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КОНВЕНЦИЈА О ОЧУВАЊУ КОНВЕНЦИЈА О ОЧУВАЊУ 
БИОЛОШКЕ БИОЛОШКЕ 

РАЗНОВРСРСНОСТИ РАЗНОВРСРСНОСТИ 
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ЖИВОТИЊСКИХ РЕСУРСА ЖИВОТИЊСКИХ РЕСУРСА 
(ФАО(ФАО))



АНИМАЛНИ ГЕНЕТИЧКИ АНИМАЛНИ ГЕНЕТИЧКИ 
РЕСУРСИРЕСУРСИ

--ВРСТЕВРСТЕ --НАУЧНИНАУЧНИ
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--СОЈЕВИСОЈЕВИ --СОЦИЈАЛНИСОЦИЈАЛНИ
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Вршачки превртач
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МАНГУЛИЦАМАНГУЛИЦА

ЛАСАСТИ СОЈЛАСАСТИ СОЈ МОРАВКАМОРАВКА РЕСАВКАРЕСАВКА



МАНГУЛИЦА ЛАСАСТИ СОЈМАНГУЛИЦА ЛАСАСТИ СОЈ

МАНГУЛИЦА БЕЛИ СОЈМАНГУЛИЦА БЕЛИ СОЈ МАНГУЛИЦА ЦРВЕНИ СОЈМАНГУЛИЦА ЦРВЕНИ СОЈ











Правни основ за доношење Главног одгајивачког програма

Законом о сточарству („Сл.гл. РС”, број 41/2009, 93/2012 и 14/2016) и
подзаконским актима (Правилницима) који произилазе из овог Закона

- Правилник о листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских 
резерви домаћих животиња, као и о листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених 
аутохтоних раса („Службени гласник РС”, бр. 33/2017);
- Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као 
и садржини и начину вођења регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња 
(„Службени гласник РС”, бр. 58/2016 и 16/2018);

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких 
ресурса у банци гена (,,Службени гласник РС”, бр. 110/2017).

(„Службени гласник РС”, бр. 58/2016 и 16/2018);
- Правилник о условима за признавање нових раса, линија и хибрида домаћих животиња 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/2011);
- Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса (,,Службени 
гласник РС”, бр. 83/2013, 35/2015 и 28/2016);



ОДГАЈИВАЧКИ ЦИЉ

ОЧУВАЊЕ,

повећање ефективне популације и

побољшање генетске основе 



Остали циљеви:
-Утврђивање генетске „чистоће” помоћу молекуларно-генетске
анализе ДНК;

-Стварање нуклеус стада приплодних грла;

-Одабир и производња квалитетних приплодних крмача и

нераста;

-Производња прасади одговарајуће класе за тржиште;-Производња прасади одговарајуће класе за тржиште;

-Производња товних свиња одговарајуће телесне масе за

производњу традиционалних производа од свињског меса и

развој тржишта;

-Уједначавање производних услова (смештаја и исхране) и

- Повећање и учешће јавног мњења и подизање свести о

очувању животињских генетичких ресурса.













КОНТРОЛА ПРОДУКТИВНОСТИ УМАТИЧЕНИХ КРМАЧА И НЕРАСТА

Контролом продуктивности уматичених крмача

обухваћена су грла која имају познато порекло

за оба родитеља и

производни запат а која су под сталном контролом

производних својстава и уписана су у матичну евиденцију.

Сви нерасти који се користе у приплоду морају бити Сви нерасти који се користе у приплоду морају бити 
регистровани у Главној одгајивачкој организацији и морају 
имати педигре. 

Свака крмача мора имати минимум једно прашење у 
току године.

Извештај о контроли продуктивности се доставља као и за 
племените генотипове.



ДОДЕЉИВАЊЕ HB БРОЈЕВА

Грла која испуњавају услове из члана 12. и 14. Правилника о 
условима за испуњавање пуног и непотпуног порекла 
квалитетних приплодних домаћих животиња, условима за 
упис домаћих животиња у матичну евиденцију, односно у 
регистар, као и о садржини и начину вођења матичне 
евиденције односно регистра, на захтев Основне одгајивачке 
организације након првог прашења могу бити уписана у 
главну књигу А и добити HB број. главну књигу А и добити HB број. 

Квалитетне приплодне животиње код којих су мајка и 
отац уписани у додатни део матичне евиденције

(имају РБ број), под сталном контролом и имају 
познато порекло могу се уписати у главну књигу А и 
добити HB број. 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС У ДОДАТНУ МАТИЧНУ КЊИГУ 
(КЊИГА Б - ДОДЕЉИВАЊЕ РБ БРОЈА)

У додатну матичну књигу у смислу добијања РБ броја уписују 
се сва грла чисте расе која не испуњавају услове у погледу 
порекла за оба родитеља.

У књигу Б се уписују и грла из производног запата и након три
генерације уписа и праћења потомака и уписа у Б књигу 
потомци, односно грла из четврте генерације добијају 
могућност за упис у Књигу А. 



ININ--SITUSITU II EXEX-- SITUSITU
KONZERVACIJA UGROŽENIH KONZERVACIJA UGROŽENIH 

AUTOHTONIH RASAAUTOHTONIH RASAAUTOHTONIH RASAAUTOHTONIH RASA

BANKA GENABANKA GENA









ХВАЛА НА ПАЖЊИХВАЛА НА ПАЖЊИ


