
На основу члана 20. став 3. Закона о признавању сорти пољопривредног биља („Службени 

гласник РС”, број 30/10), 

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

ПРАВИЛНИК 

о садржини и начину вођења Регистра сорти  

пољопривредног биља 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења Регистра сорти 

пољопривредног биља (у даљем тексту: Регистар).  

Члан 2. 

Регистар садржи податке о: 

1) признатим домаћим и страним сортама ратарског и повртарског биља и признатим 

домаћим сортама воћака и винове лозе; 

2) страним сортама воћака и винове лозе које су признате од надлежног органа стране 

државе чланице Међународнe уније за заштиту нових биљних сорти – L’Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales (UPOV); 

3) одомаћеним сортама ратарског и повртарског биља, воћака и винове лозе; 

4) брисаним сортама пољопривредног биља; 

5) привремено признатим сортама повртарског биља. 

Члан 3. 

Подаци из члана 2. овог правилника воде се у одвојеним одељцима у Регистру: 

1) Одељак I – Листа признатих сорти пољопривредног биља; 

2) Одељак II – Листа брисаних сорти пољопривредног биља; 

3) Одељак III – Листа привремено признатих сорти повртарског биља. 

Члан 4. 

Листа признатих сорти пољопривредног биља садржи податке из члана 2. тач. 1), 2) и 3) овог 

правилника. 

Листа признатих сорти пољопривредног биља је табела у коју се уносе подаци следећим 

редом: 

1) врста биља којој сорта припада (српски и латински назив); 



2) назив сорте и синонима сорте (ако постоји); 

3) порекло сорте: 

– домаћа сорта (д), 

– одомаћена сорта (о), 

– страна сорта (с); 

4) година признавања или година уписа у Регистар (за стране сорте воћака и винове лозе); 

5) датум признавања или уписа у Регистар (за стране сорте воћака и винове лозе); 

6) број решења о признавању сорте или о упису у Регистар (за стране сорте воћака и винове 

лозе); 

7) власник сорте; 

8) овлашћени заступник; 

9) одржавалац сорте; 

10) напомена. 

У напомене из става 2. тачка 10) овог члана уносе се специфична својства или статус сорте 

који се означавају почетним словом или почетним словима тог својства односно статуса. 

Члан 5. 

Листа брисаних сорти пољопривредног биља садржи податке из члана 2. тачка 4) овог 

правилника. 

Листа брисаних сорти пољопривредног биља је табела у коју се уносе подаци следећим 

редом: 

1) врста биља којој сорта припада (српски и латински назив); 

2) назив сорте и синонима сорте (ако постоји); 

3) порекло сорте: 

– домаћа сорта (д), 

– одомаћена сорта (о), 

– страна сорта (с); 

4) датум и број решења о брисању сорте; 

5) власник сорте;  



6) овлашћени заступник; 

7) одржавалац сорте; 

8) разлог брисања. 

Члан 6. 

Сорта која је уписана у Листу брисаних сорти пољопривредног биља се након три године од 

уписа у ту листу брише из Регистра.  

Члан 7. 

Листа привремено признатих сорти повртарског биља садржи податке из члана 2. тачка 5) 

овог правилника. 

Листа привремено признатих сорти повртарског биља је табела у коју се уносе подаци 

следећим редом: 

1) врста повртарског биља којој сорта припада (српски и латински назив); 

2) назив сорте и синонима сорте (ако постоји); 

3) датум и број решења о привременом признању сорте поврћа; 

4) власник сорте; 

5) овлашћени заступник; 

6) одржавалац сорте. 

Члан 8. 

Сорта која је уписана у Листу привремено признатих сорти повртарског биља се након 

годину дана од дана доношења решења о привременом признавању сорте поврћа брише из 

ове листе. 

Члан 9. 

Власник сорте, овлашћени заступник и одржавалац сорте се у табеле Регистра уписује као 

број, а на крају Регистра се тај број приказује заједно са подацима о пословном имену 

(називу) односно имену власника сорте, овлашћеном заступнику и одржаваоцу сорте и 

његовом седишту, односно пребивалишту.  

Члан 10. 

Регистар се води у електронској форми од стране овлашћеног лица. 

Лице овлашћено за вођење Регистра чува Регистар и податке за упис у Регистар на начин 

којим се обезбеђује заштита од злоупотреба, оштећења и уништења Регистра. 

 



Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о обрасцу и 

садржини захтева за признавање сорте, критеријумима за одређивање назива сорте и 

садржини Регистра сорти пољопривредног биља („Службени гласник РС”, број 29/07) које се 

односе на садржину Регистра сорти пољопривредног биља.  

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Број 110-00-228/2010-09 

У Београду, 6. октобра 2010. године 

Министар, 

др Саша Драгин, с.р. 

 


