
 

 

 

 На основу члана 31. става 4. Закона о признавању сори пољопривредног биља 

(„Службени гласник РС“ бр 30/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 

доноси 

 

 

 

     П Р А В И Л Н И К  

о врстама пољопривредног биља за које се могу вршити додатна испитивања сорти и 

методама испитивања сорти тог биља 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врсте пољопривредног биља за које се могу вршити 

додатна испитивања сорте и методе испитивања тог биља.  

 

Члан 2. 

Додатна испитивања производних вредности сорти (у даљем тексту: додатно 

испитивање) које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља, на огледном пољу, 

односно у лабораторији могу се вршити за сорте кукуруза, сунцокрета и шећерне репе. 

 

Члан 3. 

 Пољопривредно биље из члана 2. овог правилника, у зависности од врсте, додатно се 

испитује методом која обухвата скуп поступака и података које предузимају, односно 

прикупљају правна лица, предузетници или физичка лица која испуњавају услове прописане 

законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља за вршење испитивања 

сорте (у даљем текту: извођач огледа), и то: време достављања узорака семена сорти; број 

сорти које могу да се доставе за додатно испитивање; потребна количина семена; број 

локалитета, односно места на којима се обавља додатно испитивање; начин и рокови сетве, 

врме жетве, односно вађења; лабораторијска испитивања која се обављају на добијеним 

узорцима после жетве, односно вађења; начин приказивања приноса и података који се 

евидентирају за одређени локалитет. 

 

Члан 4. 

Да би се сорта пољопривредног биља додатно испитала узорци семена сорте 

достављају се министарству надлежном за послове пољопривреде, у складу са законом којим 

се уређује признавање сорти пољопривредног биља, за: 

1) сорте кукуруза до 1. априла текуће године; 

2) сорте сунцокрета до 15. марта текуће године; 

3) сорте шећерне репе до 1. марта текуће године. 

 

Члан 5. 

Број сорти пољопривредног биља које могу да се доставе за додатно испитивање је 

за: 

1) кукуруз - до пет сорти и то по једна сорта из сваке групе зрења FAO од 300 до 700,  

2) сунцокрет (из групе зрења рани и средње рани) - до шест сорти, 

3) шећерну репу - до шест сорти. 

 

 



Члан 6. 

Количина семена по огледном пољу коју је потребно доставити за додатно испитивање 

сорте пољопривредног биља је за: 

1) сорту кукуруза 12.500 клијавих зрна; 

2) сорту сунцокрета 15.000 клијавих зрна, 

3) сорту шећерне репе ½ сетвене јединице. 

 

Члан 7. 

Број локалитета на којима се на огледном пољу може обављати додатно испитивање 

врсте пољопривредног биља је за: 

1) кукуруз - до шест локалитета;  

2) сунцокрет - до пет локалитета; 

3) шећерну репу - до шест локалитета. 

 

Члан 8. 

Сетва сорти пољопривредног биља које се додатно испитују обавља се машински и 

тако да се: 

1) сорте кукуруза сеју се на коначан склоп (број биљака по јединици површине у 

тренутку сетве) у шест до осам редова, на најмање 100 m дужине и то за групу 

зрења: 

1. FAO  300 – на растојању 70 cm између редова и 20 cm у реду, 

2. FAO  400 – на растојању 70 cm између редова и 21 cm у реду, 

3. FAO  500 – на растојању 70 cm између редова и 22 cm у реду, 

4. FAO  600 – на растојању 70 cm између редова и 23 cm у реду, 

5. FAO  700 – на растојању 70 cm између редова и 24 cm у реду; 

2) сорте сунцокрета сеју се на коначан склоп у шест до осам редова, на најмање 200 m 

дужине и то ране сорте на растојању од  70 cm  између редова и 22,5 cm, а средње 

ране на растојању од 70 cm  између редова и 25 cm у реду; 

3) сорте шећерне репе сеју се на коначан склоп у шест до осам редова, на најмање 100 

m дужине, на растојању од 50 cm између редова и 18 cm у реду. 

 

Члан 9. 

Рок за сејање сорте пољопривредног биља која се додатно испитује је за: 

1) сорте кукуруза до 25. априла текуће године; 

2) сорте сунцокрета до 15. априла текуће године; 

3) сорте шећерне репе до 31. марта текуће године.  

      

Члан 10. 

Жетва сорте кукуруза и сорте сунцокрета која се додатно испитују обавља се када: 

1) проценат влаге у зрну за рану сорту кукуруза износи око  20%, а за касну сорту 

кукуруза око 28%;  

2) проценат влаге у зрну сорте сунцокрета која је засејана у заштитном реду (репер) 

износи око 11%. 

 Вађење сорте шећерне репе која се додатно испитује обавља се до 15. октобра текуће 

године. 

Члан 11. 

 За лабораторијско испитивање које се обавља после жетве сорте кукуруза узима се 

просечан узорак од једног килограма који се користи за утврђивање процента влаге у зрну у 

тренутку жетве. 

За лабораторијско испитивање које се обавља после жетве сорте сунцокрета узимају се 

два просечна узорка од једног килограма. Један просечан узорак користи се за утврђивање 



процента влаге у зрну и процента нечистоће која се појављује уз зрно у тренутку жетве, а 

други за утврђивање садржаја сировог уља по NMR методи (Нуклеарно магнетна резонанца).  

За лабораторијско испитивање које се обавља после вађења сорте шећерне репе узима 

се просечан узорак од 25 коренова који се користи за утврђивања процента шећера и процента 

нечистоће која се појављује уз корен у тренутку вађења. 

  

Члан 12. 

Принос врсте пољопривредног биља која се додатно испитује, приказује се по 

јединици површине и по количини корисног производа која се добија од те врсте 

пољопривредног биља и своди се код приноса кукуруза на стандард SRPS Е.B3.516 и SRPS 

Е.B3.516/1, код приноса сунцокрета на стандард SRPS EN ISO 658 у погледу начеистоће и 

SRPS EN ISO 665 у погледу влаге у зрну, а код приноса шећерне репе на стандард SRPS EN 

ISO 080, како би се извршило поређење односно рангирање сорте у оквиру врсте 

пољопривредног биља. 

 

Члан 13. 

За сваку врсту пољопривредног биља која се додатно испитује на одређеном 

локалитету евидентирају се подаци о: предусеву; датуму сетве; ђубрењу на бази „N-мин“ 

методе, коришћеним хербицидима, а за шећерну репу и фунгицидима; датуму жетве кукуруза 

и сунцокрета, односно вађењу корена шећерне репе; оствареном коначном склопу (броју 

биљака по јединици површине) и површини елементарне парцеле у тренутку жетве, односно 

вађења, као и извођачу огледа који обавља додатно испитивање и одговорном лицу за 

извођење огледа код извођача огледа. 

  
Члан 14. 

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

гласнику Републике Србије”.     
 

 

Број 110-00-300/2010-09 

У Београду, 1. фебруара 2011. године 

Министар, 


