
 

На основу члана 11. став 5. Закона о признавању сорти пољопривредног 

биља („Службени гласник РС”, број 30/10), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОТРЕБНОЈ КОЛИЧИНИ СЕМЕНА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА РАДИ ИСПИТИВАЊА, КАО И ВРЕМЕ ДОСТАВЉАЊА 

ТОГ СЕМЕНА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, У ЗАВИСНОСТИ ОД 

ВРСТЕ БИЉА 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 11/10 од  

22. фебруара 2011. године) 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се потребна количина семена, односно садног 

материјала који се доставља ради испитивања, као и време достављања тог семена, 

односно садног материјала, у  зависности од врсте биља. 

 

Члан 2. 

 Врсте биља, потребне количине семена, односно садног материјала за 

испитивање производне и употребне вредности сорте и за испитивање 

различитости, униформности и стабилности сорте, као и време достављања семена, 

односно садног материјала дати су у табели:       

 Табела 

Врсте биља, потребне количине семена, односно садног материјала и време 

достављања  семена, односно садног материјала 

 

ВРСТА БИЉА 

ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ СЕМЕНА, 

ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВРЕМЕ 

ДОСТАВЉАЊА 

СЕМЕНА, 

ОДНОСНО 

САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

За испитивање 

производне и 

употребне 

вредности сорте  

(VCU* тест) 

За испитивање 

различитости, 

униформности и 

стабилности сорте         

(DUS** тест) 

СТРНА ЖИТА    

озима обична,тврда 

пшеница и спелта 

9 kg третитаног 

семена 

2  kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 20. септембра 

озими  јечам 
6 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 20. септембра 

озими тритикале 
9 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 20. септембра 

озими овас 
9 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 20. септембра 

јара обична  и тврда 

пшеница 

9 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

 

до 30. јануара 
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јари јечам 
6 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 30. јануара 

јари тритикале 
9 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 30. јануара 

јари овас 
9 kg третираног 

семена 

2 kg нетретираног 

семена +120 

неовршених класова 

до 30. јануара 

КУКУРУЗ И ОСТАЛА 

 ПРОСЛОЛИКА ЖИТА 
  

кукуруз група зрења 

FAO 100, 200, 800 

5000 третираних 

+ 300 

нетретираних 

семена 

1 kg нетретираног 

семена хибрида или 

сорте и 1500 семена за 

сваку инбред линију 

до 20. марта 

кукуруз група зрења 

FAO 300, 400, 500, 

600, 700 

8000 третираних 

+ 300 

нетретираних 

семена 

1kg   нетретираног 

семена хибрида или 

сорте и 1500 семена за 

сваку инбред линију 

до 20. марта 

кукуруз бела боја 

зрна 

5000 третираних 

+ 300 

нетретираних 

семена 

1 kg нетретираног 

семена хибрида или 

сорте и 1500 семена за 

сваку инбред линију 

до 20. марта 

 кукуруз уљани, 

кокичари и шећерци 

6000 третираних 

семена 

1 kg нетретираног 

семена хибрида или 

сорте и 1500 семена за 

сваку инбред линију 

до 20. марта 

хељда 5 kg семена 1 kg семена до 15. марта 

просо 3 kg семена 1 kg семена до 15. марта 

ИНДУСТРИЈСКО 

БИЉЕ 
   

шећерна репа - оглед 

Rhizomania 

3 сетвене 

јединице 

2 kg нетретираног 

семена 
до 15. фебруара 

шећерна репа - оглед 

Rhizoctonia 

1.5 сетвена 

јединица 

2 kg нетретираног 

семена 
до 15. фебруара 

шећерна репа - оглед 

nematode 

1 сетвена 

јединица 

2 kg нетретираног 

семена 
до 15. фебруара 

сунцокрет 

25000 

третираних и 

2000 

нетретираних 

семена 

1 kg семена за хибрид 

или сорту  и 

5000 семена за сваку 

инбред линију  

до 15. марта 

соја 5 kg семена 2 kg семена до 15. марта 

лан 3 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 25. фебруара 

озима уљана репица 
2 kg третираног 

семена 

1 kg нетретираног 

семена хибрида или 

сорте и 0,2 kg за сваку 

инбред линију 

до 15. августа 

дуван - оријентални 4000 семена 1000 семена до 15. фебруара 
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дуван - 

полуоријентални 
2000 семена 700 семена до 15. фебруара 

дуван - Вирџинија 2500 семена 500 семена до 15. фебруара 

дуван - Берлеј 1200 семена 500 семена до 15. фебруара 

дуван - цигарни 800 семена 500 семена до 15. фебруара 

уљана тиква 1 kg семена 1000 семена  до 15. марта 

мак 1 kg семена 0,2 kg семена до 15. марта 

сирак  2 kg семена 0,5 kg семена до 15. марта 

чичока 1000 кртола 330 кртола до 1. марта 

конопља 

1,5 kg 

нетретираног 

семена 

50 gr третираног 

семена 
до 1. марта  

хмељ 100 садница 20 садница до 1. марта 

КРМНО БИЉЕ    

легуминозе и траве 1 kg семена 
500 gr нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

јари грашак 6 kg семена 
2 kg нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

озими грашак 6 kg семена 
2 kg нетретираног 

семена 
до 20. септембра 

јаре грахорице 3 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

озиме грахорице 3 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 20. септембра 

сирак и суданска 

трава 
1 kg семена 

500 gr нетретираног 

семена 
до 10. марта 

боб 4 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 1. марта 

сточна репа 2 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 1. марта 

крмне репице 500 gr семена 
200 gr нетретираног 

семена 
до 10. фебруара 

лупине 4 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 1. марта 

фацелија 1 kg семена 
500 gr нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

бела слачица 1 kg семена 
500 gr нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

састрица 4 kg семена 
1 kg нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

сточни кељ 500 gr семена 
200 gr нетретираног 

семена 
до 20. фебруара 

ПОВРЋЕ    

бамја - 
200 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

блитва - 
1000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

боранија – ниска - 
3000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

боранија – висока - 500 нетретираних до 15. марта 
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семена 

броколи - 
500 нетретираних 

семена 
до 1. марта 

црни лук – директна 

сетва 
- 

10 000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

црни лук – арпаџик - 1000 луковица до 1. фебруара 

целер - 
1000 нетретираних 

семена 
до 15. јануара 

цвекла - 
2000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

диња - 
200 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

грашак - 
3000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

карфиол - 
500 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

келераба - 
500 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

кељ - 
500 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

кељ пупчар - 
500 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

краставац - 
200 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

кромпир 1500 кртола 330 кртола до 15. фебруара 

купус - 
500 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

лубеница - 
200 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

мрква – нантес - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

мрква - флаке тип - 
5 000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

паприка - 
200 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

парадајз - 
200 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

пастрнак - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

пасуљ - 3000 семена до 15. марта 

патлиџан - 
200 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

першун - лишћар - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

першун - коренаш - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

празилук - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 1. марта 

ротква - 
10 000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

ротквица - 10 000 нетретираних до 1. фебруара 
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семена 

салата - 
200 нетретираних 

семена 
до 15. јануара 

спанаћ - 
4 000 нетретираних 

семена 
до 1. јануара 

тиква - 
100 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

тиквица - 
100 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

 

зачинска паприка - 
1000 нетретираних 

семена 
до 1. марта 

бели лук пролећни - 200 ченова до 15. фебруара 

бели лук јесењи - 200 ченова до 15. септембра  

аљма (Allium 

fistulosum L.) - 

1000 нетретираних 

семена. 
до 15. јуна 

лук резанац (Allium 

schoenoprasum L.) - 

1000 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

радич 
- 

500 нетретираних 

семена 
до 15. фебруара 

артичока 
- 

300 нетретираних 

семена 
до 15. фебруара 

шпаргла 
- 

500 нетретираних 

семена 
до 15. фебруара 

кинески купус 
- 

500 нетретираних 

семена 
до 1. фебруара 

ендивија 
- 

200 нетретираних 

семена 
до 15. јануара 

боб 
- 

1000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

лепоцветни пасуљ 

(Phaseolus coccineus 

L.) - 

1000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

наут (Cicer arietinum 

L.) - 

1000 нетретираних 

семена 
до 15. фебруара 

сочиво 
- 

1000 нетретираних 

семена 
до 15. марта 

ВОЋЕ И  

ВИНОВА ЛОЗА 
   

јабучасто воће - 

пролећна садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

јабучасто воће - 

јесења садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

коштичаво воће - 

пролећна садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

коштичаво воће - 

јесења садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

језграсто воће - 

пролећна садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

језграсто воће - јесења 

садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 

до 30. октобра 
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шипурак - пролећна 

садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

шипурак - јесења 

садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

зова - пролећна садња 
5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

зова – јесења садња 
5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

дрен – пролећна 

садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

 

дрен – јесења садња 
5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

дуд – пролећна садња 
5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 25. априла 

дуд – јесења садња 
5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 30. октобра 

јагода – пролећна 

садња 

20 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

јагода – летња садња 
20 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 15. августа 

јагода – јесења садња 
20 садница(исти узорак за VCU и DUS 

тест)  
до 20. септембра 

малина – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

малина – јесења 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

купина – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

купина – јесења садња 
10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

рибизла – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

рибизла – јесења 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

огрозд – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

огрозд – јесења садња 
10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

јошта – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

јошта – јесења садња 
10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

боровница – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

боровница – јесења 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

брусница – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

брусница – јесења 10 садница (исти узорак за VCU и DUS до 20. октобра 
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садња тест) 

аронија – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

аронија – јесења 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

киви – пролећна 

садња 

10 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

киви - јесења садња 
10 садница(исти узорак за VCU и DUS 

тест)  
до 20. октобра 

винова лоза - 

пролећна садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. априла 

винова лоза - јесења 

садња 

5 садница (исти узорак за VCU и DUS 

тест) 
до 20. октобра 

 

* VCU тест (Value for Cultivation and Use) 

** DUS тест (Distinction, Uniformity and Stability) 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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