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Упутство за  додељивање права оплемењивача биљних сорти и плаћање годишњих 

трошкова одржавања права оплемењивача биљних сорти 

 

 

1. Поступак заштите права оплемењивача биљних сорти је регулисан Законом о заштити 

права оплемењивача биљних сорти („Службени гласник Републике Србије“, бр 41/2009 и 

88/2011). 

 

Захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте (у даљем тексту Захтев) предаје 

се на писарници у улици Омладинских бригада 1 (СИВ 3), Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управи за заштиту биља. 

Захтеви се на писарници предају од 7:30-15:30 h или се шаљу поштом на наведену 

адресу.  

 

У прилогу Захтева треба да се налази следећа документација: 

 

1.  Технички упитник-попуњен образац за одговарајућу биљну врсту, 

2. Поверљиви део техничког упитника-попуњен образац за одговарајућу биљну врсту 

само за родитељске линије хибридних сорти, 

3. Овлашћење за заступника-на постојећем обрасцу  

4.  Документација којом се доказује власништво над сортом (само ако се попуњава тачка 

6. захтева), 

5.  Предлог имена сорте (на постојећем обрасцу), 

6.  Оверена копија документације поднете приликом подношења првог захтева (само у 

случају позивања на право приоритета, члан 18. Закона) и превод оверен код судског тумача, 

7.  Доказ о уплати административне таксе, за подношење захтева  у износу од 320,00 

динара и за издавање решења у износу од 550, 00 динара уплатити на бр.жиро рачуна 840-

742221843-57, позив на број 97, затим шифра са контролним бројем (списак општина са 

контролним бројевима за уплату републичке административне таксе). Корисник уплате је Буџет 

Републике Србије, са назнаком: за заштиту права оплемењивача биљне сорте (навести име 

сорте) и приложити уз Захтев (пријаву). 

8.  Фотографија у боји (у случају воћа и украсног биља), 

 

 

Уредан Захтев се уписује у Регистар захтева и објављује у електронској форми на 

www.uzb.minpolj.gov.rs. 

У поступку разматрања Захтева, ако се утврди да је сорта нова и да има одговарајуће 

име, Министарство врши испитивање сорти (ДУС тест). Такође, Министарство може 

прихватити резултате већ обављених испитивања сорте у ДУС тесту у земљи чланици UPOV. 

Решењем о додељеном праву оплемењивача стиче се право које је прописано Законом у 

поглављу 4, члан 25,26,27,28. Сорта којој је додељено право оплемењивача  уписује се у 

Регистар заштићених сорти који је објављен на  www.uzb.minpolj.gov.rs.. 

 

 

http://uzb.minpolj.gov.rs/attachments/100_Spisak_opstina_sa_kontrolnim_brojevima_za_uplatu_RAT.pdf
http://uzb.minpolj.gov.rs/attachments/100_Spisak_opstina_sa_kontrolnim_brojevima_za_uplatu_RAT.pdf


2. Годишњи трошкови одржавања права оплемењивача биљних сорти су одређени 

Одлуком о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права 

оплемењивача биљних сорти („Службени гласник Републике Србије“, број 98/13 од 8. новембра 

2013. године). 

 

Плаћање годишњих трошкова одржавања права оплемењивача у Србији 

 

Носилац права оплемењивача годишње трошкове одржавања права оплемењивача 

уплаћује  у износу од 15 000,00 динара. 

• на број рачуна 840-30980845-83,  

• позив на број 65148420500420742321, модел 97  

• корисник уплате је Буџет Републике Србије - Управа за заштиту биља, 

• са назнаком: годишњи трошкови одржавања права оплемењивача биљне сорте (навести 

име сорте и годину за коју се уплаћује накнада).  

Доказ о уплати  се доставља Управи за заштиту биља, Групи за заштиту биљних сорти и 

биолошку сигурност до почетка године за коју се уплаћују трошкови.. 

 

Плаћање годишњих трошкова одржавања права оплемењивача из иностранства 

 

Носилац права оплемењивача годишње трошкове одржавања права оплемењивача може 

да уплати директно из иностранства у страној валути. Захтев за инструкције за плаћање из 

иностранства треба послати на e-mail адресу: gordana.loncar@minpolj.gov.rs или поштом на 

адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, 

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност, Омладинских бригада1, 11070 Београд. 

Доказ о уплати  се доставља Управи за заштиту биља, Групи за заштиту биљних сорти и 

биолошку сигурност до почетка године за коју се уплаћују трошкови.  

 

 

mailto:gordana.loncar@minpolj.gov.rs

