број легала, просечан број живорођених 

прасади и  Класа. 

На задњој страни извода се налазе места за потписе и печате основне и главне 

одгајивачке организације. 

9. ПРОМЕТ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА 
   

Квалитетни приплодни материјал је могуће ставити у промет само, ако је 

прописно обележен и за њега је издат прописани зоотехнички и ветеринарски 

документ. Из документа мора бити јасно, да приплодни материјал испуњава прописане 

зоотехничке услове. 

Квалитетна приплодна домаћа животиња излаже се на смотрама и изложбама 

ако је обележена на прописан начин и ако је прати Потврда о пореклу и уверење о 

здравственом стању животиње. 

Ако су животиње у промету бремените, у зоотехничком документу мора бити 

уписан припуст (сервис педигре) или приложен документ који указује на податке о 

осемењавању или припусту. 

Семе у промету мора да потиче од приплодњака, који имају позитивно оцењену 

приплодну вредност, уписани су у главну или помоћну матичну књигу (само за 

приплодњаке који су комбинација терминалних раса). 
Није дозвољен промет семена за вештачко осемењавање између 

фарми/газдинстава уколико немају Решење МПВШ.  
 


