
 

На основу члана 67. став 2. и члана 69. став 2. Закона о сточарству 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

 

 

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  

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 38/10) 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 Овим правилником прописује се Листа  генетских резерви домаћих 

животиња и начин очувања генетских резерви домаћих животиња и утврђује  

Листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса.  

 

 

II. ЛИСТА ГЕНЕТСКИХ РЕЗЕРВИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, НАЧИН 

ОЧУВАЊА ГЕНЕТСКИХ РЕЗЕРВИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, ЛИСТА 

АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

 И УГРОЖЕНИХ АУТОХТОНИХ РАСА 

 
Члан 2. 

Генетске резерве домаћих животиња обухватају поједине расе, сојеве и 

линије домаћих животиња, које се чувају у виду минималног броја домаћих 

животиња, доза сперме, јајних ћелија или ембриона, у складу са законом којим 

се уређује сточарство. 

Листа генетских резерви домаћих животиња утврђује се у зависности од 

врсте животиња и при жељеном односу полова, а представља најмањи број 

домаћих животиња (одраслих грла) поједине врсте, односно расе домаћих 

животиња, потребан за гајење и очување њихове генетске разноврсности. 

Листа генетских резерви домаћих животиња из става 2. овог члана дата је 

у Прилогу 1 - Листа генетских резерви домаћих животиња, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део.  

 

Члан 3. 

Очување генетских резерви домаћих животиња врши се на један од 

следећих начина, и то: 

1) In situ или On farm - што подразумева конзервацију, односно гајење 

живих животиња у производним системима где су настале или се сада налазе, а 

који подједнако укључује фарме и екстензивне производне системе;  
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 2) Ex situ - што подразумева конзервацију изван производних система 

где су животиње настале, која може бити: 

 (1) In vivo - гајење живих животиња у зоо-вртовима, парковима природе, 

музејима, истраживачким институтима и др; 

(2) In vitro - криоконзервација ембриона, сперматозоида, оплођених 

јајних ћелија, ДНК, соматских ћелија и другог биолошког материјала који може 

бити искоришћен за реконституисање животиње.  

 

 
Члан 4. 

Листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса 

дата је у Прилогу 2 - Листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених 

аутохтоних раса, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

 
 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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У Београду,   27. маја 2010. године   
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     Прилог 1 

 

 

ЛИСТА ГЕНЕТСКИХ РЕЗЕРВИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

 

 

Врста животиње Минималан број животиња 
Говеда/биволи 300 

Коњи/магарци 350 

Овце/козе 250 

Свиње 200 

Живина 300 
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Прилог 2 

 

 

ЛИСТА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

 И УГРОЖЕНИХ АУТОХТОНИХ РАСА 

 

 

I. Листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних 

раса у Републици Србији обухвата следеће расе, и то:  

 

1) Говеда 

- Подолско говече 

- Буша 

 

2) Биволи 

- Домаћи биво 

 

3) Коњи 

- Домаћи брдски коњ 

- Коњ расе Nonius 

 

4) Магарци 

- Балкански магарац 

 

5) Свиње 

- Мангулица 

- Моравка 

- Ресавка 

 

6) Овце 

- Пиротска овца 

- Каракачанска овца 

- Кривовирска овца 

- Бардока 

- Сврљишка овца 

- Липска овца 

- Шарпланинска овца 

- Влашко-виторога овца 

- Чоканска цигаја 

- Цигаја 

 

7) Козе 

- Балканска коза 

 

8) Кокошке 

- Сврљишка кокош 

- Сомборска капорка 

- Банатски голошијан 
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9) Ћурка 

- Домаћа ћурка 

 

10) Пловка 

- Домаћа пловка 

 

11) Гуска 

- Подунавска гуска 

 

12) Бисерка 

- Домаћа бисерка 

 

13) Голуб 

- Српски високолетач 

 

14) Пчела 

- Apis mellifera carnica 

 

15) Пси 

- Шарпланинац 

 

II. Угрожене аутохтоне расе су оне расе домаћих животиња код којих 

укупан број женских приплодних грла није већи од: 

1) за говеда      7.500 грла; 

2) за овце  10.000 грла; 

3) за козе  10.000 грла; 

4) за коње    5.000 грла; 

5) за свиње  15.000 грла; 

6) за живину               25.000 грла. 
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