
Датуми подношења захтева за признавање и доставе семена шећерне 
репе 

 
 

Д а т у м и  
 

Крајњи датум за:  

подношење захтева за признавање сорти 
шећерне репе 1. фебруар 

достављање семена за огледе у циљу 
признавања  15. фебруар 

 достављање семена за стрип огледе 15. фебруар 
 
Приликом подношења захтева за увоз потребних количина семена за огледе, странке 
треба да урачунају: 

 време потребно за израду решења за увоз 
 време потребно за царински поступак и процедуру граничне инспекције 
 време потребно за препакивање семена и његово достављање Управи за 

заштиту биља, односно Одељењу за признавање сорти пољопривредног биља 
 
Због горе наведених разлога, препорука је да се захтев за увоз семена 
преда најдаље до 25. јануара, а да семе стигне на границу до 1. фебруара. 
 
Молимо странке да уваже препоруку ради боље координације свих 
учесника и капацитета који су нам на располагању. 
 

 
К о л и ч и н е  с е м е н а   и   н а ч и н   п а к о в а њ а 

 
Потребне количине за:  

производни оглед за ризоманију (и ризоктонију) 5 пута по ½ с.ј. 

производни оглед за нематоде  2 пута по ½ с.ј.  
(укупно 7 пута по ½ с.ј. 

DUS испитивања 2 kg нетретираног  
За  стрип огледе користи се ½ с.ј. по локалитету. Странке се обавештавају сваке године о броју 
и називу станица где ће бити постављени ови огледи. 
  



 
 
Потребне количине за стандарде  

Original  12 пута по ½ с.ј. 

Tibor  10 пута по ½ с.ј. 

Bruna (Prestige) 2 пута по ½ с.ј. 
 
 
 
 Начин паковања за производне огледе: 
 
1.) Узорак семена једне сорте пакује се посебно за сваки локалитет. 

Узорак се пакује у две тање натрон кесе, или једну дебљу. Кесе морају 
бити НЕОБЕЛЕЖЕНЕ, чврсто затворене, да не би дошло до просипања 
семена. 

2.) Сва појединачна паковања једне сорте се стављају у врећу или кутију 
која је ОБЕЛЕЖЕНА, односно на којој је јасно означено име сорте која 
се у њој налази. 

 
 
Начин паковања за DUS испитивања: 
 

Узорак семена за DUS испитивања не сме бити третиран; достввља се 
узорак од 2 kg са јасно обележеним именом и ознаком „за DUS“. 
 
 
 

Потребне натрон кесе можете добити у Одељењу за признавање сорти. 
 
(Начин паковања је илустративно приказан на: 
http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajv/na%C4%8D-pakovanja-uzoraka-semena-sorata-ili-
hibrida-u-postupku-priznavanja-vcu-test-dus-test) 
 
Уколико имате питања, можете позвати тел: 011/ 260-28-29, или се обратити 
мејлом на katarina.zarubica@minpolj.gov.rs 
 


