
ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОИЗВОДЊЕ САДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА 

("Сл. гласник РС", бр. 40/2006, 58/2006 и 51/2009) 

1. Основне одредбе 

Члан 1 

Овим правилником ближе се прописује начин и поступак производње сваке категорије 
садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, као и рокови за подношење пријаве 
за производњу и обрасци пријаве за производњу.  

Члан 2 

Производња сваке категорије садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (у 
даљем тексту: садни материјал) врши се генеративним размножавањем или 
вегетативним умножавањем којим се добија садни материјал ниже категорије. 

Вегетативно умножавање може се вршити и калемљењем којим се спајају подлога и 
племка и добија садница исте категорије употребљеног репродукционог садног 
материјала. 

2. Начин и поступак производње предосновног садног материјала 

Члан 3 

Предосновни садни материјал производи се само вегетативним умножавањем. 

Поступак производње предосновног садног материјала почиње након што се на 
изворном садном материјалу, на основу фитосанитарних и помолошких испитивања, 
докаже одсуство штетних организама и аутетичност сорте односно клона. 

Изворни садни материјал из става 2. овог члана јесте биљка која је безвирусна (virus-
free, VF), односно без присуства било ког познатог вируса или вирусима сличног 
организма за дату врсту или вирус-тестирана (virus-tested, VT) и добија се на начин 
препоручен од стране Европске и медитеранске организације за заштиту биља (EPPO) 
или се може увести из других земаља.  

Вирус тестирани материјал је материјал тестиран на присуства вируса и вирусима 
сличних организама према захтевима EPPO сертификационе шеме. 

Изворним садним материјалом из става 2. овог члана не сматрају се биљке код којих 
су се променили услови одржавања.  

Члан 4 



Производња предосновног садног материјала, коју обавља овлашћена организација, 
врши се на начин којим се обезбеђује потпуна изолација, односно у мрежаницима, који 
су направљени са дуплом мрежом одговарајућих димензија ради спречавања уласка 
инсеката вектора патогена, са дуплим вратима и заштитом од површинских вода ради 
комплетне изолације од околне средине и без присуства корова унутра и споља у 
дужини од најмање 10 м од мрежаника. 

3. Начин и поступак производње основног садног материјала 

Члан 5 

Основни садни материјал производи се умножавањем предосновног садног 
материјала. 

Производња основног садног материјала врши се у овлашћеној организацији на начин 
прописан чланом 4. овог правилника.  

Члан 6 

За јабучасто, јагодасто, осим јагоде, и језграсто воће производња основног садног 
материјала може се вршити и на отвореном пољу ако је објекат подигнут у складу са 
прописима којима се уређује заштита биља и ако није производни засад или део 
производног засада. 

За матичне засаде јабучастог воћа који су подигнути на отвореном пољу, на растојању 
од 1000 м од објекта не могу бити присутне биљке подфамилије Pomoidae, с тим што је 
дозвољено смањење растојања на 250 м од објекта ако су присутни матични засади и 
расадници исте подфамилије подигнути само са сертификованим садним материјалом. 

За матичне засаде рода Rubus spp. који су подигнути на отвореном пољу на растојању 
од 50 м од објекта не могу бити присутне биљке тог рода. 

Члан 7 

Партија сорте (клона) и подлоге (клона) у поступку производње основног садног 
материјала, у мрежанику или на отвореном пољу, мора да буде јасно одвојена од 
других врста, сорти, подлога или клонова у истом реду и обележена називом сорте 
(клона) односно подлоге (клона) и бројем реда и биљке у реду односно површином за 
јагодасто воће. 

Овлашћена организација мора имати прегледни план мрежаника односно матичног 
засада на коме се бележе све промене на објекту у тренутку настанка. 

4. Начин и поступак производње сертификованог садног материјала 

Члан 8 

Сертификовани садни материјал производи се умножавањем основног садног 
материјала у матичним засадима. 

Ако матични засад за производњу сертификованог садног материјала користи 
удружење произвођача, одлуком тог удружења одређује се један регистровани 



произвођач за обављање админстративно техничких послова везаних за матични 
засад. 

Члан 9 

Матични засад мора бити:  

1) подигнут у складу са прописима којима се уређује заштита биља;  

2) хомоген (уједначен) за одређену производњу; 

3) подигнут на земљишту на којем нису гајене дрвенасте воћне врсте најмање четири 
године; 

4) са ивичним појасом минималне ширине 3 м стално обрађиван и одржаван без 
корова; 

5) јасно обележен називом врсте, сорте (клона) односно подлоге (клона) и бројем реда 
и биљке у реду, а за јагодасто воће се обележава број реда или укупна површина. 

Матични засад не може се користити као производни засад и не може бити део 
производног засада. 

У матичном засаду за производњу калем гранчица у истом реду могу се засадити и 
друге врсте, сорте или клонови, под условом да су матична стабла других врста, сорти 
или клонова међусобно раздвојена дуплим међуредним простором. 

Матични засад за производњу вегетативних и генеративних подлога мора бити хомоген 
за сваку врсту, подлогу и клон подлоге и у том засаду у истом реду не могу се засадити 
различите врсте, подлоге или клонови подлоге. 

Матични засад јагодастог воћа мора бити хомоген за сваку врсту и у том засаду у 
истом реду не могу се засадити различите врсте и сорте. 

Члан 10 

За матични засад коштичавог воћа на растојању од 1000 м од објекта не могу бити 
присутне биљке подфамилије Prunoidae, с тим што је дозвољено смањење растојања 
на 250 м од објекта ако су присутни матични засади и расадници исте подфамилије 
подигнути само са сертификованим садним материјалом. 

За матични засад јабучастог воћа на растојању од 1000 м од објекта не могу бити 
присутне биљке подфамилије Pomoidae, с тим што је дозвољено смањење растојања 
на 250 м од објекта ако су присутни матични засади и расадници исте подфамилије 
подигнути само са сертификованим садним материјалом. 

За матичне засаде рода Rubus spp. на растојању од 50 м од објекта не могу бити 
присутне биљке тог рода. 

За матичне засаде јагоде на растојању од 1000 м од објекта не могу бити присутни 
производни засади јагоде, као ни матични засади нижих категорија, а у растојању од 
500 м од објекта не могу бити присутни матични засади исте категорије. 



Члан 11 

Максимална експлоатација матичних засада од дана садње матичних биљака износи:  

1) коштичаво воће - за производњу калем гранчица и изданака 20 година, за 
производњу семена 25 година и за производњу вегетативних подлога 20 година;  

2) јабучасто воће - за производњу калем гранчица 20 година, за производњу семена 25 
година и за производњу вегетативних подлога 20 година;  

3) јагодасто воће - Fragaria spp. две године Rubus spp. осам година, Ribes spp. десет 
година, Vaccinium spp. десет година;  

4) језграсто воће - за производњу семена 30 година, за производњу калем гранчица и 
изданака 20 година, осим за орах - 25 година;  

5) винова лоза - за производњу виока 20 година и за производњу резница лозних 
подлога 20 година. 

Члан 12 

Сертификоване саднице или сејанци од сертификованог садног материјала производе 
се у расадницима. 

Расадник мора бити: 

1) подигнут у складу са прописима којима се уређује заштита биља; 

2) на земљишту на коме нису гајене дрвенасте воћне врсте најмање две године; 

3) расадник мора бити хомоген, јасно обележен и да има ивицу од најмање 2 м која је 
стално обрађена и без корова; 

4) удаљен најмање 5 м од другог садног материјала ниже категорије. 

Ако су у расаднику у истом реду присутне различите врсте, сорте или клонови, њихова 
међусобна удаљеност мора да буде најмање 1 м. 

5. Начин и поступак производње стандардног садног материјала  

Члан 13 

Матични засади за производњу стандардног садног материјала организују се на начин 
прописан чл. 9. и 11. овог правилника.  

Члан 14 

Расадник за производњу стандарних садница организује се на начин прописан чланом 
12. ст. 2. и 3. овог правилника. 

6. Садржина пријаве за производњу и рокови за подношење пријаве 



Члан 15 

Пријава за производњу предосновног садног материјала подноси се пре почетка 
тестирања изворног садног материјала на Обрасцу бр. 1, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву из става 1. овог члана подносе се подаци са тачним називом и описом сорте 
према TG дескриптору UPOV-a, генетска мапа и копија уговора о преношењу права 
умножавања од стране власника заштићене сорте. 

У року од 15 дана од завршетка комплетних лабораторијских анализа, доставља се 
извештај овлашћене лабораторије или лабораторије из иностранства са резултатима 
испитивања за сваку биљку изворног садног материјала према процедури и 
методологији препорученој од стране EPPO-a. 

Члан 16 

Пријава за производњу основног садног материјала подноси се у року од 30 дана од 
садње биљака, односно у року од 30 дана од дана почетка умножавања садног 
материјала на Обрасцу бр. 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.  

Уз пријаву из става 1. овог члана прилажу се: 

1) документ о уступању материјала за предумножавање који је издат од стране 
овлашћене организације за производњу предосновног садног материјала; 

2) копија уговора о преношењу права умножавања заштићене сорте од стране 
власника заштићене сорте ако је сорта заштићена; 

3) прегледни план објекта са јасно означеним делом где се производи садни 
материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала; 

4) извештај о извршеним анализама овлашћене лабораторије за сваку партију, којим 
се потврђује одсуство фитопатогених организама прописаних посебно за сваку врсту, у 
складу са прописима којима се уређује заштита биља; 

5) извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле 
мрежаника односно отвореног поља. 

Члан 17 

Пријава за производњу сертификованог и стандардног садног материјала подноси се у 
року од 30 дана од садње матичних биљака на Обрасцу бр. 3, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву из става 1. овог члана прилажу се: 

1) документ о пореклу садног материјала категорије којом се заснива производња;  

2) отпремница у којој је наведен серијски број сертификата (од - до); 

3) извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле; 



4) прегледни план објекта са јасно означеним делом где се производи садни 
материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала;  

5) изјава произвођача којом потврђује да у последње четири године на објекту нису 
гајене дрвенасте воћне врсте; 

6) уверење о здравственом стању или биљни пасош за садни материјал којим се 
заснива производња;  

7) копија уговора о преношењу права умножавања од стране власника заштићене 
сорте ако је сорта заштићена. 

Члан 18 

Пријава за производњу репродукционог садног материјала (семе, младице, корењаци, 
резнице, изданци, калем гранчице и живићи) подноси се до 30. априла текуће године 
на Обрасцу бр. 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву из става 1. овог члана прилажу се: 

1) документ о пореклу садног материјала; 

2) извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле; 

3) прегледни план објекта са јасно означеним делом где се производи садни 
материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала; 

4) копија уговора о преношењу права умножавања од стране власника заштићене 
сорте ако је сорта заштићена. 

Члан 19 

Пријава за производњу садница из расадника подноси се до 30. априла текуће године 
на Обрасцу бр. 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву из става 1. овог члана прилажу се: 

1) документ о пореклу употребљеног садног материјала; 

2) отпремница у којој је наведен серијски број сертификата (од - до); 

3) извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле; 

4) прегледни план расадника са јасно означеним делом где се производи садни 
материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала; 

5) изјава произвођача којом потврђује да у последње две године на терену расадника 
нису гајене дрвенасте воћне врсте; 

6) уверење о здравственом стању или биљни пасош за садни материјал којим се 
заснива производња; 



7) копија уговора о преношењу права умножавања од стране власника заштићене 
сорте ако је сорта заштићена. 

Члан 20 

Пријава за производњу сејенаца, окуланата и контејнерске производње садница у 
расаднику подноси се у року од 30 дана од дана обављене сетве, садње или 
калемљења на Обрасцу бр. 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Уз пријаву из става 1. овог члана прилажу се: 

1) документ о пореклу употребљеног садног материјала; 

2) отпремница у којој је наведен серијски број сертификата (од - до); 

3) извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле; 

4) прегледни план расадника са јасно означеним делом где се производи садни 
материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала; 

5) изјава произвођача којом потврђује да у последње две године на терену расадника 
нису гајене дрвенасте воћне врсте; 

6) уверење о здравственом стању или биљни пасош за садни материјал којим се 
заснива производња; 

7) копија уговора о преношењу права умножавања од стране власника заштићене 
сорте ако је сорта заштићена. 

7. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 21 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о 
контроли производње садног материјала пољопривредног биља ("Службени гласник 
РС", број 29/94), које се односе на садни материјал воћака, винове лозе и хмеља. 

Члан 22 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Образац бр. 1. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДОСНОВНОГ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  



РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 

 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

А) Подаци о произвођачу:  

1. Оплемењивач: ___________________ 
2. Заступник: ______________________ 
3. Општина: ________________________ 
4. Место: ____________________ 
5. Адреса: ________________________ 
6. Округ: ____________________ 
7. Телефон: _______________ 
8. Број решења о упису у регистар произвођача: ________________________ 
9. Редни број уписа: ____________ 

Б) Подаци о месту производње:  

1. Округ: __________________ 
2. Адреса: ________________________ 
3. Општина: ________________________ 
4. Место: _________________________ 
5. Катастарска општина: __________________________ 
6. Назив потеса: ____________________________ 
7. Број катастарске парцеле: _________ 
8. Површина мрежаника: _________________ 
9. Овлашћена организација: __________________________________ 

Ред. 
бр. 

Назив 
с.м. 

Врста Сорта/клон Подлога/клон 
Број 

матичних 
биљака 

Година 
старости 

Количина 
(ком.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

Образац бр. 2. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСНОВНОГ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 



 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

А) Подаци о произвођачу: 
 

Б) Подаци о месту 
производње: 

1. Произвођач: ___________________ 
 
1. Округ: ____________________ 

2. Општина: ________________________ 
 
2. Адреса: _____________________ 

3. Место: ____________________ 
 
3. Општина: ____________________ 

4. Адреса: ________________________ 
 
4. Место: ______________________ 

5. Округ: ____________________ 
 

5. Катастарска општина: 
_________________ 

6. Телефон: _______________ 
 

6. Назив потеса: 
______________________ 

7. Број решења о упису у регистар произвођача: 
_____________  

7. Број катастарске парцеле: 
__________ 

8. Редни број уписа: ____________ 
 
8. � Мрежаник � Отворено поље 

  

9. Површина објекта: 
_____________ 

  

10. Овлашћена организација: 
______________ 

Р. 
бр
. 

Нази
в 

с.м. 

Врст
а 

Сорт
а/ 

клон 

Категор
ија 

Подлог
а/ 

клон 

Категор
ија 

Број 
матичн

их 
биљака 

Година 
старос

ти 

Количи
на 

(ком., 
кг) 

Ауторс
ко 

право 
(да-не) 

Порекло 
садног 

материја
ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

Образац бр. 3. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕРТИФИКОВАНОГ И 

СТАНДАРДНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 

 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕРТИФИКОВАНОГ И СТАНДАРДНОГ САДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

А) Подаци о произвођачу: 
 

Б) Подаци о месту 
производње: 

1. Произвођач: ___________________ 
 
1. Округ: ____________________ 



2. Општина: ________________________ 
 
2. Адреса: _____________________ 

3. Место: ____________________ 
 

3. Општина: 
____________________ 

4. Адреса: ________________________ 
 
4. Место: ______________________ 

5. Округ: ____________________ 
 

5. Катастарска општина: 
_________________ 

6. Телефон: _______________ 
 

6. Назив потеса: 
______________________ 

7. Број решења о упису у регистар произвођача: 
_____________  

7. Број катастарске парцеле: 
__________ 

8. Редни број уписа: ____________ 
 

8. Површина објекта (ха): 
______________ 

  

9. Одговорно лице за производњу: 
__________ 

Р. 
бр
. 

Врст
а 

Сорта/кл
он 

Категор
ија 

Подлога/к
лон 

Категор
ија 

Бр. 
реда/б
р. мат. 
биљ. 

У реду 

Број 
матичн

их 
биљак

а 

Година 
старос

ти 

Ауторс
ко 

право 
(да-не) 

Порекло 
садног 

материја
ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

Образац бр. 4. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 

 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

А) Подаци о произвођачу: 
 

Б) Подаци о месту 
производње: 

1. Произвођач: ___________________ 
 
1. Округ: ____________________ 

2. Општина: ________________________ 
 
2. Адреса: _____________________ 

3. Место: ____________________ 
 

3. Општина: 
____________________ 

4. Адреса: ________________________ 
 
4. Место: ______________________ 

5. Округ: ____________________ 
 

5. Катастарска општина: 
_________________ 

6. Телефон: _______________ 
 
6. Назив потеса: 



______________________ 

7. Број решења о упису у регистар произвођача: 
_____________  

7. Број катастарске парцеле: 
__________ 

8. Редни број уписа: ____________ 
 

8. Површина објекта (ха): 
______________ 

  

9. Одговорно лице за производњу: 
__________ 

Р. 
бр. 

Назив 
с.м. 

Врста 
Сорта/подлога/ 

клон 
Категорија 

Број 
матичних 
биљака 

Година 
старости 

Количина 
(ком., кг) 

Ауторско 
право 
(да-не) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

Образац бр. 5. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНИЦА 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 

 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНИЦА 

А) Подаци о произвођачу: 
 

Б) Подаци о месту 
производње: 

1. Произвођач: ___________________ 
 
1. Округ: ____________________ 

2. Општина: ________________________ 
 
2. Адреса: _____________________ 

3. Место: ____________________ 
 

3. Општина: 
____________________ 

4. Адреса: ________________________ 
 
4. Место: ______________________ 

5. Округ: ____________________ 
 

5. Катастарска општина: 
_________________ 

6. Телефон: _______________ 
 

6. Назив потеса: 
______________________ 

7. Број решења о упису у регистар произвођача: 
_____________  

7. Број катастарске парцеле: 
__________ 

8. Редни број уписа: ____________ 
 

8. Површина објекта (ха): 
______________ 

  

9. Одговорно лице за производњу: 
__________ 

Р. 
б
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Наз
ив 
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Врс
та 

Сорта/к
лон 

Категор
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Порекл
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садног 
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сти 

Колич
ина 

(ком.) 

Аутор
ско 

право 
(да-



ала ала не) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

Образац бр. 6. 
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕЈАНАЦА, ОКУЛАНАТА И 

КОНТЕЈНЕРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
(Меморандум или печат) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Управа за заштиту биља 

 
БЕОГРАД 

ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕЈАНАЦА, ОКУЛАНАТА И КОНТЕЈНЕРСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

А) Подаци о произвођачу: 
 

Б) Подаци о месту 
производње: 

1. Произвођач: ___________________ 
 
1. Округ: ____________________ 

2. Општина: ________________________ 
 
2. Адреса: _____________________ 

3. Место: ____________________ 
 

3. Општина: 
____________________ 

4. Адреса: ________________________ 
 
4. Место: ______________________ 

5. Округ: ____________________ 
 

5. Катастарска општина: 
_________________ 

6. Телефон: _______________ 
 

6. Назив потеса: 
______________________ 

7. Број решења о упису у регистар произвођача: 
_____________  

7. Број катастарске парцеле: 
__________ 

8. Редни број уписа: ____________ 
 

8. Површина објекта (ха): 
______________ 

  

9. Одговорно лице за производњу: 
__________ 

Р. 
б
р. 

Наз
ив 

с.м. 

Врс
та 

Сорт
а/ 

клон 

Категор
ија 

Порекло 
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(ком.) 

Ауторс
ко 

право 
(да-не) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДАТУМ __________ 
(М.П.) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

 


