
На оснoву члана 8. став 3. Закона о признавању сорти пољопривредног биља („Службени 

гласник РС”, број 30/10), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о начину одређивања имена сорте пољопривредног биља 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује начин одређивања имена сорте пољопривредног 

биља (у даљем тексту: име сорте). 

Члан 2. 

Име сорте може бити одређено у облику замишљеног назива или у облику кода, односно 

шифре, у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља. 

Члан 3. 

Име сорте у облику замишљеног назива одређује се тако да: 

1) се састоји од више слова; 

2) је изговорљива реч, односно садржи серију слова која се може изговорити;  

3) се састоји од највише три речи, односно целине, с тим што једна или две речи из имена 

сорте могу да представљају установљену скраћеницу од највише три слова, која може да се 

налази на почетку или крају имена сорте; 

3) није изузетно дуга реч, односно не садржи изузетно дугу реч; 

4) не садржи број, осим ако је број саставни део имена сорте, односно када наговештава да ће 

сорта бити једна у серији биолошки сродних сорти; 

5) изузетно може да садржи више од три речи, односно целине, ако је то име већ одобрено у 

некој држави чланици Међународнe уније за заштиту нових биљних сорти – L’Union 

internationale pour la protection des obtentions végétales (у даљем тексту: UPOV); 

6) не садржи знаке интерпункције, празно место, изузев празног места између две речи и не 

садржи друге ознаке, симболе, индексе и експоненте; 

7) не представља комбинацију великих и малих слова, осим код прве речи код које је прво 

слово велико, а остала слова мала. 

Члан 4. 

При одређивању имена сорте у облику замишљеног назива сматра се да су два имена сорте 

иста ако се разликују: 

1) само у једном слову; 



2) у два слова у смислу да су два слова само променила места; 

3) само у акценту. 

Изузетно од одредбе става 1. тачка 1) овог члана сматра се да је разлика у једном слову 

довољна ако: 

1) се ради о установљеним скраћеницама; 

2) се разликује прво слово имена сорте; 

3) је име сорте изузетно кратко; 

4) је име сорте уочљиво различито. 

Члан 5. 

Име сорте у облику кода, односно шифре одређује се тако да: 

1) се састоји од више слова; 

2) се не састоји само од бројева, осим у случају инбред линија, односно сличних типова 

сорти; 

3) садржи мање од десет слова, односно слова и бројева; 

4) садржи мање од четири групе слова, слова и бројева, односно само бројева; 

5) не садржи знаке интерпункције, ознаку, симбол, индекс и експонент. 

Члан 6. 

Име сорте из чл. 3. и 5. овог правилника одређује се тако да: 

1) не садржи назив валуте, изразе везане за тежину и друге јединице мере; 

2) није у супротности са другим законима и прописима. 

Поред критеријума из става 1. овог члана име сорте се одређује на начин да: 

1) не даје лажни утисак о одређеним карактеристикама и вредности сорте; 

2) не даје лажни утисак да је сорта у сродности, односно да потиче од неке друге сорте; 

3) не приказује појединачну карактеристику или вредност сорте на начин да ствара лажни 

утисак да га само та сорта поседује; 

4) не садржи компаратив или суперлатив; 

5) не садржи латинско или српско име врсте пољопривредног биља којој сорта припада; 



6) не представља име физичких или правних лица које наводи на погрешну представу у вези 

идентитета власника сорте, овлашћеног заступника или одржаваоца сорте; 

7) не представља географски појам који може довести у заблуду везану за вредност или 

карактеристике сорте. 

Члан 7. 

Име сорте није прихватљиво ако је исто име сорте већ регистровано у државама чланицама 

UPOV-а за исту врсту или блиске врсте, тј. врсте које се налазе у истој UPOV-ој 

класификационој групи. 

Блиским врстама, у смислу овог правилника, сматрају се врсте које су класификоване у исту 

класу. 

Ако се не може установити да ли врста припада истој класи, сматраће се да спада у исту 

класу ако припада истом роду. 

Листа UPOV-их класификационих група наведена је у Прилогу – Списак блиских врста, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 8. 

Име сорте може да буде исто као и име сорте која није више у промету, а прошло је десет 

година од брисања сорте из Регистра сорти пољопривредног биља. 

Члан 9. 

У случају да је сорта призната под одређеним именом у другој држави, треба користити исто 

име, осим ако то име није својим смислом или изговором увредљиво или непримерено у 

српском језику. 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник 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).  

Члан 11. 

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

Републике Србије”. 

Број 110-00-249/2010-09 

У Београду, 20. октобра 2010. године 

Министар, 

др Саша Драгин, с.р. 

 



Прилог  

СПИСАК БЛИСКИХ ВРСТА 

1. класа: Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum;  

2. класа: Panicum, Setaria;  

3. класа: Sorghum, Zea;  

4. класа: Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, 

Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum;  

5. класа: Brassica oleracea;  

6. класа: Brassica napus, Brasica. campestris, Brasica rapa, Brasica juncea, Brasica nigra, Sinapis;  

7. класа: Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium;  

8. класа: Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L.;  

9. класа: Vicia faba L.;  

10. класа: Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima 

Döll.;  

11. класа: Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (sinonim: Beta vulgaris L. var. rubra L.), 

Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris;  

12. класа: Lactuca, Valerianella, Cichorium;  

13. класа: Cucumis sativus L.; 

14. класа: Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita;  

15. класа: Anthriscus, Petroselinum;  

16. класа: Daucus, Pastinaca;  

17. класа: Anethum, Carum, Foeniculum;  

18. класа: Bromeliaceae;  

19. класа: Picea, Abies, Pseudotsuga, Pinus, Larix;  

20. класа: Calluna, Erica;  

21. класа: Solanum tuberosum L.;  

22. класа: Nicotiana rustica L., Nicotiana tabacum L.;  

23. класа: Helianthus tuberosus L.;  



24. класа: Helianthus annuus L.;  

25. класа: Orchidaceae;  

26. класа: Epiphyllum, Rhipsalidopsis, Schlumbergera, Zygocactus;  

27. класа: Proteaceae;  

28. класа: Brassica, изузев (Brassica napus, Brassica campestris, Brassica rapa, Brassica juncea, 

Brassica nigra и sinapis, Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis); 

29. класа: Lupinus, изузев (Lupinus albus, Lupinus angustifoliu, Lupinus luteus); 

30. класа: Vicia, изузев Vicia faba; 

31. класа: Beta, изузев (Beta vulgaris. var alba, Beta vulgaris. var altissima, Beta vulgaris. var 

conditiva, Beta vulgaris. var rubra, Beta vulgaris. var cicla, Beta vulgaris. vulgaris.var vulgaris, 

Beta vulgaris. vulgaris. var conditiva); 

32. класа: Cucumis, изузев (Cucumis sativus, Cucumis melo, Citrullus, Cucurbita); 

33. класа: Solanum, изузев (Solanum tuberosum); 

34. класа: Nicotiana, изузев (Nicotiana rustica, Nicotiana tabacum); 

35. класа: Helianthus, изузев (Helianthus tuberosus, Helianthus annus). 

 


