
                                                                                        

 

На оснoву члана 13. став 3. 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  

O ДУЖИНИ ТРАЈАЊА ИСПИТИВАЊА СОРТИ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

 НА ОГЛЕДНОМ ПОЉУ 

 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/11 од 11. фебруара 2011.године) 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописује дужина трајања 

испитивања сортe на огледном пољу за сорте воћака и винове лозе.  

 

Члан 2. 

Дужина трајања испитивања сорти воћака и винове лозе на 

огледном пољу прописује се, у складу са законом којим се уређује признавање 

сорти пољопривредног биља, у зависности од врсте воћака и винове лозе, а 

имајући у виду да се, ради признавања сорте, обрађују само математичко-

статистички подаци добијени у последње две године испитивања, односно од 

плодоношења. 

 
Члан 3. 

          Код јабучастих врста воћака дужина испитивања на огледном 

пољу траје за: 

1) сорте јабуке четири године; 

2) сорте крушке четири године; 

3) сорте дуње четири године; 

4) сорте мушмуле четири године.  

 

Члан 4. 

             Код коштичавих врста воћака дужина испитивања на огледном 

пољу траје за: 

1) сорте кајсије четири године; 

2) сорте шљиве четири године; 

3) сорте трешње и вишње четири године; 

4) сорте брескве и нектарине четири године. 

 

Члан 5. 

             Код јагодастих врста воћака дужина испитивања на огледном 

пољу траје за: 

1) сорте малине и купине три године; 

2) сорте рибизле и ароније три године; 

3) сорте јагоде две године; 

4) сорте боровнице и бруснице четири године; 

5) сорте јоште и огрозда три године. 
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Члан 6. 

             Код језграстих врста воћака дужина испитивања на огледном 

пољу траје за: 

1) сорте бадема пет година; 

2) сорте ораха шест година; 

3) сорте леске четири године.  

 

Члан 7. 

 Код врстa винове лозе дужина испитивања на огледном пољу 

траје за: 

1) винске сорте пет година; 

2) стоне сорте четири године; 

3) клонове три године. 

 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

                   

 

                                                                                         

Број: 110-00-287/2010-09 МИНИСТАР 

У Београду, 4. фебруара 2010. године  

 др Саша Драгин 
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