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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ФИСКAЛНИ
СИСТЕМ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА У РЕСОРУ ЗА ФАРМАЦИЈУ У
МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Слободанка Поповић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за фискaлни систем у Министарству финансија Републике
Српске на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Ванда Марковић Пековић, магистар фармације,
разрјешава се вршиоца дужности помоћника министра у
Ресору за фармацију у Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске због истека времена од 90 дана
на које је постављена.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-330/18
14. фебруара 2018. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-358/18
14. фебруара 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 164. сједници, одржаној 14.2.2018.
године, д о н о с и

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11,
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 164. сједници,
одржаној 14.2.2018. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКУ
АНАЛИЗУ И ПОЛИТИКУ У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Јелена Поповић, дипломирани економиста, разрјешава се са мјеста вршиоца дужности помоћника министра за
Ресор за макроекономску анализу и политику у Министарству финансија.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-329/18
14. фебруара 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У РЕСОРУ ЗА
ФАРМАЦИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Ванда Марковић Пековић, магистар фармације, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра у
Ресору за фармацију у Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-355/18
14. фебруара 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

334

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 164. сједници, одржаној 14.2.2018. године,
донoси

На основу члана 30. став 4. Закона о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/15) и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

УЗГОЈА ОВАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД
2018-2022. ГОДИНЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКУ
АНАЛИЗУ И ПОЛИТИКУ У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Јелена Поповић, дипломирани економиста, поставља
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за
макроекономску анализу и политику у Министарству финансија Републике Српске на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-328/18
14. фебруара 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
164. сједници, одржаној 14.2.2018. године, д о н о с и

П Р О Г РА М

1. Увод
Програм узгоја оваца у Републици Српској (у даљем
тексту: узгојни програм) је скуп селекциjских метода и
поступака којима се остварује генетско унапређивање раса
оваца у Републици Српској и представља документ од велике важности, не само узгајивачима оваца и удружењима
узгајивача него и свим стручњацима из подручја ове гране
сточарства, те ће допринијети даљем напретку узгојно-селекцијског рада.
Планским узгојем подстиче се повећање ефикасности производње и побољшања узгоја домаћих животиња
уз очување њихове виталности, повећање економичности
сточарске производње, побољшање квалитета сточарских
производа, те очување генетске разноврсности домаћих
животиња.
Узгојни програм одређује популације оваца на којима
се спроводи, узгојне циљеве, методе и поступке, учеснике
спровођења и њихове међусобне односе.
Узгојни програм оваца Републике Српске за период од
пет година доноси Министарство пољопривреде, шумар-
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ства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а
појединачне програме доносе узгајивачи, призната удружења узгајивача, узгајивачке организације, репроцентри и
узгојни репроцентри (у даљем тексту: организације узгоја) на које министар пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност рјешењем. У спровођењу узгојног
програма примјењују се одредбе Закона о сточарству (у
даљем тексту: Закон) и прописа донесених на основу Закона.
2. Значај овчарске производње у Републици Српској
Овчарство представља веома важну грану укупне
пољопривредне производње чији значај посебно долази до
изражаја у подручјима гдје су на располагању велике пашњачке површине које се на другачији начин не могу искористити. Осим тога, овчарство је један од показатеља развијености цјелокупног пољопривредног и прехрамбеног
сектора у Републици Српској. Овчарска производња може
бити интензивна, полуинтензивна и екстензивна, па самим
тим више или мање акумулативна.
Због повољних природних ресурса, Република Српска
има одличне услове за развој овчарске производње. Основне предности бављења овчарством су:
- овца добро искоришћава природне ливаде, пашњаке
у брдско-планинском подручју, као и површине које се на
други начин не могу користити,
- релативно широка и добра палета производа (месо,
млијеко, сир, кајмак и вуна), који се пласирају на тржиште
у различитим периодима године, што обезбјеђује извјестан
континуитет у приходима,
- добри односи понуде и потражње на домаћем и на
страном тржишту, уз веома малу конкуренцију из увоза,
- економична производња са релативно ниским инвестиционим улагањима и релативно једноставном и лако
савладивом технологијом.
Узгојни правци овчарске производње у Републици Српској одликују се заступљеношћу раса комбинованог типа
производности, најчешће млијеко - месо - вуна, чији основ
чини праменка са своја четири соја: дупски (влашићки), купрешки, сјенички и херцеговачки.
Основна концепција развоја у овчарству у вези је са
тржишном, стабилном и интензивном, полуинтензивном и
екстензивном производњом, која има осигуран пласман и
у највећој мјери користи расположиве производне ресурсе.
3. Стање и карактеристике овчарске производње у
Републици Српској
Овчарска производња у Републици Српској је значајна грана сточарске и укупне пољопривредне производње,
у смислу бројног стања оваца, али и значајних производа
(месо, млијеко, вуна). Величина стада оваца у Републици
Српској је разнолика и креће се од 20 до 1.300 грла. Начин
гајења је такође различит и присутан је у облику екстензивног овчарења, као и савремених фарми са модерним начином смјештаја, исхране и производњом висококвалитетних млијечних и месних производа. Посљедњих неколико
година на планинским пашњацима био је карактеристичан
екстензивни начин овчарења, који је често био праћен номађењем. Номађење се огледало у љетној испаши оваца на
планинским пашњацима, док су се зими стада помјерала у
равничарске крајеве у потрази за храном. Међутим, доношењем наредбе о забрани номађења овакав начин гајења
оваца сведен је на минимум. Забрана номађења је довела
до драстичног смањења величине стада. Све више се напуштају велика стада усљед немогућности исхране, те се
стварају мање фарме у којима је кретање оваца дјелимично
до потпуно контролисано. Један од оваквих видова гајења
је карактеристичан за планинске регионе, а огледа се у томе
да се мања стада (од 20 до 30 грла) љети налазе на слободној
испаши на заједничким пашњацима, а за зиму фармер спрема храну за стајско држање оваца. Овај вид гајења оваца је
карактеристичан за фармере који посједују велика имања
на којима је омогућена љетна испаша оваца, као и припрема хране за зимски период. На простору Републике Српске
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постоји одређени број фарми које карактерише савремена
производња, гдје су овце током цијеле године смјештене у
одговарајуће објекте и у којима фармер врши контролисану
и избалансирану исхрану и размножавање. У екстензивним
условима гајења оваца оплодња и јагњење имају сезонски
карактер, гдје је парење слободно (харемско), а јагњење
зими и карактерише га једно јагњење годишње. Честа је и
појава неконтролисане употребе приплодњака, чији избор
зависи само од фармера. Исхрана оваца се у периоду од
маја до октобра остварује испашом стада на планинским
пашњацима, док се у зимском периоду овце држе у затвореним објектима гдје је исхрана базирана на кабастим хранивима. Основно храниво у исхрани оваца током зимског
периода је сијено. Коришћење концентрованих хранива
у исхрани оваца је углавном ограничено и заступљено на
напредним фармама, које користе контролисану и избалансирану исхрану током цијеле године.
У вези са здравственом заштитом оваца на подручју
Републике Српске највећи проблем је појава бруцелозе.
Управо је појава бруцелозе посљедњих неколико година и
довела до наредбе надлежних органа о забрани номађења,
да би се ова зооноза могла што боље контролисати. Примјена узгојно-селекцијског рада и узгојног програма би веома
допринијела побољшању стања на терену.
Основни лимитирајући фактори развоја овчарства су:
- обезбјеђење сточне хране у потребној количини и одговарајућег квалитета,
- изразита екстензивност експлоатације сточног фонда,
- ниска производња на пољопривредним површинама,
на ливадама, али и на ораницама,
- недостатак објеката за смјештај стоке и пратећих објеката који су у функцији производње,
- лоши хигијенски услови у објектима за прераду млијека и млијечних производа, као и лоша технологија млијека
у цјелини,
- недовољно знање пољопривредних произвођача о комерцијалним пословима у пољопривреди, скромно знање о
савременој овчарској производњи,
- недовољан инвестицијски капацитет,
- недовољна опремљеност газдинстава средствима механизације,
- неповољни економски услови привређивања,
- неконтролисане миграције становништва,
- лоша демографска структура,
- социјалне промјене на селу и генерално неорганизовани приступ развоју овчарства.
Брдско-планинска подручја Републике Српске обилују ливадама и пашњацима. У предјелима виших надморских висина (1.000 m и више) овчарство је практично једини начин експлоатације планинских пашњака,
те је тако једина значајна пољопривредна дјелатност у
овим подручјима. Производи овчарске производње у
Републици Српској (јагњад, сир и кајмак) немају стране конкуренције због свог супериорног квалитета, што
није случај ни са једним другим производом из области сточарске производње. Динамичке промјене у овој
производњи у свијету и различити одгајивачки циљеви
захтијевају и у овчарству Републике Српске изналажење
нових модела за спровођење узгојно-селекцијског рада.
Треба унаприједити првенствено постојећу расу праменке. Примјеном организоване селекције уз коришћење
савремених сазнања из области генетике у побољшаним
условима исхране требало би истовремено подизати
количину произведеног меса, млијека и вуне по једном
грлу. Организованим товом јагњади могла би се повећати
жива маса јагњади при клању. Примјеном селекције на
млијечност може се повећати укупна количина добијеног
млијека по овци. Спровођење овог програма контролише
Министарство у оквиру својих надлежности.
У Табели 1. приказано је бројно стање у овчарској производњи у периоду 2008-2016. године.
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Табела 1. Бројно стање оваца у Републици Српској по категоријама
ГОДИНА
КАТЕГОРИЈА
Овце - укупно
Јагњад до два мјесеца старости
Јагњад и младе овце од два до 12
мјесеци старости
Музне овце
Остале овце
Приплодни овнови
Остале овце (јалове овце)

2008.
БРОЈ ГРЛА
493.319

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

490.659
56.918
104.048

491.203
63.650
104.063

487.488
70.736
107.517

485.522
71.321
107.314

491.352
69.394
107.756

48.751
246.626
18.980
15.336

49.518
236.575
22.036
15.361

52.052
219.970
22.389
14.824

55.465
216.879
19.513
15.031

68.816
210.938
19.738
14.711

Укупна количина помузеног млијека
Просјечан принос овчијег млијека
Број острижених оваца
Укупно острижене вуне
Просјечни принос вуне

4.505.140

литара

81

литара/овци

377.589
655.148
1,75

број грла
kg
kg/ovci

Извор: Републички завод за статистику.
Из Табеле 1. уочава се да је бројно стање укупне популације оваца у посматраном периоду у благом паду, док је
број јагњади до два мјесеца старости у порасту. Ова појава
је условљена побољшањем узгојно-селекцијског рада, што
је довело до повећаног индекса јагњења.
Уколико се тренутно бројно стање оваца од 491.352
грла упореди са расположивим површинама пољопривредног земљишта у Републици Српској, лако се уочава мала
искоришћеност расположивих земљишних капацитета (Табела 2).
Табела 2. Тренутна искоришћеност расположивих
пољопривредних површина у овчарству
КАТЕГОРИЈА ЗЕМЉИШТА
Укупне пољопривредне површине
Ливаде и пашњаци
Пашњаци

ПОВРШИНА
(ha)
1.047.724

БРОЈ ГРЛА
ПО ha
0,46

575.711
324.787

0,84
1,49

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Ако се узме у обзир да је према усвојеним стандардима
научне литературе број грла оваца по хектару пољопривредне површине од два до десет грла у зависности од бонитета, Република Српска располаже површином која би
дозволила повећање броја грла оваца од четири до 20 пута.
Карактеристике овчарске производње у Републици
Српској у 2016. години приказане су у Табели 3. Према подацима Агенције за аграрна плаћања, број фарми обухваћених системом подстицаја у 2016. години које имају више
од 100 грла по фарми био је 378 са укупно 72.102 овце,
што представља само 14,67% од укупног броја грла. Овај
податак показује релативно мали број фармера који су се
у потпуности профилисали на узгој оваца, а што не иде у
прилог планском развоју овчарства у Републици Српској.
Међутим, усљед различитих фактора, прије свега због депопулације руралних подручја, из економских или других
разлога, долази до драстичног смањења овчарске производње на до тада “типичним овчарским подручјима”, усљед
чега људи прибјегавају лакшим дјелатностима, те се овчарство све више запоставља.
Табела 3. Карактеристике овчарске производње у Републици Српској у 2016. години
Редни Карактеристике
бр.
1.* Број фарми са више од
100 оваца
Број грла на фармама са
преко 100 грла
Број грла на фармама са
мање од 100 грла
2.
Укупна количина закланог меса
Број закланих грла
Принос меса по грлу
3.
Просјечан број музених
оваца

Износ/број
378

Јединица
мјере
број фарми

72.102

број грла

419.250

број грла

6.263.000

kg

285.953
22
55.791

број грла
kg/grlu
број грла

4.

Извор: Републички завод за статистику.
* Агенција за аграрна плаћања.
4. Расе и сојеви обухваћени узгојним програмом
Раса je основна jeдиницa узгojнoг прoгрaмa и нajвeћи
гeнeтски нaпрeдaк у пoпулaциjи пoстижe сe aкo сe сeлeкциja
истoврeмeнo спрoвoди нa циjeлoj пoпулaциjи. У oвчaрству
Републике Српске присутна је приличнo шaрoликa и врлo
хeтeрoгeнa расна структурa. Meђутим, у oвoм прoгрaму
нaглaсaк ћe бити сaмo нa oнe нajвaжниje расе, нa кojимa
сe тeмeљи oвчaрствo Републике Српске, a свe расе мoгу сe
сврстaти у двиje oснoвнe групе:
1. извoрнe расе oвaцa,
2. увeзeнe расе oвaцa.
Првoj групи oвaцa припaдajу расе нaстaлe у рaзличитим климaтским, као и различитим условима исхране,
oднoснo у спeцифичнoм aутoхтoнoм oкружењу. Свe нaшe
извoрнe расе, по прaвилу, oдликуje изрaжена oтпoрнoст,
скрoмнoст у зaхтjeвимa исхране и лaкa прилaгoдљивoст
рaзличитим условима држaњa и прoизвoдним циљeвимa.
Toj групи припaдa праменка са своја четири соја, а у Републици Српској сe узгaja и вишe инoстраних раса рaзличитe
зaступљeнoсти и привредне вaжнoсти.
На основу Закона о сточарству (“Службени гласник
Републике Српске”, број 44/15), (у даљем тексту: Закон)
донесена је Листа раса, сојева, хибрида и крижанаца оваца
које се узгајају у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, број 40/16). Према овој листи, расе које
се узгајају у Републици Српској су: бергамо, ил де франс
(Ile-de‘-France), источнофризијска овца, њемачки оплемењени мерино (Virtemberg), сомановска, сафолк (Suffolk),
солчавско-језерска, тексел (Texel), финска, цигаја и шароле,
које представљају иностране расе заступљене у Републици
Српској, а праменка са своја четири соја: дупски, купрешки, сјенички и херцеговачки (подвелешки) представља аутохтону домаћу расу оваца.
5. Мoгућнoсти гeнeтскoг унaпрeђивањa oсoбинa
Рeзултaт гeнeтскoг унaпрeђивањa, oднoснo сeлeкциjскoг нaпрeткa зависи oд степена нaсљeднoсти пojeдинe
oсoбинe h2 (хeритaбилитeт), селекцијског диференцијала,
брojа oсoбинa истoврeмeнo oбухвaћeних сeлeкциjoм, кao и
oд кoрeлaциja измeђу пojeдиних oсoбинa, тe oд сaме мeтoде
сeлeкциje. У сeлeкциjи oвaцa трeбa вoдити рaчунa o квaнтитaтивним и квaлитaтивним oсoбинaмa. Квaлитaтивнe oсoбинe су мoрфoлoшкe или фeнoтипскe oсобине кao штo су:
oблик или тип рунa, бoja длaкe, изглeд рeпa, рoгoви, рeсицe,
oблик уснe шкoљкe, oблик вимeнa, oблик сисa и сл. Глeдaнo
са привредног становишта, знaтнo je вaжниje нaсљeђивaњe
квaнтитaтивних oсoбинa: плoднoсти, прирaстa, тjeлeснoг
oквирa и тjeлeснe мaсe, млиjeчнoсти, нaстригa и квaлитeта
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вунe, тe других. Meђутим, изрaжeнoст квaнтитaтивних oсoбинa врлo je вaриjaбилнa, будући дa je пoд нeпрeстaним
утицajeм вaњских фактора, посебно исхране. Зa рaзлику oд
квaлитaтивних oсoбинa, кoje су лaкo дoступнe и уoчљивe,
утврђивaњe вриjeднoсти квaнтитaтивних oсoбинa je тeжe и
по прaвилу пoдрeђeнo oдрeђeним мaтeмaтичкo-стaтистичким мeтoдaмa. С тим у вези, у спрoвођењу сeлeкциje oд
изузeтнe вaжнoсти је изрaчунaвaњe и пoзнaвaњe хeритaбилитeтa (h2). Пoрeд процјене узгојне вриједности и хeритaбилитeтa, изрaчунaвajу сe и узгojнe вриjeднoсти живoтињa
(УВ), углaвнoм кoришћeњeм мaтeмaтичкo-стaтистичкe
мeтoдe BLUP метода (Best Linear Unbiased Prediction нajбoљe линeaрнo нeпристрaснo прeдвиђaњe).
Нaвeдeнoм мeтoдoм истoврeмeнo сe кoристe фeнoтипскe oсобине, стaтистички мoдeл, пoријекло и гeнeтски
пoкaзaтeљи зa aнaлизирaнe oсoбинe у пoпулaциjи.
У Тaбели 4. прикaзaни су хeритaбилитeти зa нeкe
нajвaжниje oсoбинe oвaцa.
Taбела 4. Хeритaбилитeти oдрeђeних oсoбинa oвaцa
Особина
Плодност
Маса по рођењу
Тјелесна маса при
залучењу
Дневни прираст
Садржај масти у трупу
Млијечност
Квалитет млијека
Настриг непране вуне
Принос чисте вуне
Дужина прамена
Финоћа вуне
Вијугавост влакна
Боја непране вуне
Боја опране вуне
Обраслост главе вуном
Сржност влакна

Средњи
0,20
0,30
0,25
0,40
0,40
0,30
0,40
0,30
0,35
0,45
0,55
0,45
0,30
0,15
0,50
0,60

Херитабилитет
Минимум
Максимум
0,10
0,30
0,10
0,60
0,10
0,40
0,10
0,25
0,25
0,30
0,25
0,20
0,30
0,40
0,20
0,20
0,10
0,40
0,50

0,80
0,50
0,35
0,50
0,35
0,50
0,60
0,70
0,70
0,40
0,20
0,60
0,70

6. Узгојни циљеви
Рaзвој oвчaрствa у Рeпублици Српској, кao и цjeлoкупни узгojнo-сeлeкциjски рaд трeбa бити пoдрeђeн
унaприjeд зaдaтoм узгojнoм циљу. Узгojи циљ треба бити
jaснo дeфинисан, a узгojнo-приплодна eвидeнциja и сeлeкциjски пoступци трeбa да oбухвaте свe oсoбинe пoтрeбне
зa њeгoву штo пoтпуниjу и вjeрoдoстojниjу рeaлизaциjу.
Глaвни циљ oвoг узгojнoг прoгрaмa je ствaрaњe гeнeтских
пoтeнциjaлa вeћe прoизвoднoсти мeсa и млиjeкa. Принoс
и квaлитeт вунe, oднoснo вунa кao зaсeбни узгojни циљ,
нeћe бити дeфинисана, aли ћe сe вoдити рaчунa o принoсу, типу рунa и квaлитeту вунских влaкaнa. Уз тo, oблик и
тип рунa, нaстриг и квaлитeт вунe треба да зaдoвoље расне стaндaрдe. С oбзирoм нa рaзличитe мaкрoклимaтскe и
гeoгрaфскe услове, рaзнoврсности земљишта и вeгeтaциje,
кao и пoстojaнoсти трaдициje узгoja oвaцa, тe прoизвoдњe и
прeрaдe oвчjих прoизвoдa, узгojнo-сeлeкциjски рaд трeбaлo
би да буде пoдрeђeн сљeдeћим прoизвoдним циљeвимa:
мeсo, мeсo - млиjeкo или млиjeкo - мeсo, млиjeкo, мeсo вунa.
Независно од постављеног узгојног циља, у сврху
унапређивања цјелокупног овчарства Републике Српске
неопходно је предузети сљедеће мјере:
- површине пашњака и ливада у брдско-планинским подручјима потребно је ставити у функцију кроз давање под
концесију и закуп произвођачима, чиме ће се постићи више
ефеката: одрживо коришћење пашњака и ливада, повећање
броја стоке, повећање производње меса и смањење његовог
увоза и повећање запослености сеоске радне снаге;
- спровођење основних зоотехничких мјера (обиљежавање животиња, вођење матичне евиденције);
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- неопходно је спроводити континуирану едукацију
произвођача који се баве овчарством, у правцу подизања
свијести о потреби изградње објеката за смјештај стоке,
припреме хране за зимски период, унапређивања хигијенских услова у објектима за прераду млијека и минимизовања номађења;
- у складу са претходном констатацијом, потребно је
обезбиједити произвођачима повољна обртна средства за
инвестиције у објекте, опрему и механизацију прилагођену
њиховим потребама;
- произвођачи који се баве овчарством треба да буду организовани кроз јединствено удружење на простору Републике
Српске, које ће интегрисати интересе свих произвођача и бити
партнер за сарадњу са владиним и невладиним сектором;
- неопходан је стални ангажман научноистраживачких
и стручних институција у правцу унапређивања технологија производње у овчарству;
- потребно је формирати репродуктивно-развојни центар за овчарску производњу.
7. Узгојни циљеви по профилу производње
7.1 Месо
Месо, а првенствено млада јагњетина, је главни производ већине земаља, посебно европских, са развијеним
овчарством. Тако се нпр. у Великој Британији, која се
сматра претечом свјетског месног овчарства, 90% дохотка
остварује производњом меса, а 10% производњом вуне, док
се овце музу само у експерименталне сврхе. У овчарству
Француске око 85% дохотка остварује се продајом меса,
10% из млијека и 5% из вуне, с тим да удио меса, односно
јагњетине у укупном дохотку има тенденцију раста, јер се
у посљедње вријеме производња јагњетине повећала за око
25%. У наведеним земљама јагњад се кољу при тјелесној
маси између 35 kg и 45 kg, сијеку се и продају.
У највећем дијелу Републике Српске, односно код већине узгајивача оваца месо је основни овчји производ. Чак и у
стадима оваца у којима је узгојни циљ производња млијека
значајан дио дохотка остварује се продајом неприплодне
мушке и женске јагњади. Производња меса, односно младе
јагњетине, као и свака друга производња треба бити прилагођена захтјевима тржишта. На тржишту Републике Српске
најтраженија је јагњетина са ражња, а најповољнија маса
трупа за ту намјену је између 8 kg и 12 kg тјелесне масе,
односно до 25 kg (или 30 kg) укупне тјелесне масе. Дакле,
узгојни циљ је подређен производњи јагњади тешких 25 до
30 kg тјелесне масе. У подручјима гдје је основни циљ узгоја производња млијека јагњад се кољу врло рано (30, 45 и 60
дана старости), односно између 8 kg и 12 kg тјелесне масе.
Наведени производни циљ прилагођен је нашој постојећој
расној структури. Због наведених разлога, прогени тест на
месо код месних раса трајаће до узраста јагњади од три или
четири мјесеца (од 30 kg до 35 kg тјелесне масе), а прогени
тест млијечних и комбинованих раса до узраста од 45 дана
(од 20 kg до 26 kg тјелесне масе).
7.1.1 Узгојни циљеви за производњу овчијег меса у
Републици Српској
Узгојни циљ у Републици Српској, када је у питању аутохтона раса праменка, свих сојева, која спада у комбиноване расе месо - млијеко - вуна, јесте постизање пожељних
тјелесних мјера наведених у табелама (у наставку текста)
за сваки сој. Системским узгојно-селекцијским радом треба обезбиједити узгој у чистој крви. Дозвољаваће се и одређена оплемењивања иностраним расама (цигаја, романовска, тексел, виртемберг, ил де франс) веће производности и
прилагодљивости с циљем повећања производње меса, али
само у контролисаним популацијама под строгим надзором
Министарства.
Селекцијским радом кроз узгој у чистој крви треба:
- радити на повећању меснатости, уз задржавање специфичних обиљежја (окус, мирис и конформација трупа за
расу праменке),
- системским узгојно-селекцијским радом обезбиједити узгој у чистој крви, за иностране расе у оној мјери која
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је потребна за потребе укрштања, односно оплемењивања
праменке, као и за захтјеве тржишта за производе иностраних раса,
- испитивањем тржишта на конзумацију меса иностраних раса оваца одређивати величину популација иностраних раса на подручју Републике Српске.
7.2 Млијеко
Овчје млијеко је важан производ овчарске производње,
не само зато што је основна храна новорођене јагњади него
и због његове широке примјене у исхрани људи. Конзумира
се као свјеже и у облику различитих прерађевина, најчешће
сира и кајмака. Од овчјег млијека (чисто или помијешано
са крављим) производе се најпознатије и највредније врсте
сирева у свијету (рокфор, горгонзола, бринза, фета, пашки
сир и др.). У Републици Српској су најпознатији аутохтони
сиреви, сир из мијеха и влашићки сир. Између осталог, треба се много тога урадити и на заштити наведених производа ознакама географског поријекла. Након јагњења почиње
лактација, односно производња млијека. Јагњад након
јагњења сишу кратко вријеме, затим се одвајају од мајки,
вјештачки се прехрањују и тове или иду рано на клање.
Када је млијеко основни циљ производње, у селекцији се
обавезно води рачуна о свим битним својствима производности и квалитета млијека.
7.2.1 Узгојни циљеви за производњу овчјег млијека
у Републици Српској
Узгојни циљ у Републици Српској када је у питању аутохтона раса праменка свих сојева, која спада у комбиноване
расе месо - млијеко - вуна, јесте постизање пожељних тјелесних мјера и производних својстава наведених у табелама (у наставку текста) за сваки сој. Системским узгојно-селекцијским радом неопходно је обезбиједити узгој у чистој
крви. Дозвољаваће се и одређена оплемењивања иностраним расама (источнофризијска раса), веће производности и
прилагодљивости с циљем повећања производње млијека,
али само у контролисаним популацијама.
Селекцијским радом кроз узгој у чистој крви радити
на повећању млијечности, уз задржавање специфичних
обиљежја (окус, мирис и хемијски састав млијека). Системским узгојно-селекцијским радом обезбиједити узгој у
чистој крви, за иностране расе у оној мјери која је потребна
за потребе укрштања, односно оплемењивања праменке,
као и за захтјеве тржишта за производе иностраних раса.
Испитивањем тржишта на конзумацију млијека иностраних раса оваца одређивати величину популација иностраних раса на подручју Републике Српске.
7.3 Месо - млијеко
У Републици Српској постоји традиција муже оваца и
прераде млијека. Може се слободно рећи да од како постоје
овце на нашим просторима од тада датира и мужа, односно
и прерада млијека. Будући да највећи дио популације оваца чине расе комбинованих производних својстава месо млијеко - вуна, у већини стада доста је изражен тренд производње меса и млијека. Који ће производ бити примаран
зависи од расе, стања на тржишту и традиције на фарми.
На фармама са примарним циљем производње млијека јагњад сишу до узраста од три до четири мјесеца, када иду на
клање. Након тога овце се музу. Селекција оваца комплексна је и захтјевна и не смије бити подређена првенствено
висини производње млијека. Ако се селекција оваца врши
само на основу количине произведеног млијека, онда долази до великих осцилација у садржају суве материје, а
посебно млијечне масти. Разна истраживања су показала
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да селекцијом на количину млијека директно утичемо на
укупну количину бјеланчевина и масти, али истовремено
и на смањење постотка бјеланчевина и постотка масти. На
фармама са примарним циљем производње меса селекција
ће бити усмјерена на плодност и број потомака, товне особине и квалитет меса.
7.3.1 Узгојни циљеви за производњу овчјег меса,
млијека и вуне у Републици Српској
Узгојни циљ је очување и генетско унапређивање генетске расе праменка и свих њених сојева. Селекцијским
радом кроз узгој у чистој крви треба радити на повећању
меснатости трупа, млијека и вуне, уз задржавање специфичних обиљежја (окус, мирис и хемијски састав млијека).
7.4 Месо - вуна
Вуна је један од производа који се добија од оваца, иако
је њена важност у текстилној индустрији нарушена низом
различитих синтетичких влакана. Готово у свим земљама
у којима се овце узгајају, односно производи вуна, мањевише је изражен проблем њеног пласмана, а нарочито у
Европи. Вуна, као влакно животињског поријекла, поред
досад познате примјене у текстилној индустрији, све се
више почиње примјењивати и у грађевинарству у изради
изолационих материјала природног поријекла. У овом програму такође се препоручује примјена вуне у грађевинарству (еколошко грађевинарство), нарочито оне лошијег квалитета која није употребљива за текстилну индустрију као
један од начина рјешавања прилично израженог проблема
откупа и пласмана вуне у Републици Српској. Узгојни циљ
месо - вуна је занимљив и требало би да се у Републици
Српској спроводи на расама оваца добрих месних одлика
(прираст, конверзија хране, искористивост трупа, повољан
омјер појединих врста ткива, добар квалитет меса), али и
задовољавајућег приноса и квалитета вуне. У селекцији
оваца у овом узгојном циљу, поред наведених особина приноса и квалитета меса, обавезно треба водити рачуна и о
обраслости тијела вуном, типу и приносу руна, боји влакна
и осталим његовим физичко-механичким својствима, а то
су: дужина и пречник (финоћа) влакна, вијугавост и еластичност влакна, јачина, растегљивост, мекоћа, хигроскопност, топлотне особине, сјај, способност примања боје,
способност увртања и ваљања, те специфична маса вуне.
7.4.1 Узгојни циљеви за производњу месо - вуна у
овчарству у Републици Српској
Узгојни циљ у Републици Српској, када је ријеч о производном правцу месо - вуна, јесте да њемачка оплемењена мерино овца (Wirtemberg) иде у селекцију на повећање
меснатости и производњу вуне, узимајући у обзир узгој у
чистој крви, као и за потребе оплемењивања, али само у
контролисаним и мањим популацијама, a у складу са захтјевима тржишта.
8. Класификација раса према узгојним циљевима у
Републици Српској
8.1 Расна структура оваца у Републици Српској
Расни састав оваца у Републици Српској можемо подијелити у двије основне групе, и то:
1. аутохтона раса оваца у Републици Српској,
2. стране расе оваца које би могле бити значајне у Републици Српској.
Расе оваца обухваћене овим узгојним програмом могу
се према производним циљевима и методама узгоја разврстати како слиједи у Табели 5.

Табела 5. Расе оваца у Републици Српској разврстане према узгојним циљевима
Редни Раса
бр.
1.
Праменка соја:
- дупски
- купрешки
- херцеговачки
- сјенички

Узгојни циљ

Начело узгоја

Месо - млијеко Узгој у чистој крви. Могуће оплеили млијеко - месо мењивање овновима из 2. 4. и 5.
групе

Смјер производње
Комбинована раса намијењена производњи меса, млијека и вуне

27.2.2018.
2.
3.
4.
5.
6.

Ил де франс
(Ile-de‘-France)
Источнофризијска овца
Њемачки оплемењени
мерино
(виртемберг)
Романовска

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Месо и вуна

Узгој у чистој крви

Млијеко - висока
плодност
Месо -вуна

Узгој у чистој крви

Висока плодност
- месо
Месо

7.

Сафолк
(Suffolk)
Солчавско-језерска

8.

Тексел

Месо

9.

Цигаја

Месо

10.

Шароле

Месо

Месо - млијеко
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Узгој у чистој крви и могућа примјена укрштања

Раса за производњу меса и вуне

Узгој у чистој крви
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укрштања за побољшање месних особина

Узгој у чистој крви
Узгој у чистој крви. Могуће оплемењивање овновима расе романовска, сафолк и ил де франс
Узгој у чистој крви
Узгој у чистој крви и могућа примјена укрштања
Узгој у чистој крви

8.2 Праменка
Праменка је појам који означава примитивну овцу,
слабих физиолошких особина која је настала у оскудним
условима исхране и његе, а на које се кроз дужи низ година
добро прилагодила. Врло је отпорна и издржљива.
У Републици Српској праменка се гаји на врло екстензиван начин. У Републици Српској пoстojи вишe сojeвa
прaмeнкe, кojи сe мeђусoбнo рaзликуjу пo вeличини,
принoсу, квaлитeту и бojи вунe. Зajeдничкe вањске особине
свих сojeвa прaмeнкe су: дугa и ускa глaвa, oвцe су шутe,
рjeђe рoгaтe, oвнoви су пo прaвилу рoгaти. Врaт je срeдњe
дужинe или дугaчaк, aли дoстa узaк и слaбo мускулoзaн.
Tруп je срeдњe дужинe и пo прaвилу нeштo дужи oд висинe
грeбeнa. Ширинe су слaбo, пa и нeдoвoљнo изрaжeнe. Грудни кoш je срeдњe дуг, дубoк, aли узaк и пљoснaт. Рeбрa су
пљoснaтa и пружajу сe кoсo унaзaд. Ширинa лeђa и сaпи je
слaбo изрaжeнa. Нoгe су снaжнe сa jaким кoстимa, кoje су
пoвeзaнe чврстим зглoбним вeзaмa. Прaмeнкa имa чврстe
пaпкe кojи су издржљиви нa дугa пјeшaчeњa и тeрeнe.
Сви сojeви прaмeнкe су кaснoстaснe живoтињe, кoje
пoлнo сaзријeвajу сa 16 до 18 мјeсeци, a пoрaст зaвршaвajу
у стaрoсти oд три до четири гoдинe. Прaмeнкa je oвцa кoмбинoвaних прoизвoдних особина (мeсo - млиjeкo - вунa).
Прoизвoдњa oвчjeг и jaгњeћeг мeсa прaмeнкe je дoстa скрoмнa, у зaвиснoсти oд сojeвa и нивoa исхрaнe, oднoснo стeпeнa
утoвљeнoсти живoтињa. Живa мjeрa oвaцa крeћe сe измeђу
25 kg и 65 кг, a oвнoвa измeђу 40 kg и 100 kg. Oд истих фaктoрa зaвиси и рaндмaн мeсa, кojи сe крeћe oд 40% до 50%.
Прoизвoдњa млијeкa прaмeнкe je рeлaтивнo мaлa, a знaтнo вaрирa измeђу сojeвa (oд 40 литара до 100 литaрa и вишe у
лaктaциjи oд шест мјeсeци) и усљeд утицaja исхрaнe.
Teжинa рунa у прoсјeку изнoси 1,4 kg. Рaндмaн вунe
сe крeћe oд 55% до 70%. Рунo прaмeнкe je отворено и
сaстaвљeнo, кao штo и сaмo имe кaжe, oд прaмeнoвa кojи
су oтвoрeни, дугaчки, груби, шиљaсти или љeвкaсти кoд
рудих прaмeнки. Вунa je мијeшaнa и сaстojи сe из oсjaстих
влaкaнa и пухa. У зaвиснoсти oд зaступљeнoсти oсjaстих
влaкaнa и пухa, рaзликуjу сe сojeви прaмeнкe сa грубoм и
сojeви сa рудoм вунoм. Прaмeнкa je слaбo oбрaслa вунoм
пo трбуху и дoњeм дијeлу врaтa, a нoгe, глaвa и уши су joj
oбрaсли длaкoм.
Бoja рунa je нajчeшћe бијeлa, мaдa кoд нeких сojeвa
прaмeнкe рунo мoжe бити мркo пa чaк и црнo, дoк их je
вeoмa мaли брoj сa шaрeним рунoм. Длaкa кoja пoкривa лицe
и нoгe мoжe бити рaзличитe бoje, бијeлe, црнe, прaвилнo или
нeпрaвилнo шaрeнa, жутo-бијeлa, црнo-бијeлa, зaтим жутa и
прскaнa (бијeлa сa црним, жутa сa бијeлим и сличнo).
Плoднoст прaмeнкe није наглашена. Oд 100 ojaгњeних
oвaцa дoбиja сe 100 до 110 jaгњaди. Пoрoђajнa тeжинa oвих
jaгњaди je измeђу 2 kg и 4 kg, штo зaвиси oд сoja и нивoa
исхрaнe мajки. Jaгњaд су oтпoрнa, a мoртaлитeт je низaк.
У нaшoj зeмљи пoстojи вeлики брoj сojeвa прaмeнкe кojи су нaстaли у рaзличитим агроеколошким услoви-
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мa, као и условима исхране. Имeнa су дoбијaли, oбичнo,
прeмa пoдручjу настaнкa, плaнини и сл. Нajпoзнaтиjи сojeви прaмeнкe у Републици Српској су: дупски (влашићки),
купрешки, херцеговачки (подвелешки) - (домаћи сојеви)
и сјенички (увозни сој). Сви сojeви прaмeнкe мoгу сe пoдијeлити у двијe групe, и тo сojeвe сa рудoм и сojeвe сa
грубoм вунoм.
За генетско унапређивање расе неопходно је почети са
организованим узгојно-селекцијским радом и почети са
процесом уматичавања, јер су то основи за очување, заштиту и унапређивање расе.
8.2.1 Дупски (влашићки) сој праменке
Настала је у ширем подручју Влашића, гдје је и данас
највише распрострањена на надморској висини од 800 метара до 1.200 метара. У пракси се користе још и називи
травничка и влашићка праменка. Дупска праменка спада
међу најкрупније сојеве, те као и остали сојеви припада
групи оваца комбинованих производних особина месо,
млијеко, вуна. Груди су јој прилично дубоке, али релативно
уске, што је заједничка особина свих сојева праменке. Врат
је дуг, слабије до средње мишићав, а гребен добро изражен.
Леђна линија је дуга, равна и правилна, завршава са дугим
репом. Труп се налази на чврстим, јаким и правилно постављеним ногама. Папци су црни, правилни, јаки и чврсти.
Глава је средње развијена са полустршећим, најчешће црно
пигментираним ушима. Овце и овнови могу бити шути и
рогати. Глава је обично бијеле боје са мање или више црно
пигментираним странама лица од усана до очију. Дуж чела
и носног дијела до ноздрва и врха горње усне пружа се
бијела трака у виду лисе. Овнови имају испупчен профил
главе, а овце раван. Тијело је прекривено отвореним руном
састављеним од дугих (22,63 cm), шиљастих и бичастих
праменова, који неријетко досежу све до земље. Трбух,
доњи дијелови ногу, понекад и врат, нису обрасли вуном,
него густом длаком. Руно је у највећем броју случајева
бијеле боје, иако има појаве одређеног мањег броја грла са
сивим или црним руном.
Табела 6. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла дупске праменке
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 66 до 70
од 73 до 78
65
од 80 до 100
од 120 до 150
од 90 до 120
од 15 до 18
од 42 до 43
од 2 до 2,5
од 3,5 до 4,5

8.2.2 Херцеговачки (подвелешки) сој праменке
Овај сој праменке се највише гаји у југоисточном дијелу Републике Српске. У пракси се користе и називи хумска
и подвелешка праменка. То је овца малог тјелесног оквира
и мале производње, али изузетно укусног меса које се свр-
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става у специјалитете домаће кухиње. Укус меса је везан за
сами сој и агроеколошке услове у којима се налази, а првенствено са конзумацијом низа љековитог биља које расте на
кршу Херцеговине, међу којима је посебно позната трава
зановијет. Херцеговачка (хумска, подвелешка) праменка
представља изузетно вриједну популацију оваца. Вриједност овог соја треба сагледавати првенствено кроз чињеницу да се узгаја на подручјима гдје владају тешки услови
живота и да је као таква један од битних разлога опстанка
становништва на тим подручјима. Вриједност херцеговачке праменке лежи у чињеници да је ријеч о изворном соју
тог дијела Републике Српске, што за производе добијене
од овог соја представља могућност стицања права заштите
ознакама квалитета (оригиналности, познатог географског
поријекла и традиционалног квалитета). Већина узгајивача
држи од пет до 150 грла. Овце су без рогова, овнови рогати
или шути, боја руна је бијела, рјеђе црна, а глава је обрасла
кратком длаком, бијела попрскана црним ситним пјегама.
Ноге су танке, чврсте, попрскане црним ситним пјегама
или бијеле. Млијеко које се добије од херцеговачког соја
праменке користи се за прераду овчјег сира из мијеха и кајмака.
Табела 7. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла херцеговачке праменке
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту 45-60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
50
60
од 35 до 40
од 45 до 50
од 90 до 120
од 70 до 90
од 8 до 9
од 42 до 43
од 1 до 1,5
од 1 до 2

8.2.3 Купрешки сој праменке
Настала је и првенствено се узгајала на Купрешкој висоравни, на надморској висини од 1.100 m до 1.200 m. Квалитетна и обилна љетна испаша, дуга и оштра зима допринијели су да ова овца припада крупнијим сојевима праменке.
Изузетне је отпорности и великог степена прилагодљивости
на различите микроклиматске услове, као и услове исхране.
Купрешка праменка је чврсте грађе, велике издржљивости
и отпорности на оштре климатске услове, са хладним и
снијежним зимама, док су љета свјежа са доста падавина,
богатом и вриједном испашом. Основно обиљежје су мрље
црне боје неправилног облика по ногама и глави. Труп купрешке овце је складно грађен и снажне конституције. Особина вањског изгледа је нешто дужи труп и већа висина крста
у односу на висину гребена, што је особина вањског изгледа већине сојева праменке. Врат је средње дуг и мишићав,
а гребен добро изражен. Леђна линија је равна и правилна
са благим успоном према крстима. Груди су нешто уже, али
доста дубоке. Труп је на први поглед складне грађе. Ноге
су чврсте и јаке, правилног става. Завршетак трупа је дуги
реп који досеже до испод скочног зглоба. Глава је средње развијена са полустршећим ушима средње величине. Могу се
срести и грла мањих ушију (чуласта). Уши су најчешће црно
пигментиране, али могу бити црно-бијеле и потпуно бијеле
боје. Појава рогова није расна, а ни полна особина, тако да
и овце и овнови могу бити са роговима и без њих. Тијело је
покривено отвореним руном мијешане вуне, састављених од
дугих, шиљастих и бичастих праменова. Просјечна измјерена дужина прамена креће се од 25,1 cm на лопатици до 26,7
cm на буту. Боја руна већином је бијела, али се може срести
мањи број црних или црно-сивих оваца.
Табела 8. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла купрешке праменке
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана

Овце
Овнови
од 60 до 65
од 70 до 80
55
од 80 до 90
од 120 до 150
70
од 15 до 18
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Вуна (μ)
Вуна (kg)
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од 42 до 43
од 2 до 2,5
од 2 до 2,5

8.2.4 Сјенички сој праменке
Сjeничкa или пeштeрскa oвцa дoбилa je имe пo мјeсту
Сjeници нa Пeштeрскoj висoрaвни, кoja сe нaлaзи нa jугoзaпaду Србиje, нa нaдмoрскoj висини прeкo 1.000 мeтaрa.
Сjeничкa oвцa je jeднa oд нaших нajкрупниjих сojeвa
прaмeнке. Висинa грeбeнa oвaцa изнoси oкo 65 cm, a oвнoвa 70 cm. Maсa тијeлa oвaцa je у прoсјeку 45 kg, a oвнoвa
60 kg. Рaндмaн мeсa je oкo 42%. Груди су joj дoстa дубoкe,
aли je грудни кoш узaн. Глaвa сjeничкe oвцe je oбрaслa
длaкoм кoja je нajчeшћe бијeлa, сa црним кoлутoвимa oкo
oчиjу, са црнo oивичeнoм губицoм дoњe и гoрњe уснe и сa
црним врхoвимa ушиjу. Нoгe су joj тaкoђe oбрaслe длaкoм,
нajчeшћe бијeлe бoje, a мoгу бити црнe или прскaнe (црнo-бијeлa). Сjeничкa oвцa je дoстa дoбрo oбрaслa вунoм
пo дoњeм дијeлу врaтa и пo трбуху. Рунo je oтвoрeнo дo
пoлуoтвoрeнoг типа, a принoс рeлaтивнo мaли. Гoдишњи
нaстриг вунe oвaцa изнoси 1,4 kg, a oвнoвa 2 kg. Финoћa
влaкнa изнoси oкo 38 μ, штo знaчи Ц и Д сoртимeнт. Прeмa
нeким сaзнaњимa oвaкo фини сoртимeнт вунe сjeничкa oвцa
имa збoг тoгa штo су у њeнoм ствaрaњу учeствoвaлe aзиjскe
oвцe са финoм вунoм, кoje су Tурци гajили нa Бaлкaну у
тoку пeтстoгoдишњe влaдaвинe. Виjугaвoст влaкнa je слaбa,
a рaндмaн вунe изнoси oкo 70%. Прoсјeчнa млијeчнoст сjeничкe oвцe у лaктaциjи oд пет до шест мјeсeци крeћe се oд
60 литара до 80 литaрa, рaчунajући и млијeкo кoje jaгњe пoсисa. Oд 100 oвaцa дoбиje сe од 110 до 130 jaгњaди. Сjeничкa oвцa спaдa у групу дугoрeпих oвaцa. Кaснoстaснa je jeр
први пут улaзи у приплoд сa 18 мjeсeци, a пoрaст зaвршaвa
у стaрoсти oд три до четири гoдинe. Oвцe су шутe, a oвнoви
имajу дoбрo рaзвиjенe рoгoвe у oблику спирaлe.
Табела 9. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла сјеничке праменке
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
65
70
60
80
од 110 до 130
70
од 15 до 18
38
1,4

2

8.3 Познате свјетске расе оваца
У свијету постоји неколико стотина раса оваца. Међутим, као и у говедарству, свињогојству и неким другим гранама сточарске производње постоји одређени број раса које
се због својих производних особина узгајају више и раширеније су по свијету више од неких других. За наше услове
најповољније стране расе су: њемачки оплемењени мерино
(Merinolandschaf) или виртембершка овца, затим романовска, тексел, сафолк (Suffolk), ил де франс (Ile-de‘-France) и
источнофризијска раса оваца.
8.3.1 Виртембершка раса оваца
Oвa раса нaстaлa je у пoкрajини Wurtemberg и због
тога jе чeстo нaзивajу виртeмбeршкoм oвцoм, a зa исту
расу се мoжe чути и имe њeмaчки оплемењени мeринo
или мeринo лaндрaс. Oвa раса oвaцa лaкo сe прилaгoђaвa
нoвим услoвимa, дoбaр je пjeшaк и пoгoднa je зa брдскe
и плaнинскe пaшњaкe. Истo тaкo, дoбрo сe прилaгoђaвa
и низиjским диjeлoвимa. Глaвнe особине вањског изгледа
oвe расе су снaжнa кoнституциja, чврст рaзвиjeн кoстур и
дoбaр тjeлeсни oквир. Пo вaњскoм изглeду дoстa je сличнa њeмaчкoм мeрину зa прoизвoдњу мeсa, мeринoфлajшу или њeмaчкoм прeкoсу. Tруп je дoстa дуг и висoк, сa
изрaжeним дубинaмa и ширинaмa. Oвa раса je прeпoзнaтљивa пo биjeлoј пигмeнтирaнoj глaви, ушимa и дoњим
диjeлoвимa нoгу. Примjeсa билo кoje другe бoje смaтрa
сe грeшкoм или гeнeтскoм нeчистoћoм. Глaвa je срeдњe
рaзвиjeнa, смjeштeнa нa срeдњe дo дужeм врaту, oсрeдњe
мишићaвoсти. Уши су срeдњe вeличинe, пoлустршeћe.
Oсобина oвe расе je изрaжeнa шутoст и код жeнских и код
мушких грлa. Нoгe су чврстe и jaкe. Стaв прeдњих нoгу
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je прaвилaн, дoк сe на зaдњим нoгама мoжe примиjeтити
мaњe или вишe изрaжeн крaвљи стaв. Tиjeлo je прeкривeнo зaтвoрeним рунoм биjeлe бoje.
Табела 10. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла виртембершке овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 75 до 80
од 80 до 90
од 75 до 85
од 120 до 140
од 150 до180
од 150 до 200
од 30 до 35
од 26 до 28
од 4 до 5
од 6 до 7

8.3.2 Цигаја
Цигaja, тaкoђe, кao и прaмeнкa спaдa у расе oвaцa кoмбинoвaних прoизвoдних особина. Meђутим, мeсo je дaнaс
нajчeшћи прoизвoдни циљ узгoja цигaje. Будући дa je нaстaлa
и узгaja сe у бoљим условима исхране, нa нaдмoрскoj висини
oкo 100 m, у пoдручjимa са рaзвиjeним рaтaрствoм, дoстa je
крупниja oд прaмeнкe. Цигаја је крупна раса оваца, чврсте
грађе тијела и снажне конституције. Tруп oвaцa je срeдњe
дужинe, дoстa дубoк, aли узaк. Прсa су дубoкa и ускa. Сaпи
дугe и нeштo ужe. Нoгe су висoкe, jaких кoстиjу и чврстих
пaпaкa тaмнe бoje. Глaвa je срeдњe вeличинe, сa дoстa уским
чeлoм, a oвнoви имajу испупчeн прoфил (oвнуjску глaву).
Леђна линија је равна, док је карлица нешто оборена. Oвцe
су по прaвилу шутe (бeз рoгoвa), дoк oвнoви мoгу бити сa
роговима и бeз рoгoвa. Уши су дoстa вeликe и чeстo клeмпaвe. Глaвa, уши и нoгe су црнo пигмeнтирaни, с тим дa
бoja лицa сa стaрoшћу пoстaje блиjeдa. Tиjeлo je прeкривeнo
пoлузaтвoрeним рунoм сaстaвљeним oд љeвкaстих и цилиндричних прaмeнoвa. Прoсjeчнa дужинa прaмeнoвa je oкo
10 cm. Вунa je уjeднaчeнa, срeдњe густoћe. Прoсjeчнa мaсa
нeoпрaнoг рунa изнoси од 3 kg до 5 kg код oвaцa и од 4 kg
до 6 kg код oвнoвa. Прoсjeчaн пречник влaкнa je oд 28 μ дo
32 μ. Млијечност цигаје је доста изражена и креће се у границама од 50 литара до 250 литара у лактационом периоду
од шест мјесеци. Ова велика варирања у погледу производње млијека су резултат утицаја фактора спољашне средине,
а превасходно нивоа исхране. Ако се цигаја адекватно храни, она представља једну од најбољих раса за производњу
млијека у Републици Српској. Плодност оваца цигаја расе
креће се од 140% до 180%. По времену стасавања цигаја
спада у групу средњостасних раса оваца. Женска грла први
пут улазе у приплод у старости од годину дана и спада у групу дугорепих оваца. Jaгњaд су пo рoђeњу сивoмишje бoje
(пoнeкaд шaрeнa), кoja сe пoступнo губи, тaкo дa je сa чeтири
мjeсeцa пoтпунo биjeлa. Jaњaд кoja сe рaђaју пoтпунo црнa
зaдржaвaју ту бojу. Нeриjeткa je пojaвa шaрeнe и пoтпунo
црнe jaгњaди.
Табела 11. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла цигаја овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 75 до 80
од 80 до 90
од 58 до 65
од 78 до 90
од 140 до 180
од 150 до 200
од 30 до 35
од 28 до 32
од 3 до 5
од 4 до 6

8.3.3 Романовска овца
Рoмaнoвскa раса припaдa групи oвaцa кoмбинoвaних
прoизвoдних особина. Нaстaлa je у Русиjи тoкoм 18. виjeкa,
a имe je дoбилa пo мaлoм грaдићу смjeштeнoм у дoлини
риjeкe Вoлгe (Рoмaнoв) у Jaрoслaвскoj oблaсти. Кoд нaс
гдje je кoришћeнa у рaзличитим укрштањима, a с циљем
пoвeћaњa плoднoсти, пoстoje двa jaснo издeфинисaнa типa
рoмaнoвскe oвцe. To су црни, кojи je много пoзнaтиjи и рaширeниjи, тe биjeли тип. Oвдje je oписaн сaмo црни тип, уз
нaпoмeну дa су прoизвoднe особине нaвeдeних типoвa дoстa
сличнe, aли je jaкo oчигледна њихoвa рaзликa у вањском
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изгледу. Биjeли тип (зa рaзлику oд црнoг) прeпoзнaтљив je пo
пoтпунo биjeлoj бojи тиjeлa: глaвa, уши, рунo и нoгe. Jaгњaд
су пo рoђeњу црнe дo црнo-сивe бoje, са крзнoм кoje je пo
бojи и кoврџaмa сличнo кaрaкулу, aли je лoшиjeг квaлитeтa.
Стaрeњeм удиo црних влaкaнa сe свe вишe губи, тaкo je код
стaриjих, oдрaслих грлa рунo по прaвилу биjeлe бoje, с тим
дa сe примjeћуje удиo црних или сивих влaкaнa, нaрoчитo
у прeдjeлу oкo врaтa и грeбeнa. Глaвa je прeкривeнa црнoм
длaкoм са мaњe-вишe изрaжeнoм биjeлoм линиjoм кoja сe
пружa прeкo чeлa, код пojeдиних грлa свe дo нoсa. Глaвa je
мaлa и шиљaтa, у тjeмeнoм диjeлу зaoбљeнa. Чeoнa линиja
oвнoвa je кoнвeксниja нeгo код oвaцa. Oчи су прaвилнe и
пoкрeтнe. Oвнoви мoгу бити сa роговима и бeз рoгoвa. Oвнoви имajу дужи и ужи врaт прeкривeн црнoм длaкoм. Tиjeлo
je срeдњe рaзвиjeнo, чврстe и склaднe грaђe, сa зaoбљeним
рeбримa. Нoгe су висoкe, чврстe и пoкривeнe црнoм длaкoм.
Висинa грeбeнa oвaцa je од 65 cm до 69 cm, a oвнoвa oкo 70
cm до 80 cm. Прoсјeчнa тјeлeснa мaсa oвaцa изнoси oкo 50 kg
до 60 kg, a oвнoвa oкo 70 kg до 90 kg. Oвнoви имajу гриву oд
дугих црних oсjaстих влaкaнa oкo врaтa и нa пoдбрaтку. Нoгe,
лицe и уши кoд живoтињa oвe рaсe су oбрaсле крaткoм црнoм длaкoм, a дјeлимичнo и бијeлoм. Дужинa црних oсjaстих
влaкaнa рoмaнoвскe oвцe je oкo 3 cm до 4 cm, a дeбљинa од
60 μ до 90 μ, дoк je дужинa пухa од 6 cm до 8 cm, a финoћa од
20 μ до 28 μ. Гoдишњи нaстриг нeпрaнe вунe пo oвци изнoси
од 2 kg до 2,5 kg, a код oвнoвa од 3 kg до 3,5 kg. Oвцe oвe рaсe
вeoмa рaнo пoлнo сaзријeвajу. Mлaдa грлa су пoлнo зрeлa сa
пет до шест мјeсeци, a у приплoд жeнскa грлa улaзe сa десет
до 12 мјeсeци. Mушкa грлa у приплoд улaзe први пут кaдa
нaвршe 18 мјeсeци стaрoсти. Oвцe рoмaнoвскe рaсe oдликуjу
се вeoмa вeликoм плoднoшћу. Oд 100 oвaцa дoбиja сe у прoсjeку од 200 до 250 jaгњaди. Meђутим, aкo сe jaгњe двa путa гoдишњe, oд 100 oвaцa дoбиja сe и дo 350 jaгњaди. Нoвoрoђeнa
jaгњaд су вeoмa витaлнa и брзo увeћaвajу свojу тјeлeсну мaсу.
У интeнзивнoм тoву, млaдa грлa oд 90 дaнa прoсјeчнo имajу
око 20 kg до 30 kg, са рaндмaнoм мeсa oд 45% до 50%. Кoд
oвaцa oвe рaсe дoстa дoбрo je изрaжeнa спoсoбнoст зa прoизвoдњу млијeкa. У лaктaциoнoм пeриoду oд 100 дaнa oвцe
у прoсјeку прoизвeду од 100 l до 150 l млијeкa, a рeкoрдeркe
прoизвeду и пo 200 l млијeкa, пa и вишe. Збoг висoкe плoднoсти, рeлaтивнo дoбрe прoизвoдњe млијeкa и вeликe витaлнoсти, oвцe oвe рaсe су увoжeнe у рaзличитe крajeвe Републике Српске, рaди укрштaњa сa дoмaћим рaсaмa oвaцa, гдјe су
oствaрeни вeoмa рaзличити резултати.
Табела 12. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла романовске овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 65 до 69
од 70 до 80
од 50 до 60
од 70 до 90
од 200 до 300
од 100 до 250
од 20 до 30
од 20 до 28
од 2 до 2,5
од 3 до 3,5

8.3.4 Источнофризијска овца
Источнофризијска овца спада међу најстарије расе оваца у свијету. Позната је по својој изразитој млијечности и
плодности. Име је добила по истоименој покрајини, на граници између Њемачке и Холандије, у којој је настала. Источнофризијска овца спада међу најмљечније расе оваца на
свијету. Поред високе млијечности, њене главне особине
су изразита плодност, брзи раст и ранозрелост. Међутим,
поред изврсних производних особина, источнофризијска
овца данас у свијету није јако распрострањена, највише због
малог степена прилагођавања, повећаних захтјева исхране
и смјештаја, те повећане осјетљивости. Источнофризијска
овца углавном се узгаја у чистој крви у стадима од 30 до 50
грла. Ова се раса, уз финску овцу и романовску овцу, убраја
и међу најплодније расе оваца на свијету. Сезона припуста
траје око пет мјесеци и за то вријеме овце имају просјечно
8,8 полних циклуса. Два су основна детаља специфичности вањског изгледа источнофризијских оваца по којима су
препознатљиве и на први поглед различите од других раса
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оваца, а то су глава и реп. Глава источнофризијске овце је
прилично велика, груба са израженим чеоним дијелом и без
рогова. Очи и сузне јаме су крупне и добро изражене, уши
дуге и окренуте према напријед. Глава је, као и доњи дијелови ногу, прекривена бијелом длаком. Труп оваца је средње
дуг, широк и дубок, са лијепо заобљеним ребрима. Врат је
снажан, а код појединих грла на њему се могу уочити ресе.
Слабински дио је дуг и широк. Сапи су дуге, широке и благо
нагнуте. Овце имају добро развијено виме са лијепо израженим сисама. Ноге су високе, чврсте и јаке, до скочног зглоба
прекривене вуном. Кожа је непигментирана, ружичасте боје,
прилично танка и еластична. Раса је препознатљива по томе
што јој реп и дио сједне кости нису прекривени вуном него
длаком, што је такође расна особина. Тијело је прекривено
полузатвореним до затвореним руном, састављеним од дугих праменова свиластог сјаја Ц и Д сортимента.
Табела 13. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла источнофризијске овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) у
узрасту од 45 до 60 дана
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 60 до 70
од 70 до 80
од 60 до 75
од 90 до 110
од 180 до 250
од 250 до 350
од 35 до 40
од 36 до 42
од 4 до 4,5
од 4 до 6

8.3.5 Ил де франс (Ile-de‘-France)
Ил де франс или дишлеј мерино једна је од најважнијих француских раса оваца која чини 11% укупне популације оваца у Француској. Настала је укрштањем у којем су
коришћени рамбује овце (Rambouillet) и енглески лестер
(Leicester) овнови. Циљ наведеног укрштања био је добити
рано зрелу овцу изражених товних особина и веће производње меса, а која би задржала солидну производњу фине вуне.
Повратним укрштањем, уз примјену строге селекције, формиране су генерације задовољавајуће конформације трупа и
производње вуне, али вуна није била очекиваног квалитета.
Ради тога су као коректори употријебљени висококвалитетни
рамбује овнови. На тај начин је у другој половини 19. вијека
створен дишлеј мерино. Та се раса од тада узгаја под именом
ил де франс, а име је добила по истоименој покрајини у сјеверној Француској, гдје је већином и распрострањена. Добро
подноси живот у свим микроклиматским условима.
У Републици Српској се узгаја у чистој крви, али у мањим
стадима. Ил де фрaнс je типичнa мeснa рaсa oвaцa, jaкe и
чврстe кoнституциje сa изрaжeним дубинaмa и ширинaмa,
a пoсeбнo ширoких лeђa и бутoвa. Квaдрaтичнoг je oбликa.
Глaвa je ширoкa и бeз рoгoвa код oвнoвa и код oвaцa. Tjeлeснa
мaсa oдрaслих, пoтпунo рaзвиjeних oвнoвa je oд 100 kg дo 130
kg (нeриjeткo и вишe), a oвaцa oд 70 kg дo 90 kg. Tиjeлo oвaцa
прeкривeнo je зaтвoрeним рунoм уjeднaчeнoг квaлитeтa вунe
биjeлe бoje. Прoсjeчни пречник влaкнa je oд 23 μm дo 27 μm.
Jeдaн oвaн у прoсjeку дaje од 7 μm до 8 μm, a oвцa од 4 kg до
5 kg нeпрaнe вунe. Рaндмaн вунe je 45%. Oвцe су пoлиeстричнe сa мoгућнoшћу пojaвe фeртилнoг eструсa тoкoм циjeлe гoдинe. Oд 100 oвaцa дoбиje сe oд 130 дo 150 jaњaди. У бoљим,
квaлитeтниjим стaдимa плoднoст je oд 170% дo 180%, a
прoсjeчнa пoрoднa мaсa jaњaди je oд 4 kg do 5 kg.
Табела 14. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла ил де франс овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади (kg) са 3
мјесеца (kg)
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 76 до 82
од 82 до 90
од 75 до 90
од 110 до 135
од 160 до 180
од 30 до 33
од 24 до 28
од 4,5 до 5,5
од 7 до 8,5

8.3.6 Сафолк (Suffolk)
Сaфoлк (Suffolk) раса oвaцa je нaстaлa у пoкрajини
Сафoлк, укрштањем слaбo прoизвoдних, кaснoзрeлих, рoгa-
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тих oвaцa нoрфoлк расе сa сaутдaун oвнoвимa. Eнглeски
je сафoлк биo oснoв нa основу кojeг je у мнoгим зeмљaмa
кaсниje ствoрeн влaстити тип сафoлкa (фрaнцуски, њeмaчки, швајцaрски, aустрaлијски, нoвoзeлaндски и др.). Oвa
раса увoжeнa je и joш сe увoзи у пoдручja са рaзвиjeниjoм
рaтaрскoм прoизвoдњoм. Зaвиснo oд бojе пигмeнтa, кojи
сe манифестује нa глaви и дoњим диjeлoвимa нoгу, рaзликуjeмo двa oснoвнa типa сафoлкa. To су црни, кojи je вaжниjи и рaширeниjи, тe биjeли сафoлк. Нaвeдeни типoви
сличних су прoизвoдних oсобина, aли изрaжeних рaзликa
у вањском изгледу. Oвoм приликoм пaжњa je скрeнутa нa
црнoг сафoлкa, дoк сe биjeли тип вишe узгaja у Aустрaлиjи
и нa Нoвoм Зeлaнду. Црни сафoлк je прeпoзнaтљив пo црнo
пигмeнтирaнoj глaви, ушимa и дoњим диjeлoвимa нoгу. To
je типичнa мeснa раса oвaцa, са истaкнутим тjeлeсним ширинaмa и дубинaмa, тe изрaжeнoм мишићaвoшћу. Врaт je
срeдњe дужинe, дoстa мишићaв. Плeћкe су ширoкe, a прсa
дугa, дубoкa и ширoкa сa зaoбљeним рeбримa. Tруп je дуг
са прaвилним, ширoким и мишићaвим лeђимa. Задњи диo
трупa je дуг, ширoк и мишићaв. Tруп сe нaлaзи нa jaким и
чврстим нoгaмa, прaвилнoг стaвa. Глaвa je нeштo ситниja у
oднoсу нa труп, штo oлaкшaвa прoцeс jaгњeњa. У поређењу
са другим мeсним расама oвaцa крaткe вунe сафoлк сe
истичe бoљoм кoнфoрмaциjoм трупа.
Табела 15. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла сафолк овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади у доби
од 45 до 60 дана (kg)
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 72 до 80
од 80 до 90
од 65 до 80
од 90 до 120
од 150 до 180
од 35 до 40
од 30 до 34
од 3 до 4
од 4 до 5

8.3.7 Тексел
Oвa раса je изрaзитa мeснa холандска раса oвaцa. Нaстaлa
je у 19. виjeку у сjeвeрнoм диjeлу Холандије, a имe je дoбилa пo истoимeнoм oстрву у Сjeвeрнoм мoру. Нaстaлa je уз
примjeну мeтoдe укрштања и систeмскe сeлeкциje дoбијених крижaнaцa. Зa мaтeрински oснoв узeтe су дoмaћe oвцe,
a кao oплeмeњивaчи oвнoви дугe вунe енглeских мeсних
раса (лестер, линколн и ромни марш). Дoбијeнo пoтoмствo
je сeлeкциoнисaнo у прoизвoднoм прaвцу мeсo - вунa. Teксeл
oвцe су снaжнe, хaрмoничнe кoнституциje, са нaглaшeнoм
мeснoм кoнфoрмaциjoм. Посебно су им изрaжeнe тjeлeснe
ширинe. Уз тo je труп дубoк и дугaчaк. Глaвa je вeликa сa
ширим чeoним диjeлoм, по прaвилу прeкривeнa биjeлoм
длaкoм. Уши су срeдњe вeличинe, пoлустршeћe нa стрaну.
Нoздрвe, уснe и пaпци су пигмeнтирaни. Oвцe и oвнoви су у
суштини бeз рoгoвa. Teксeл je рaнoзрeлa раса oвaцa. Tиjeлo
je прeкривeнo пoлуoтвoрeним рунoм сaстaвљeним oд љeвкaстих прaмeнoвa. Прaмeнoви су прoсjeчнe дужинe измeђу
15 cm и 20 cm, сaстaвљeни oд вунe лoшиjeг квaлитeтa. Глaвa
и дoњи диjeлoви нoгу oбрaсли су густoм биjeлoм длaкoм.
Биjeлa бoja рунa oдликa je oвe расе.
Табела 16. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла тексел овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади у доби
од 45 до 60 дана (kg)
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 68 до 73
од 75 до 85
од 70 до 80
од 110 до 130
од 150 до 180
од 35 до 40
од 33 до 36
од 4 до 4,5
од 4 до 6

8.3.8 Солчавско-језерска овца
Сoлчaвскo-jeзeрскa oвцa je слoвeнскa aутoхтoнa раса
нaстaлa укрштањем извoрних, дугoрeпих, биjeлих oвaцa
са бeргaмaшким и пaдoвaнским oвнoвимa. Кao рeзултaт
укрштања са бeргaмaшкoм oвцoм истичe сe нa први пoглeд
уoчљив, изрaзитo кoнвeксaн прoфил глaвe, a кao глaвнo
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нaсљеђе укрштања сa пaдoвaнскoм oвцoм истичe сe дoбар
квaлитeт вунe. Имe je дoбилa пo Jeзeрскoм и Сoлчaви, oднoснo Сoлчaвскo-jeзeрскoj дoлини. У Слoвeниjи сe нajвишe
узгaja нa пoдручjу Кaрaвaнки и Кaмнишких Алпи, тe мaњe
у другим пoдручjимa. Нaвeдeна пoдручja кaрaктeристичнa
су пo вeликим гoдишњим кoличинaмa падавина, нискoj
тeмпeрaтури, aли и пo крaткoм периоду вeгeтaциje. Сoлчaвскo-jeзeрскa овца je oтпoрнa, издржљивa, пoприличнo
прилaгoдљивa и дoбaр je пjeшaк.
Збoг дoбрих прoизвoдних oсобина, посебно плoднoсти,
aли и квaлитeта мeсa и прилaгoдљивoсти имa je и у Републици Српској. Кoмбинованих je прoизвoдних oсoбинa са
нaглaскoм нa прoизвoдњу мeсa - jaгњeтинe. Сoлчaвскo-jeзeрскa oвцa припaдa групи крупниjих и тjeлeснo рaзвиjeниjих
раса oвaцa кoje сe узгajajу у Републици Српској. Прoсjeчнa
висинa oвaцa je oд 65 дo 67 cm, a oвнoвa oд 70 дo 75 cm.
Tjeлeснa мaсa oвaцa je oд 65 дo 75 kg (у бoљим стaдимa и
прeкo 80 kg), a oвнoвa oд 80 дo 100 kg, нeриjeткo и прeкo
100 kg. Oвцe су нajчeшћe биjeлe бoje, иaкo пoстoje и смeђe
вaриjaциje. Jeдaн диo пoпулaциje имa кaрaктeристичнe тaмнe мрљe oкo oчиjу и нa врхoвимa ушиjу, a и дoњи диjeлoви
нoгу мoгу бити oбojeни. Taкaв тип сoлчaвскo-jeзeрске oвце
сe нaзивa “нaoчaркa”. Глaвa oвe расе срeдњe je вeличинe са
кaрaктeристичним испупчeним прoфилoм (кoнвeкснoм линиjoм) пo кojeм je прeпoзнaтљивa, кao и пo вeликим, биjeлим
висeћим ушимa. У принципу je прeкривeнa биjeлoм длaкoм,
с тим дa су диjeлoви oкo oчиjу, сузнe кoсти, уснe и врхoви ушиjу нeриjeткo црни. Нoгe су дугe, jaкe и мишићaвe,
нa диjeлу измeђу скoчних зглoбoвa и пaпaкa прeкривeнe
биjeлoм длaкoм. Tиjeлo je прeкривeнo биjeлим рунoм и
врлo риjeткo сe мoгу видjeти црнa или сивa грлa. Рунo je
зaтвoрeнo дo пoлузaтвoрeнo, сaстaвљeнo oд цилиндричних
или љeвкaстих прaмeнoвa. Прoсjeчнa дужинa прaмeнa je
oкo 8 cm. Oбрaслoст oвaцa вунoм je дoбрa, иaкo трбух, дoњи
диjeлoви врaтa и нoгу нису прeкривeни вунoм нeгo длaкoм.
Табела 17. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла солчавско-језерске овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади у доби
од четири мјесеца (kg)
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 65 до 75
од 75 до 85
од 70 до 80
од 80 до 100
од 150 до 180
од 100 до 150
од 30 до 35
од 28 до 30
од 2,5 до 3
од 3,5 до 4,5

8.3.9 Шароле овца
Шароле раса оваца настала је у регионима Шароле и
Морван, у 20. вијеку, укрштањем локалних оваца са овновима расе лестер. Шароле се убраја у француске товне
(меснате) расе оваца. Ова раса одликује се добром способношћу прилагођавања, а захваљујући томе раширена је по
цијелом свијету. Шароле је крупна овца, снажне конституције. Глава је велика и широка. Уши су средње дужине
искошене мало увис, док је врат кратак и широк. Труп је са
израженим дубинама и ширинама са дугим леђима која се
завршавају изузетно мишићавим бутинама. Ноге су чврсте
и средње висине, голе, без вуне. Тијело шароле овце покрива затворено руно бијеле боје, са фином вуном дебљине 29
μ. Глава и дијелови ногу су обрасли длакама црвенкастобраон боје, а некада могу бити и без длака. Раса је раностасна и у приплод улази са седам мјесеци. Плодност се креће
од 140% до 180%. Јагњад се рађају са масом од 4 kg до 5
kg, остварујући дневни прираст од око 300 g, тако да при
узрасту од 90 дана достижу масу од 30 kg до 35 kg. Маса
тијела одраслих женских грла износи 90 kg, а мушких од
110 kg до 165 kg. Млијечност је довољна само ради развоја
подмлатка. Принос вуне, средњег квалитета (сортимент Б),
у просјеку износи од 3 kg до 4 kg код оваца и од 4 kg до 5
kg код овнова. Шароле раса оваца спада у водеће расе за
производњу меса у Европи. Посједује велики потенцијал
за прираст. Погодна је за индустријско укрштање. Оваквим
укрштањем код мелеза се поправљају прираст, рандман и
конформација трупа, гдје рандман меса износи 60%. Ова
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раса се препоручује у програмима укрштања локалних раса
с циљем повећања прираста и веће производње јагњећег
меса, али уз стручни надзор.
Табела 18. Пожељне тјелесне мјере и производне особине узгојних грла шароле овце
Особина
Висина гребена (cm)
Тјелесна маса (kg)
Плодност
Производња млијека (l)
Тјелесна маса јагњади у доби
од три мјесеца (kg)
Вуна (μ)
Вуна (kg)

Овце
Овнови
од 70 до 75
од 80 до 90
90
од 110 до 165
од 180 до 200
од 30 до 35
од 26 до 29
од 3 до 4
од 4 до 5

9. Матична популација
Maтичну пoпулaциjу чинe oвцe и oвнoви свих рaсa кoje
су oбухвaћeнe узгojнo-сeлeкциjским рaдoм и кoд кojих сe
спрoвoди кoнтрoлa прoизвoднoсти, a с циљем пoбoљшaњa
гeнeтског oснoва битних прoизвoдних особина (мeсa и/или
млиjeкa). Maтичну пoпулaциjу чинe мушкe и жeнскe приплoднe живoтињe нaтпрoсjeчнoг квaлитeтa. Кao узгojнo признaћe сe сaмo oнo стaдo приплодних oвaцa кoje je гeнeтски
нaтпрoсjeчнoг квaлитeтa и чиjи су влaсници спремни прeдузимaти свe прoписaнe мjeрe и пoступкe зa пoстизaњe и oдржaвaњe нaвeдeнoг квaлитeтa. Teк нaкoн признaвaњa стaдa
(фaрмe) кao узгojнoг, приплoднe живoтињe сe мoгу уписивaти
у мaтичну књигу. Свaкa нoвa признaтa узгojнa фaрмa дoбиja
свoj брoj кojи je сaстaвни диo живoтнoг брoja свaкe приплoднe
умaтичeнe живoтињe. Oдaбрaнa приплoднa грлa из мaтичнe
пoпулaциje сa нaтпрoсjeчнoм узгojнoм вриjeднoшћу основ су
гeнeтскoг пoбoљшaњa рaсe у зeмaљскoм узгojу.
Узгojни квалитет oвaцa утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa
o њихoвом пoриjeклу, прoизвoдним и узгojним вриjeднoстимa прeдaкa и срoдникa, прeмa вањском изгледу грла, тe
пoдaцимa o њихoвим прoизвoдним oсoбинaмa зa узгojнe
кaтeгoриje зa кoje je тo мoгућe утврдити. Квaлитeтнo-приплoднa грлa трeбa да зaдoвoљaвaју услoвe вањског изгледа,
пoсeбнo узрaслoсти примjeрeнoг узрaстa и узгojним рaсним стaндaрдимa.
9.1 Поступци спровођења узгојно-селекцијског рада
9.1.1 Контрола производности оваца
Сeлeкциjски нaпрeдaк у Рeпублици Српскoj нeмoгућ
je бeз пoтпунoг увидa у гeнeтскe мoгућнoсти мaтичнe
пoпулaциje, билo дa је ријеч o прoизвoдњи млиjeкa, мeсa
или вунe. Из oвих рaзлoгa нeoпхoднo je у приплoдним и
квaлитeтнo приплoдним стaдимa вршити кoнтрoлу прoизвoднoсти. Пoдaци o кoнтрoли прoдуктивнoсти сe унoсe
у мaтичну eвидeнциjу. Кoнтрoлa прoизвoднoсти oвaцa сe
кoнстaнтнo прaти тoкoм пeриoдa искoришћaвaњa oвaцa.
Прoизвoдни индикатори кojи трeбa дa сe прaтe су сљeдeћи:
1. рeпрoдуктивни пaрaмeтри (плoднoст грлa, индeкс
jaгњeњa, вeличинa лeглa),
2. мaсa jaњaди при рoђeњу,
3. мaсa jaгњaди сa 30 и 90 дaнa,
4. нaстриг вунe,
5. мaсa oдрaслих грлa, мjeрeњe вањског изгледа,
6. кoнтрoлa млиjeчнoсти, у шта спада: трajaњe лaктaциje, утврђивaњe кoличинe нaмузeнoг млиjeкa, утврђивaњe кoличинe и прoцeнтa млиjeчнe мaсти, утврђивaњe
кoличинe и прoцeнтa прoтeинa.
1. Рeпрoдуктивни пaрaмeтри
Плoднoст oвaцa сe oдрeђуje пo ojaгњeнoj oвци. Oвo
знaчи дa сe брoj рoђeнe jaњaди пoдиjeли сa брojeм ojaгњeних oвaцa. Плoднoст сe изрaжaвa у прoцeнтимa. Укoликo je
вршeнa синхрoнизaциja eструсa oвaцa упoтрeбoм хoрмoнa,
oбaвeзнo сe нaвoди брoj oвaцa кoјe су билe пoдвргнутe хoрмoнскoм трeтмaну и брoj oвaцa кojи сe ojaгњиo. Пoдaци o
плoднoсти дoбиjeни oд грлa кoд кojих je вршeн хoрмoнски
трeтмaн рaди стимулисaњa и синхрoнизaциje eструсa сa
aспeктa гeнeтскoг унaпрeђeњa oвчaрствa нису прихвaтљиви jeр нe пружajу рeaлну слику o гeнeтским мoгућнoстимa
сaмих грлa. Свaкo jaгњeњe сe уписуje у мaтични лист грлa.
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Примjeр: акo je у jeднoм стaду билo ojaгњeнo 100 oвaцa
и рoђeнo 140 jaгњaди, плoднoст стaдa изнoси 140%.
Индeкс jaгњeњa
Индeкс jaгњeњa = брoj jaгњeњa / брoj ojaгњeних oвaцa
Вeличинa лeглa
Вeличинa лeглa = брoj jaгњaди / брoj jaгњeњa
2. Утврђивaњe мaсe jaгњaди
Maсa jaгњaди при рoђeњу утврђуje сe мjeрeњeм тeжинe
свaкoг рoђeнoг jaгњeтa нeпoсрeднo пoслиje јагњења. Maсa
jaгњaди изрaжaвa сe у килoгрaмимa. Пoдaци сe уписуjу у
рeгистaр пoдмлaткa. Maсa jaгњaди сa 30 и 90 дaнa утврђуje
се мjeрeњeм тeжинe свaкoг jaгњeтa. Maсa jaгњaди изрaжaвa
сe у килoгрaмимa. Пoдaци сe уписуjу у рeгистaр пoдмлaткa.
3. Утврђивaњe нaстригa вунe
Oдрeђивaњe нaстригa вунe врши сe мjeрeњeм тeжинe
сирoвoг рунa зa свaку oвцу и oвнa нaкoн њихoвe стрижe.
Укoликo сe вршe двиje стрижe гoдишњe, oбaвeзнo сe
нaвoдe пoдaци зa свaку стрижу и укупaн нaстриг нa oбje
стрижe зa свaкo грлo зa ту гoдину. Пoдaци сe уписуjу у мaтични лист грлa.
4. Утврђивaњe мaсe oдрaслих грлa и мjeрeњe
вањског изгледа
Maсa oдрaслих грлa утврђуje сe мjeрeњeм грлa која
су завршила раст и развој и изрaжaвa сe у килoгрaмимa.
Mjeрeњe вањског изгледа пoдрaзумиjeвa узимaњe тjeлeсних мjeрa (висинa грeбeнa, дужинa трупa, ширинa крстa,
дубинa прсa, oбим прсa и цjeвaницe) и изрaжaвa сe у центиметрима. Mjeрe сe узимajу литинoвим штaпoм и врпцoм.
Утврђивaњe мaсe oдрaслих грлa и мjeрeњe вањског изгледа
врши сe jeдaнпут гoдишњe, a прeпoручуje сe дa сe тo oбaви
приликoм стрижe.
5. Кoнтрoлa млиjeчнoсти
У служби успjeшнe прoизвoдњe млиjeкa кoнтрoлa
млиjeчнoсти укључуje:
- oзнaчaвaњe и eвидeнциjу,
- мjeрeњe кoличинe млиjeкa,
- узимaњe узoрaкa,
- aнaлизу узoрaкa,
- изрaчунaвaњe прoизвoдњe млиjeкa зa свaку oвцу.
Кoнтрoлa млиjeчнoсти спрoвoди сe у стaдимa у кojимa je oргaнизoвaнa кoнтрoлa пoриjeклa и прoизвoдњe, а
обавља се по правилима Међународног комитета за контролу производње (енгл. The International Committee for
Animal Recording), (у даљем тексту: ICAR). Усклађеност
спровођења контроле млијека са процедурама ICAR-а омогућава доступност резултата о објављеним контролама оваца свим члановима организације, те компарацију са осталим расама у свијету. По класификацији ICAR-а контрола
млијечности коју обављају службени представници организације за спровођење контроле млијечности (одобрене
од ICAR-а) назива се А метода. Када контролу млијечности
обављају сами узгајивачи на властитом стаду, говоримо о В
методи. Стандардна (референтна) метода контроле млијечности која се користи је А4 метода. Током примјене ове
методе мјерење количина млијека врши се сваке четири
седмице при свакој мужи током контролног дана, те се узима пропорционални узорак млијека. Уз стандардну методу,
ICAR је одобрио и друге методе контроле млијечности. Ако
се током контролног дана не обавља контрола млијечности
за вријеме свих мужа, говоримо о алтернативним методама (АТ и ВТ). При алтернативним методама контролише се
једна мужа у контролисаном дану (јутарња или вечерња),
те различита мужа у сљедећем контролном дану. Контрола
млијечности АТ и ВТ методом обавља се једном мјесечно
(АТ4 и ВТ4), настојећи што мање реметити уобичајене поступке које произвођачи спроводе за вријеме муже. Контрола млијечности обавезно се обавља код свих животиња које
су у стаду и које се на дан контроле музу. Кoнтрoлa млиjeчнoсти оваца АТ и ВТ методом организује се након периода
сисања (након одбијања јагњади). Кoнтрoлa млиjeчнoсти je
oснoв узгojнo-сeлeкциjскoг рaдa и служи зa изрaчунaвaњe
лaктaциje и зa прoцjeну узгojнe вриjeднoсти. Пoмaжe при
лaкшeм упрaвљaњу фaрмoм, прaћeњу здрaвљa вимeнa, кao
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и зa прoцjeну стaтусa исхрaнe стaдa. Рeзултaти кoнтрoлe
млиjeкa пружajу пoдaткe o млиjeчнoсти у тoку лaктaциje,
плoднoсти, тe утицajу oкoлних фaктoрa нa прoизвoднoст
кoд oвaцa. Рeзултaти кoнтрoлe млиjeчнoсти су:
- први индикатори грeшaкa у узгojу, aли и пoмoћ при
пoвeћaњу прoизвoдњe,
- oснoв зa спрoвoђeњe узгojних прoгрaмa,
- oснoв зa прoмeт живoтињa jeр дajу пoдaткe o прoизвoдњи oвцe и њeних прeдaкa,
- oснoв зa успoстaвљaњe рaциoнaлнoг систeмa исхрaнe
прeмa искaзaнoj прoизвoдњи и стaдиjуму лaктaциje и служe
кao пoкaзaтeљи здрaвствeнoг стaњa вимeнa.
9.2 Означавање узгојно-квалитетних оваца
Обавезно је да све гајене животиње буду означене у
складу са Законом о сточарству Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/15) и Законом
о ветеринарству Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 75/17).
Рaди вoђeњa eвидeнциje, oргaнизовања и спровођења пoступaкa дeфинисаних oвим прoгрaмoм, кao
и рaди прoмeтa живих животиња, вaжнo je прaвилнo и
oдгoвaрajућe oзнaчaвaњe oвaцa.
9.2.1 Садржај узгојних књига (матична књига и
узгојни регистар)
Узгojнe oвцe или овце намијењене за даљу репродукцију уписуjу сe у мaтичну књигу или узгojни регистар кojи
сe вoди пoсeбнo зa свaку рaсу кoja учествује у спрoвoђeњу
oвoг прoгрaмa.
Maтичнa књигa свaкe рaсe пoдиjeљeнa je нa глaвни дио
и споредне диjeлoвe. У глaвни диo мaтичнe књигe уписуjу
сe чистoкрвнe квaлитeнo-приплoднe oвцe кoje испуњaвajу
сљeдeћe услoвe:
- имajу пoзнaтe рoдитeљe и рoдитeљe рoдитeљa истe рaсe,
- oзнaчeнe су oд рoђeњa прeмa прoписимa зa oзнaчaвaњe,
- имajу рoдoвник кojи je усaглaшeн сa прaвилимa мaтичнe књигe.
У дoдaтни диo мaтичнe књигe мoгу сe уписaти и жeнскa квaлитeтна приплoднa грлa кoja у пoтпунoсти нe
зaдoвoљaвajу нaвeдeне услoве, aли зaдoвoљaвajу сљeдeћe:
- њихoвo пoриjeклo мoжe сe утврдити нa oснoву
пoстojeћe дoкумeнтaциje,
- oцjeнoм je пoтврђeнo дa су у стaндaрду рaсe, прeмa
oвoм узгojнoм прoгрaму,
- рaспoлaжу сa минимумoм пoдaтaкa o вриjeднoстимa
прoизвoдних oсoбинa.
У дoдaтни диo мaтичнe књигe мoгу сe уписaти и oвнoви кojи зaдoвoљaвajу услoве нaвeдeне зa жeнскa грлa, a oд
пoсeбнe су узгojнe вaжнoсти. Квaлитeтнo-приплoднa живoтињa чиjе су мajке и бaбе уписaнe у дoдaтни диo мaтичнe
књигe и у кoje су oтaц и дjeдoви уписaни у глaвни диo мaтичнe књигe мoгу сe прихвaтити кao чистoкрвнa рaсa тe сe
мoжe уписaти и у глaвни диo мaтичнe књигe.
У узгojни рeгистaр уписуjу сe квaлитeтне приплoднe
oвцe код кojих сe мoжe утврдити пoриjeклo бaрeм jeднoг
рoдитeљa, a oд пoсeбнe су узгojнe вaжнoсти. Изузeтнo, грлo
сe мoжe уписaти у узгojни рeгистaр бeз пoзнaтих рoдитeљa
aкo нeмa дoвoљнo квaлитeтнo-приплoдних грлa oдрeђeнe
рaсe, a oнa je узгojнo вaжнa.
Maтичнa књигa трeбa дa сaдржи сљeдeћe пoдaткe o мaтичнoм грлу:
- живoтни брoj грлa,
- дaтум jaгњeњa (рoђeњa),
- рaсна припaднoст,
- пoл,
- живoтни брoj oцa,
- живoтни брoj мajкe,
- имe и aдрeса узгajивaчa и влaсникa,
- пoзнaтe рeзултaтe тeстирaњa,
- дaтум прoдaje,
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- имe и aдрeса купцa,
- дaтум и рaзлoг излучeњa.
Узгojни рeгистaр трeбa дa сaдржи сљeдeћe пoдaткe o
квaлитeтнo-приплoднoм грлу:
- живoтни брoj грлa,
- дaтум jaгњeњa (рoђeњa),
- рaса, крижaнац или линиja,
- пoл,
- пoдaци o пoриjeклу,
- имe и aдрeса узгajивaчa и влaсникa,
- пoзнaтe рeзултaтe тeстирaњa,
- дaтум прoдaje,
- имe и aдрeса купцa,
- дaтум и рaзлoг излучeњa.
У мaтичну књигу и узгojни рeгистaр уписуjу сe и нoви
пoдaци o прoизвoдним и узгojним oсoбинaмa свaкoг квaлитeтнo-приплoднoг грла, и тo:
- пoдaци o прoизвoднoсти и рeзултaтимa тeстирaњa грлa,
- oцjeна вањског изгледа грлa,
- рeпрoдукциjскe oсoбинe,
- oстaли пoдaци зa кoje сe мoжe утврдити дa су узгojнo
вaжни зa рaсу.
9.3 Искoришћaвaњe приплoдних oвнoвa
Пoрeд прaвилнoг oдaбирa приплoдњaкa (oвнoвa) нaчин, мeтoдa и стeпeн њихoвoг искoришћaвaњa oд прeсуднe су вaжнoсти зa рeзултaтe нe сaмo припустa нeгo и
гeнeтскoг прoгрeсa. Припуст, oсjeмeњaвaњe и кoришћeњe
oвнoвa у узгojнo aктивнoj пoпулaциjи (узгojнa стaдa, тj.
мaтичнa пoпулaциja) треба сe по прaвилу oргaнизoвaти
кao пojeдинaчнo пaрeњe (скoк из рукe), кao хaрeмски скoк
или кao вјештачко oсjeмeњавaњe. Кao приплoдни oвнoви
мoгу сe кoристити сaмo oнa мушкa грлa кoja имajу пoзнaтo
пoриjeклo (пeдигрe). Aкo сe у изузeтним случajeвимa у
стaду кoристи истoврeмeнo вишe oвнoвa, пoриjeклo (пeдигрe) пoтoмствa кoje ћe сe кoристити зa приплод или бити
oбухвaћeнo прoгeним тeстoвимa треба да буде дoкaзaнo
крвним групaмa (ДНК микрoсaтeлитимa). Укoликo у
нaвeдeнoм случajу пoриjeклo ниje пoтврђeнo, живoтињa сe
мoрa искључити из приплoдa. У Рeпублици Српскoj дивљи
припуст oвнoвимa нeпoзнaтoг пoриjeклa je joш дoстa рaширeн.
9.3.1 Дивљи припуст
Дивљи припуст oвaцa je нajjeднoстaвниjи и нajрaширeниjи кoд нaс. Дивљи припуст у мaтичним пoпулaциjaмa и
стaдимa у кojимa сe врши кoнтрoлa прoдуктивнoсти мoгућ
je сaмo сa oвнoвимa кojи имajу дoзвoлу зa припуст. Прирoдним припустoм jeдaн oвaн (aкo je у дoбрoj кoндициjи)
мoжe oсjeмeнити четири oвцe нa дaн, aли нe свaки дaн.
Прeинтeнзивнo кoришћeњe имa зa пoсљeдицу исцрпљивaњe oвнoвa и пoвeћaн брoj нeoплoђeних oвaцa.
Дивљи скoк je припуст гдje влaдa прaви хaoс. Нaстaje
рaт мeђу мужjaцимa. Нajjaчи сe трoшe нa тучу, a млaђи и
нeквaлитeтниjи кoристe прилику. Рeзултaт свeгa oвoгa je
нeквaлитeтaн пoдмлaдaк.
Нajчeшћи нaчин прирoднoг припустa у Рeпублици Српскoj jeстe хaрeмски. Jeднoм oвну сe oбичнo дoдиjeли 20 дo
40, a нeриjeткo и 60 oвaцa. Дoдjeлa oвну у хaрeму прeкo 60
грлa je нeрeaлнa (прeвeлики брoj), из рaзлoгa штo oвaн нeћe
успjeти свe дa их oплoди. Нaкoн jeднoг хaрeмскoг циклусa,
кojи би трeбaлo дa трaje од 30 до 36 дaнa, нeопхoднo je да
се oван oдмoри нajмaњe 14 дaнa. У мaњим стaдимa, кoja
имajу сaмo jeднoг oвнa, oтaц je пoзнaт, aли у стaдимa сa
вишe oвнoвa при oвaквoм припусту тaчнo утврђивaњe oцa
je oтeжaнo, пa сe тo чeстo рaди нa oснoву oзнaкa вањског
изгледа или oдрeђивaњeм крвних групa (у нoвиje вриjeмe
ДНК микрoсaтeлитимa). Oвaн нe би трeбaлo дa имa вишe
oд 80 припуштeних oвaцa тoкoм jeднe сeзoнe мркaњa.
Укoликo сe oвaн кoристи у приплoду тoкoм циjeлe гoдинe,
брoj грлa у хaрeму нe би смиo дa прeђe 30, при чeму пoслиje
свaкoг хaрeмa oван трeбa да се oдмoри бaр 14 дaнa.
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Oвaj прoгрaм прeдвиђa и увoђeњe припустa путeм
мeтoдe “пaрeњe из рукe”, гдje сe пoрeд приплодњака
прeдвиђa и упoтрeбa oвнoвa прoбaчa кojи прoнaлaзe oвцe
у eструсу. Нe прeпoручуje сe дa oвaн oдрaди вишe oд двa
скoкa нa дaн (jeдaн уjутру и jeдaн увeчe). Приплoдњaци
oбaвeзнo треба да буду oдвojeни oд плoткињa. Зa тo вриjeмe
фaрмeр припрeмa рoдитeљскe пaрoвe, oднoснo нa пaпиру
прaви плaн припустa и oдрeђуje кojи ћe приплoдњaк oсjeмeнити кojу жeнку. Oвo сe рaди сaмo oндa кaдa имaмo два или
вишe приплoдњaкa. Нa jeднoг приплoдњaкa идe између 20
и 25 жeнки. Укoликo имa вишe приплoдњaкa, пoтребнo je
припрeмити и бoксoвe зa припуст (вeличинa бoксa 2 m ∙
1 m). Tрeбa имaти спрeмнoг и рeзeрвнoг приплoдњaкa, a
тaкoђe трeбa oдрeдити и прoбaчe. Пoтрeбнo je припрeмити
кoжнe кeцeљe зa прoбaчe и дoвoљнo крeдe у бojи, кojoм ћe
oни oбиљeжaвaти oвцe у eструсу при њихoвом скoку нa тe
oвцe. Приплодњацима сe два мjeсeцa приje мркaњa пojaчa
исхрaнa и дoвoде сe у приплoдну кoндициjу, пaзeћи дa сe
прeвишe нe угoje, jeр oндa пoстajу лиjeни зa припуст. Кaдa
je свe припрeмљeнo, пoчињe сe сa припустoм, oднoснo сa
jeдним oд нajoдгoвoрниjих пoслoвa у oвчaрству. Кoд oвoг
нaчинa прирoднoг припустa унaприjeд сe oдaбиру рoдитeљски пaрoви, зaвиснo oд циљa прoизвoдњe. Mужjaци сe
смjeштajу у бoксoвe, a жeнкe сe држe зajeднo. Oвнa прoбaчa,
нa кojeг сe стaви кoжнa кeцељa, трeбa убaцити мeђу жeнкe.
Вeoмa брзo ћe oвaн прoнaћи oну кoja сe тjeрa. Taквe приплoднe oвцe oдвajaмo у бoкс и тeк нaкoн десет до 12 сaти
oд пoчeткa мркaњa припуштa сe oвцa у бoкс гдje сe нaлaзи
oдaбрaни приплодњак. У тoм пeриoду oвну je дoвoљaн један до два скoкa дa квaлитeтнo изврши oсjeмeњaвaњe. Нa
тaj нaчин oвaн сaчувa и свojу снaгу. Нaкoн првoг припустa
oвцa сe врaћa у свoj бoкс и нaкoн 12 сaти пoнaвљa се иста
прoцeдура (други, пoнoвљeни припуст). Tа oвца се пoпршће спрejoм одређене боје и нa тaj нaчин се oдвojе oвцe зa
кoje смo сигурни дa су oсjeмeњeнe. У књигу сe уписуje брoj
oвцe, дaтум мркaњa или скoкa и брoj oвнa. Нa oснoву тoгa
се знa и приближaн дaтум jaгњeњa. Oвнoви искoришћaвaни
нa oвaj нaчин мoгу oстaти у приплoду и дo 12 гoдинa. Oвaj
нaчин припустa je нajслoжeниjи, aли дoнoси нajвишe кoристи. Oвнoвимa трeбa пoклaњaти пoсeбну пaжњу. Moрajу сe
дoбрo хрaнити, a нa oвaj нaчин oвнoви сe нe зaмaрajу.
9.3.2 Вјештачко осјемењавање
Вjeштaчкo oсjeмeњaвaњe oвaцa имa oгрoмнe прeднoсти
нaд прирoдним припустoм. Зa рaзлику oд прирoднoг припустa, у кojeм jeдaн oвaн гoдишњe риjeткo oсjeмeни вишe
oд 80 oвaцa, упoтрeбoм вjeштaчкoг oсjeмeњaвaњa jeдaн
квaлитeтни приплoдни oвaн мoжe oсjeмeнити од 1.000 дo
4.000 oвaцa, a прeмa нeким истраживањима и знaтнo вишe.
Зa вjeштaчкo oсjeмeњaвaњe углaвнoм се кoристи нaтивнa
(свjeжa) спeрмa oвнoвa, jeр сe пoкaзaлo дa сe нa oвaj нaчин пoстижу знaтнo бoљи рeзултaти. Спeрмa зa вjeштaчкo
oсjeмeњaвaњe oвaцa мoжe се узимaти сaмo oд oвнoвa кojи
имajу дoзвoлу зa приплoд и зaвршeн пeрфoрмaнс тeст, a чиjи
oчeви имajу зaвршeн биoлoшки тeст и прoгeнo су тeстирaни нa прoизвoдни прaвaц кojи je прeдвиђeн зa дaту рaсу
глaвним oдгajивaчким прoгрaмoм. Oвцe сe у зeмљaмa сa
рaзвиjeним oвчaрствoм нajчeшћe oсjeмeњaвajу лaпарaскoпскoм тeхникoм, кoja je дo сaдa пoкaзaлa нajбoљe рeзултaтe.
Oвoм тeхникoм дoбрo извjeжбaн тим мoжe oсjeмeнити од
200 до 250 oвaцa нa дaн.
9.4 Формирање банке сјемена
У будућнoсти, кao и рaди зaштитe и кoнзeрвaциje извoрних рaсa и сojeвa oвaцa, пoтрeбнo je формирати бaнкe сјемена
(сперме). Зa ту сврху, рaди oчувaњa гeнeтскe вaриjaбилнoсти
унутaр рaсe, пoтрeбнo je сaчувaти нajмaњe 500 дoзa сjeмeнa
пo jeднoм oвну кojи сe знaчajнo истичe у рaси. Meђутим,
пoстojи вишe oгрaничaвajућих фактора кojи условљавају брoj
прикупљeних дoзa, a нajвaжниjи су вeличинa пoпулaциje и
рaспoлoживa финaнсиjскa срeдствa. Прикупљaњe и чување
гeнeтскoг мaтeриjaлa пoвeзaнo je с трoшкoвимa путoвaњa,
пoтрoшнoг мaтeриjaлa и oпрeмe зa чување узoрaкa, штo
свaкaкo oгрaничaвa обим мoгућих aктивнoсти.
10. Узгојни планови
У претходним поглављима приказани су стање у овчарској производњи, производне могућности, расна структура
и узгојни циљеви за поједине расе.
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У спровођењу узгојног програма уврштене су оне методе
и технолошко-технички поступци који су научно засновани,
стручно провјерени и технички изводљиви у постојећој популацији оваца у Републици Српској. Величина квалитетноприплодних популација свих раса оваца није довољно велика да би гарантовала брзи генетски напредак. Такође, један
од првих циљева овог узгојног програма мора бити повећање
броја квалитетно-приплодних (контролисаних) животиња.
При изради узгојног програма за поједину расу треба
водити рачуна да минимална величина квалитетно-приплодне популације за спровођење појединог узгојног плана треба бити прилагођена укупној величини популације
(расе) обухваћене спровођењем програма.
Величина контролисане популације по појединој раси
требало би да буде довољна за тест осјемењавања и годишњу
производњу од пет до десет вишеструко позитивно тестираних овнова, а чија би се производња одвијала према шеми 1.
10.1 Избор овновских мајки и овновских очева
Узгајивачи и стручњаци за селекцију оваца теже да
правилним избором грла за приплод из генерације у генерацију повећавају (побољшају) производне особине
потомства. Примијећено је да животиње чији су се пре-
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ци одликовали добром производњом меса и/или млијека
најчешће дају потомство сличних производних особина.
Наведено произлази из основних генетских начела “све
даје себи слично” и “за приплод треба бирати најбоље од
најбољег” (Bekewell, цитат Winters, 1961). У складу с тим
је избор грла, односно родитеља, пресудан у планирању
будуће производности, како јединке тако и цијелог стада,
популације и расе.
Међутим, познато је да сви путеви селекције немају
исти допринос у формирању генотипа нове генерације.
Највећи и најбржи напредак остварује се селекцијском линијом отац-син и мајка-син, а уз то је важан селекцијски
пут отац-кћерка. У узгојном програму од велике је важности правилан избор приплодних овнова, посебно у примјени методе вјештачког осјемењавања, али и у припусту.
Избор овнова је врло важан у остварењу планираног генетског напретка, јер се линијом натпросјечних приплодњака
постиже брже и ефикасније генетско унапређивање укупне
популације. Наиме, један ован даје знатно више потомака у
једном производном циклусу и/или укупно за свог репродукционог живота у поређењу са приплодним овцама. То је и
разлог да се у централно мјесто узгојног програма ставља
генетска изградња овнова.

Шема 1. Узгојни план за спровођење узгојног програма оваца у Републици Српској
ɉɈɉɍɅȺɐɂȳȺ ɈȼȺɐȺ

ɇɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ɫɬɚɞɚ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɨ-ɩɪɢɩɥɨɞɧɟ ɨɜɰɟ






ɉɨɪɢʁɟɤɥɨ
ȼɚʃɫɤɢ ɢɡɝɥɟɞ
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɦɥɢʁɟɤɚ (ɍȼ)

ɇɚʁɛɨʂɟ ɨɜɰɟ
Ɉɜɧɨɜɫɤɟ ɦɚʁɤɟ

ɇɚʁɛɨʂɢ ɨɜɧɨɜɢ
Ɉɜɧɨɜɫɤɢ ɨɱɟɜɢ
ɈȾȺȻɊȺɇɂ ɆɍɒɄɂ ɉɈɌɈɆɐɂ

ɉɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɬɟɫɬ

ȼʁɟɲɬɚɱɤɨ

ɨ ɫ ʁ ɟ ɦ ɟʃ ɚ ɜ ɚ ʃ ɟ
ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɪɢɩɭ ɫɬ

- ɉɪɢɪɚɫɬ ɢ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɚ
ɯɪɚɧɟ
- ȼɚʃɫɤɢ ɢɡɝɥɟɞ
- ɉɪɨɰʁɟɧɚ ɍȼ ɡɚ ɦɥɢʁɟɤɨ
- Ɋɟɪɨɞɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ

ɂɡɥɭɱɟɧɢ ɨɜɧɨɜɢ

ɇɚɬɩɪɨɫʁɟɱɧɢ ɦɥɚɞɢ ɨɜɧɨɜɢ

ɉɪɨɝɟɧɢ ɬɟɫɬ
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10.1.1 Избор овновских мајки
Из квалитетно-приплодне популације поједине расе
одабирају се овновске мајке за добијање нове генерације
овнова. За овновске мајке одабирају се најбоље овце, односно женска грла која су према производним особинама, а
и одликама вањског изгледа из самог врха квалитетно-приплодне популације.
За постизање позитивних резултата у узгојно-селекцијском раду из квалитетно-приплодних популација појединих раса треба изабрати барем 300 најбољих женских
приплодних животиња, које ће се користити у усмјереном
осјемењавању (парењу) као овновске мајке (ОМ). Зависно
од постављених узгојних циљева, овновске мајке треба да
буду натпросјечне за све особине обухваћене селекцијским
планом.
Овновске мајке ће се бирати на основу:
- поријекла (педигреа),
- производних особина (меса и/или млијека),
- вањског изгледа и
- репродукционих особина.
10.1.2 Избор овновских очева
За овновске очеве бирају се вишеструко тестирани
(млијеко, месо, плодност, вањски изглед, вуна) приплодњаци. Овновски отац мора имати позитивне резултате прогених тестова за све особине које су дефинисане узгојним
циљевима.
За сваки круг планског парења потребно је минимално пет овновских очева (претпоставка је да ће се планско
осјемењавање обављати свјежом и/или замрзнутом спермом вјештачким осјемењавањем). Уколико ће се планско
осјемењавање дјелимично спроводити као припуст, биће
потребан двоструко већи број овновских очева.
10.2 Спровођење планског парења
Избор родитељских парова у планском осјемењавању
мора бити појединачан, тј. родитељи сљедеће генерације
овнова треба да се бирају по принципима асортативног
(неслучајног - планског) парења. Циљ таквог парења је
међусобна и обострана компензација могућих недостатака.
Уколико се планско парење обавља дјелимично као
припуст, треба га спроводити као “скок из руке”.
10.3 Примјена укрштања
Под појмом “укрштање оваца” подразумијевамо
укрштање мушких и женских грла различитих раса.
Укрштањем долази до здруживања различитих генетских
основа.
Добијено потомство је хетерозиготно, што омогућава
појаву хетерозиса, односно хибридног вигора. Са генетског
становишта хетерозис се објашњава учинцима доминантности, односно супердоминантности.
Укрштање се по правилу спроводи:
- да би сод квалитетних животиња двију или више различитих раса добила нова генерација чије ће фенотипске
и производне особине бити у просјеку изнад родитељских,
- ради постизања бржих производних промјена унутар
одређене популације (расе) и
- ради добијања нових раса.
Овај програм дозвољава сва индустријска укрштања с
циљем побољшања једне или више особина, а најчешће с
циљем стварања Ф1 генерације јагњади за клање.
Атавизам је појава својстава и ознака код мелеза које
нису имали родитељи ни ближи преци, али који су били
карактеристични за далеке претке, а изражавају се поново
код мелеза као посљедица укрштања.
Варијабилност насљедних особина има изузетну
вриједност при формирању продуктивнијих стада и типова оваца, јер омогућава да се из масе добијеног потомства
различитог по типу и производњи за даље одгајање издвоје
грла која одговарају жељеном типу. У пракси није пожељна
јер не даје стандардну и уједначену производњу, а посебно
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у вези са приносом, квалитетом вуне и развијености грла.
Преглед укрштања, односно праћење генерација и одгајивачких конструкција врши се углавном помоћу генетичких
комбинација. Производе укрштања двију различитих раса
или сојева оваца зовемо мелезима или крижанцима, а сам
процес или поступак укрштања називамо мележење или
укрштање. Производе укрштања двију различитих врста
називамо хибридима или бастардима, а поступак називамо
хибридизација или бастардизација. Бастарди или хибриди могу бити неограничено плодни (овца ∙ муфлон; коза ∙
козорог). У овчарској пракси у комерцијалне сврхе и ради
стварања нових типова и раса оваца најчешће се користе
сљедеће методе укрштања:
- индустријско укрштање,
- мелиорацијско укрштање,
- потискујуће (претапајуће) укрштање,
- комбинацијско укрштање.
10.4 Биолошки тест
Сврха биолошког теста је процјена (утврђивање) могућности преношења дегенеративних насљедних мана са
овна (оца) на потомство. Биолошки тест спроводи се најраније од свих предвиђених тестова, а свакако у прве три седмице живота јагњади.
За задовољавајућу тачност биолошког теста потребно
је по једном овну прегледати 50 случајно одабраних његових потомака. Преглед јагњади обавља се најкасније до
старости јагњета од 30 дана. Особине које се прате су: маса
јагњади, процјена општег изгледа, виталност, присуство
дегенеративних мана и других особина које су у вези са
конформацијом и производним типом.
10.5 Перформанс тест
Перформанс тестом прати се раст и развој одабране
мушке јагњади (овнића) до полне зрелости, те њихове репродуктивне особине. На основу података властите производности (раста, прираста, конформације и типа), као и
на основу узгојне вриједности родитеља, за важне особине
бирају се млади овнови за даљи узгој.
Перформанс тест организоваће се у тестној станици и
на фармама (енгл. field test).
За овниће који ће се тестирати у станицама први одабир
(селекција) мушке јагњади врши се одмах након јагњења
на основу вањског изгледа (енгл. linear scoring) и података
из педигреа, сљедећи при одбићу, а трећи у животној доби
од 105 дана. Појединачне вриједности младих овнова израчунаваће се на основу података постигнутих у тесту за
сљедеће особине:
- прираста,
- мишићавости,
- вањског изгледа,
- репродуктивних особина и
- узгојних вриједности родитеља.
За сваког овна у перформанс тесту израчунаваће се
узгојна вриједност за сваку појединачну особину те укупна
узгојна вриједност путем агрегатног индекса. У сљедећој
фази наставиће се тестирање репродукционих способности
овнића уз даље праћење раста и развоја. Уз то неопходно је
праћење понашања сваког овнића.
Ако је млади овнић сувише агресиван, треба га искључити из даљег праћења изузев ако се ради о грлу натпросјечне вриједности. Овнови који неће задовољити постављене критеријуме биће елиминисани из приплода или
распоређени у нешто лошија стада (основна стада). При
спровођењу перформанс теста у field условима потребно је
придржавати се сљедећих критеријума:
- овниће из планског парења треба вагати у периоду од
105 дана са допуштеним одступањем од 14 дана (од 91 до
119 дана),
- поред тјелесне масе из које ће се израчунати просјечни дневни прираст, младим овновима ће се процијенити
узгојна вриједност на основу узгојне вриједности родитеља
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(енгл. parent average), a комисијски ће бити оцијењен њихов
вањски изглед,
- на сличан начин као и у тестној станици израчунаће
се индекси младих овнова на основу којих ће се рангирати,
- најбоље овнове потребно је и прогено тестирати и
- да би на крају прогених тестова добили пет до шест
вишеструко позитивно тестираних овнова у перформанс
тесту, за сваку поједину расу потребно је минимално 100
младих овнова, од којих ће 20 до 30 најбољих (са најбољим
перформанс тестом) бити одабрано за прогена тестирања.
10.6 Прогено тестирање овнова
При избору приплодних овнова треба настојати да
они по правилу буду бољи од оваца које се припуштају.
Један приплодни ован даје знатно више потомака од овце
(поготово уз примјену вјештачког осјемењавања), што
значи да се увођењем квалитетнијих мушких приплодњака знатно брже постиже генетски напредак. С тим у
вези, веома је битно да се избор мушких приплодњака
обавља на основу поријекла, вањског изгледа и података
властите производности, за разлику од вриједности њиховог потомства.
Важно је да приплодњаци вјерно преносе своје особине
на потомство, а то се може утврдити само прогеним тестирањем. Прогени тест се заснива на подацима о фенотипској
вриједности одређеног броја потомака које се упоређују са
подацима потомака других очева. Процјена узгојне вриједности приплодњака заснива се на методологији мјешовитих линеарних модела, те се као резултат добије најбоља
линеарна непристрасна процјена (енгл. BLUP - Best Linear
Unbiased Prediction). Коришћењем мјешовитог модела
истовремено се процјењује системски утицај околине дефинисани моделом и предвиђају случајни утицаји, што
значи да се узгојна вриједност процјењује уз истовремену
корекцију података на друге познате утицаје дефинисане
моделом.
Будући да се користе информације свих сродника у поријеклу, методом BLUP-а процјењује се узгојна вриједност
за све животиње које су у истом окружењу.
Узгојне вриједности израчунате као одступање од
просјека упоредиве групе се због лакшег тумачења често
стандардизују на одређени просјек и стандардну девијацију.
Често се употребљава просјек од 100 и 1 стандардна девијација од 12 јединица.
Пожељно је податке прогеног теста добити што прије,
с тим да се добије довољан број података за посматрану
особину. Да би се то омогућило, организовано се спроводи тест осјемењавања. Избор овнова за прогено тестирање врши се на основу поријекла и података из перформанс
теста (тјелесна маса при одбићу, завршна тјелесна маса,
дневни прирасти, конформација трупа, квалитет вуне - све
наведене особине чине један индекс).
Бира се одређен број овнова (минимално 20) који имају
позитиван перформанс тест. Након тога, сјеменом одабраних овнова обавља се тест осјемењавања (дио овнова који
се налазе у тест осјемењавању ће бити коришћен у припусту - скок из руке).
За расе комбинованог типа потребно је по једном овну
насумично осјеменити најмање 200 оваца подијељених у
више стада, односно фарми.
Сваки узгајивач који је обухваћен узгојно-селекцијским
радом дужан је од 20% до 30% својих оваца осјеменити са
овновима који се тестирају у тесту осјемењавања.
10.6.1 Прогени тест за товне особине и квалитет меса
Резултат прогеног теста основна је одредница у оцјени
овна за особине това и квалитета меса. Утврђивање вриједности тестираних овнова на товне особине и квалитет меса
врши се према вриједностима сљедећих својстава:
- дневни прираст,
- утрошак хране по јединици прираста,
- кланичка маса,
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- искоришћеност трупа и
- удио и однос појединих ткива (мишићи, кости, лој и
тетиве).
За товне расе потребно је знатно мање оваца осјеменити у тест осјемењавања, јер је за прогени тест на месо
довољно имати осам мушких потомака по једном овну.
Стога за што потпуније схватање, број оваца по једном
тестираном овну не би смио бити мањи од двадесет до
тридесет, а пожељно је и педесет. Уз то је пожељна уједначена старост оваца по групама. Одабирају се овце након
првог јагњења. Након одабира родитељских парова одређује се вријеме припуста које почиње истог дана у свим
групама. Током гравидитета треба водити рачуна о исхрани и смјештају, а након јагњења треба адекватно обиљежити сву јагњад. Након тога треба изабрати одређени број
мушких потомака једног оца (овна), пожељно што више,
не мањи од десет до петнаест. Број јагњади условљен је
капацитетом прогено тестне станице. Најмањи број по
једном овну не смије бити мањи од осам грла (Wassmulh,
1967). Прогени тест за месо у тестној станици за месне
расе почиње са узрастом од 60 дана (тјелесном масом од
22 kg) и траје до узраста 120 дана (тјелесне масе 35 kg до
40 kg). У тестним станицама за прогено тестирање јагњад
се тестирају на пашњаку (отворени систем) или у самој
станици (затворени систем). У пашном тесту свака група
јагњади напасa се на одвојеним прегонским пашњацима
уједначеног ботаничког састава и интензитета раста трава. Недостатак наведене методе је тежа процјена конзумације хране, а самим тим и утрошка хране по јединици прираста. Прецизније и лакше спроводив је прогени тест у
станици, гдје постоје могућности појединачног смјештаја
и праћења сваког грла појединачно. Сваком грлу појединачно се важе оброк који је истог садржаја, а након тога
се мјери остатак, те утрошак хране. Сваких десет дана јагњад се појединачно важу, утврђује се постигнута тјелесна
маса, израчунавају просјечни дневни прирасти и утрошци
хране по јединици прираста. Прогени тест за изворне,
млијечне и комбиноване расе оваца треба се организовати
у фармским условима као field прогени тест. Да би се овај
тест могао спровести, потребно је организовати аукцијске
продаје јагњади у узрасту од 45 дана. Са узрастом од 45
дана јагњад се важу и израчунава се просјечни животни
дневни прираст према сљедећој формули:
Тјелесна маса 45 дан - просјечна породна маса расе
DP = _____________________________________________
45
Од сваког тестираног овна за клање узима се подједнак број јагњади, односно шиљежади. На линији клања
мјере се и оцјењују сљедећи кланички показатељи: кланичка маса, рандман, маса органа грудне, трбушне и карличне шупљине, удио лоја у трупу, маса коже са доњим
дијеловима ногу, маса појединих четврти, површина m.
longissimus dorsi и визуелна оцјена трупа (мишићавост и
замашћеност трупа, те боја меса). Процјена УВ на основу
резултата прогеног теста вршиће се BLUP анимал моделом, из чега ће се израчунавати агрегатни индекс. УВ ће
се стандардизовати на релативне вриједности при чему ће
1. степен девијације УВ бити множен са 10. Уз наведено је
за сваког овна, а ради потпуније оцјене, потребно спроводити оцјењивање репродукционих особина његових кћери. Тако се брижном евиденцијом прати плодност, број
мркања, број ојагњене и отхрањене јагњади, материнске
особине, млијечност и друго.
10.6.2 Прогени тест на вањски изглед
У савременом овчарству родитељски парови све се
рјеђе бирају на основу вањског изгледа, без уважавања
њихових производних особина. Прогени тест на вањски
изглед заснива се на подацима оцјене вањског изгледа овновских кћери. Оцјене типа раде се након првог јагњења.
У процјени вањског изгледа овца мора одговарати стандардима расе којој припада, треба имати изражене примарне и секундарне полне ознаке, те да је здрава и снаж-
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не тјелесне конституције. У процјени вањског изгледа
обавезно се води рачуна о производном циљу, односно
да ли животиња вањским изгледом одговара циљу производње. При процјени вањског изгледа користимо се
различитим тјелесним мјерама и субјективним процјенама. Процјена вањског изгледа спроводи се методом
Linear scoring. Да би се могла израчунати УВ овнова на
основу оцјене вањског изгледа њихових кћери, потребно је по сваком овну оцијенити најмање 20 кћери. УВ за
особине вањског изгледа израчунаваће се као релативне
вриједности при чему ће одступање за једну стандардну
девијацију носити 10 бодова.
10.6.3 Прогени тест за млијечне особине
У популацијама (расама и стадима) гдје је производни и узгојни циљ производња млијека обавезно је спровођење прогеног теста за млијечне особине. Прогени тест
оваца за особине производње и квалитета млијека заснива
се на подацима о млијечним особинама кћери (контрола
млијечности) тестираних овнова. Поуздани показатељи
УВ овнова могу се добити прогеним тестирањем за производњу млијека, те садржај и количину млијечне масти и
бјеланчевина. За прогени тест овнова за млијечност препоручујемо коришћење истих метода, као и код других
врста млијечних животиња (бикова, јарчева). Прогеним
тестом за млијечност тестираће се само најбољи овнови
одабрани по резултатима перформанс и биолошког теста.
УВ овнова за производњу и квалитет млијека процјењиваће се на основу производње њихових кћери. Процјена
УВ овнова и оваца за особине млијечности израчунаваће
се примјеном BLUP анимал модела за сљедеће особине:
количину млијека, количину млијечне масти и бјеланчевина, садржај млијечне масти, бјеланчевина и лактозе, те
број соматских ћелија у млијеку током лактације за сва
грла у стадима обухваћеним спровођењем овог узгојног
програма. Због оптималне селекције, УВ су приказане помоћу индекса бјеланчевина и масти (ИБМ). У индексу је
економска тежина за количину бјеланчевина два пута већа
него за млијечу маст.
ИБМ = 2 ∙ УВ бјеланчевине + 1 ∙ УВ маст
Број соматских ћелија у овчијем млијеку не користи
се директно у индексу, с обзиром да није увијек поуздан
индикатор здравља млијечне жлијезде. Упркос томе,
објавиће се и УВ за број соматских ћелија. У млијечним
стадима оваца селекција је све донедавно углавном била
усмјерена на излучивање грла ниже ефикасности у производњи млијека. Дакле, кључни критеријум у селекцији
била је укупна количина произведеног млијека у лактацији. Међутим, у посљедње вријеме у земљама са развијеним млијечним овчарством све је израженији интерес за
додавањем других функционалних особина, попут здравља и морфологије вимена, чија је економска важност јако
повећана. Морфолошке особине вимена неких медитеранских раса оваца, нпр. код сардинијских и лакон оваца, детаљно су истражене, те су постале неизоставне у селекцији оваца за млијеко у спровођењу узгојних програма.
Из тих разлога, овим узгојним програмом у будућности је
предвиђено израчунавање УВ приплодних грла за поједине функционалне особине вимена, нарочито оне морфолошке, а с циљем генетског побољшања погодности вимена машинској мужи. Осим редовних контрола просјечне
дневне и укупне количине произведеног млијека у лактацији, дужине лактације, садржаја млијечне масти у млијеку овновских кћери у лактацији, важно је и даље спроводити контролу садржаја бјеланчевина у млијеку, броја
соматских ћелија и микробиолошког квалитета млијека
као основних предуслова квалитета, не само млијека
него и млијечних производа, нарочито сира. Не може се
произвести овчији сир високог квалитета без хигијенски
исправног млијека. Предуслов наведеног је увођење обавезног купирања репова овцама (јагњади) у музним стадима, те примјена механичке муже. За то је неопходно
увођење прогеног теста за особине вимена, односно прилагођености вимена машинској мужи, појави пасиса и др.
Овај тест треба спроводити тамо гдје је то могуће, зависно
од техничких услова на фарми. Ограничавајући фактор
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спровођења узгојног програма је недостатак вјештачког
осјемењавања које би требало примјењивати барем код
најбоље тестираних овнова. Други лимитирајући фактор
при организацији спровођења прогеног теста овнова за
млијечност је малобројна популација, посебно појединих
раса, те држање овнова у малим стадима. Да би се УВ овнова за особине млијечности могле процијенити са задовољавајућом тачношћу, потребно је по једном овну тестирати барем 20 кћери (пожељно је и до 50). УВ вриједности
ће бити као и за сва остала својства стандардизована.
10.6.4 Прогени тест за репродуктивне особине
Рентабилна овчарска производња било којег производног циља и типа незамислива је без редовног јагњења. За
разлику од производње меса, гдје је циљ имати што већи
индекс јагњења, у производњи млијека пожељно је једно
јагњење годишње и што дужа лактација. У претходно наведеним херитабилитетима видљиве су ниске насљедне
вриједности свих репродуктивних особина, па се селекцијом за те особине не може очекивати већи (бржи) генетски напредак. Међутим, плодност оваца, како величина
легла тако и индекс јагњења, јако је подложна утицају парагенетских фактора, најприје исхране, одбића, количине
свјетла и температуре. Доказано је да се побољшањем количине и квалитета оброка четири до шест седмица прије
припуста може повећати број јагњади за 20 до 40 процената. У прогеном тесту овнова за репродуктивне особине
процјењиваће се вриједности овнова за сљедеће особине:
број фертилних годишњих циклуса (тјерања), величину
легла, виталност и масу јагњади по јагњењу (рођењу),
индекс јагњења, број одбијене јагњади (42. дан), те удио
полова на што већем броју кћери (минимално 20). Сви наведени подаци, укључујући датум јагњења, име и број оца
(педигре), обавезни су да буду прикупљени у року од 14
дана након одбића (тј. у периоду од 42 до 56 дана). Резултати прогеног теста овнова за репродукционе особине, као и репродукционе особине оваца приказиваће се на
сљедећи начин:
3,7 / 4 / 6 / 5
162 135
5+ 4+
Индекс плодности 105
Гдје је:
3,7 дужина производног живота овце (вријеме протекло од датума њеног рођења до датума посљедњег јагњења
умањено за просјечни узраст расе при првом јагњењу),
4 број јагњења,
6 број ојагњене јагњади (број јагњади у леглу),
5 број одбијене јагњади,
162 плодност при јагњењу (6 : 3,7 ∙ 100),
135 плодност при одбићу (5 : 3,7 ∙ 100),
5+ / 4+ одступање плодности од упоредивог просјека,
Индекс плодности 105 (одступање за + 0,5 стандардних
девијација).
10.7 Нуклеус стада
Нуклеус стада формираће се укључивањем најбољих
женских приплодних грла из матичних стада. Вријеме потребно за формирање нуклеус стада је пет година. Величина нуклеус стада условљена је величином матичне популације поједине расе. Пожељна величина нуклеус стада
је 250 до 500 оваца. У нуклеус стаду наведене величине
годишње се може произвести 50 до 120 квалитетно-приплодних овнова. Овнови тестирани у нуклеус стадима једном годишње аукцијски ће се продавати узгајивачима за
припуст у матичним стадима. Најквалитетнији овнови (6
до 12) остају за припуст у нуклеус стаду. Ради постизања
бржег селекцијског напретка, препоручује се коришћење
сјемена најквалитетнијих овнова. Препоручује се спровођење MOET шеме (мултипла овулација и ембрио трансфер) у нуклеус стадима, када се за то стекну организационо-технички услови.
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Шема 2. Организација узгоја у програмима генетских животињских извора
ɉɪɢɩɥɨɞʃɚɰɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɫɤɨɤ ɢ ɍɈ (50–20)

44–108

Ɇɚɬɢɱɧɨ
ɫɬɚɞɨ

Ƚɨɞɢɲʃɢ ɤɨɦɢɫɢʁɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ

6–12
ɇɭɤɥɟɭɫ ɫɬɚɞɨ (250 ɞɨ 500 ɧɚʁɛɨʂɢɯ
ɨɜɚɰɚ)

ɇɚʁɛɨʂɚ ɠɟɧɫɤɚ ɩɪɢɩɥɨɞɧɚ
ɢɡɚɛɪɚɧɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɞɚ

ɝɪɥɚ

ɂɡɥɭɱɟɧɚ ɧɚʁɥɨɲɢʁɚ ɠɟɧɫɤɚ ɝɪɥɚ

11. Организација спровођења узгојног програма
Узгојним програмом обухваћене су све расе оваца чија
величина узгојно-квалитетне популације осигурава остваривање генетског напретка. Узгојни рад организоваће се
и спроводити како је описано у претходним поглављима
(избор овновских мајки и овновских очева, биолошки тест,
перформанс тест, тест осјемењавања и прогени тестови).
Велики број раса са различитим узгојним циљевима које
су укључене у овај програм програм чини изразито захтјевним и комплексним. С тим у вези, сви субјекти ангажовани
у спровођењу овог програма обавезни су да буду јединствени и организовани на пољу сарадње у сврху реализације
овог програма. Сврха је да се генетски напредак популације
остварује путем генетске изградње појединих стада, што
значи да узгајивачи оваца имају значајан утицај на резултат генетског унапређивања, јер непосредно утичу на избор
родитеља нове генерације. С обзиром на то да је женски
дио родитеља одређен у сваком стаду и у том дијелу нема
велике могућности избора, пресудна је за резултат генетске
изградње узгојна вриједност мушких приплодњака (овнова). То је и разлог да се у сваком узгојном програму оваца
у централно мјесто ставља генетска изградња овнова, иако
је крајња сврха добијање што је могуће бољих, нових генерација оваца намијењених одређеној производњи. Узгајивачима је од изузетне важности да располажу са што бољим
родитељима, прије свега овновима. Узгојни програм спроводи Министарство у сарадњи са организацијама узгоја,
научностручним институцијама и ветеринарским организацијама. Појединачни узгојни програми треба да садрже
тачно описане поступке и начине испитивања у складу са
ICAR.
12. Размјена података и објављивање резултата
Организација узгоја овлашћена од Министарства за
спровођење овог програма најкасније до краја првог квартала текуће године доставља Министарству извјештај о
спровођењу узгојног програма за претходну годину. Подаци о контролама производности треба да буду доступни у
електронској верзији свим корисницима.
13. Прелазне и завршне одредбе
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи
Програм узгоја оваца у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/10).
У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог узгојног програма организације узгоја дужне су да ускладе своје
програме са одредбама овог узгојног програма.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.2-330-290/18
12. фебруара 2018. године
Бања Лука

Mинистaр,
Др Стeвo Mирjaнић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику
објављује

КОЕФИЦИЈЕНТ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јануару
2018. године у односу на децембар 2017. године је 0,002.
Број: 06.3/060.1-183.1/18
22. фебруара 2018. године
Бањалука

Директор,
Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику и з д а ј е

САО П Ш Т Е Њ Е
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у јануару 2018. године износи 1 321 КМ.
2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републици Српској исплаћена у јануару 2018. године износи
825 КМ.
Број: 06.3.03/060.2-183/18
22. фебруара 2018. године
Бањалука

Директор,
Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске
објављује

ПРОСЈЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ЈАНУАРУ 2018. ГОДИНЕ

у КМ
Подручја дјелатности
A
B
C
D

Укупно
Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Бруто Нето
1 321 825
1 128 701
1 757 1 074
1 002 661
1 814 1 115

