
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА СЕМЕНА, РАСАДА, МИЦЕЛИЈА 

ЈЕСТИВИХ И ЛЕКОВИТИХ ГЉИВА 

 

 

 

На основу члана 6. Закона о семену („Службени гласник РС“, бр. 45/2005) 

подносимо захтев за упис у Регистар за делатност-и: 

 

 

□   Производње                                 □    Промета                                 □    Увоза 

 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева - произвођачу/ прометнику/ увознику  

 

Назив, седиште и адреса: __________________________________________________ 

Округ, општина: _________________________________________________________ 

Матични број: __________________________, ПИБ: ___________________________  

Тел. _________________, факс. ________________, e-mail:  _____________________ 

 

Основни подаци о одговорном лицу у правном лицу, односно о предузетнику: 

Име и презиме: __________________________________________________________  

Место и адреса становања: ________________________________________________  

ЈМБГ: __________________________________________________________________                                 

Стручна спрема: _________________________________________________________ 

 

□  Производња семена пољопривредног биља: 

    

Подаци о лицу одговорном за производњу семена: 

Име и презиме: __________________________________________________________   

Место и адреса становања: ________________________________________________  

ЈМБГ: __________________________________________________________________      

Стручна спрема, смер и радно искуство: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Да има завршен пољопривредни факултет, смер ратарски, повртарски, општи или други смер са положеним 

испитом из семенарства са најмање три године радног искуства). 

  

Биљна врста и категорија семена која се производи:________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Место производње семена: 

 

Општина 

 

Место 

Земљиште - 

површина ( ha ) 

Магацини – 

површина ( м2 ) 
   

 

 

    

 

 



 

 

 

 

□  Производња расада                                  □  Производња мицелија јестивих  

                                                                                     и лековитих гљива 

                                                                       

                                                           

Подаци о лицу одговорном за производњу расада/мицелија: 
Име и презиме: __________________________________________________________  

Место и адреса становања: ________________________________________________  

ЈМБГ: __________________________________________________________________      

Стручна спрема: _________________________________________________________ 
 (Да има најмање IV степен стручне спреме пољопривредне струке – смер биљне производње) 

Место производње:  ______________________________________________________ 

 

 

□   ПРОМЕТ 

 

 

Продајни објекти за промет на мало:     

  

 □ Семена                          □ Расада                      □  Мицелија                                          

 

Место Адреса Општина 
Име и презиме  

запосленог лица 

 

Стручна спрема 

 
     

 

     

 

     

 

 (Навести све продајне објекте у једном захтеву - у сваком продајном објекту да има запослено лице                                  

с најмање IV степеном стручне спреме пољопривредне струке) 

 

 

 

Продајни објекти за промет на велико: 

 

□ Семена                          □ Расада                      □  Мицелија                                          

 

 

Место Адреса Општина 
Име и презиме  

запосленог лица 

Стручна спрема 

и смер 
     

 

     

 
 (Навести све продајне објекте у једном захтеву. За послове прометом на велико да има: 1) за семе  -најмање 

једно запослено лице дипломираног инжењера пољопривреде смера ратарског, повртарског или општег; 2) за 

расад и мицелије- запослено лице с најмање IV степеном стручне спреме пољопривредне струке – смер биљне 

производње). 

 

 

 

 



 

 

□     УВОЗ 

 

□ Семена                          □ Расада                      □  Мицелија                                          

 

 

Подаци о магацину: 

 

Место Адреса Општина 
Име и презиме  

запосленог лица 

 

Стручна спрема 

 
     

 

     

 
(за послове увоза да има: 1) за семе- најмање једно запослено лице дипломираног инжењера пољопривреде 

смера ратарског, повртарског или општег; 2) за расад и мицелије- запослено лице с најмање IV степеном 

стручне спреме пољопривредне струке - смер биљне производње). 

 
 

 

 

 

Изјављујем да су сви подаци у захтеву тачни. 

 

 

 

 
  

У  _______________________,                                             Подносилац захтева 

Дана ____________________                       М.П. 
                                                                                                                  ____________________                                                                                                                             
                                                                                                                    Потпис одговорног лица 

 

 

                                                                                                    

 

 

 
                                                                                                                       

Напомена: Уз попуњен захтев доставити доказе: 1) о упису у Регистар привредних субјеката- 

Решење из АПР; 2) о уплаћеној административној такси; 3) о стручној спреми и запослењу лица 

одговорних за производњу/промет/увоз (диплома, уговор о раду и пријава на обавезно социјално 

осигурање, а за производњу семена доставити и копију радне књижице, као доказ о радном 

искуству); 4) о власништву или закупу објеката, а за производњу семена и расада и о поседовању 

земљишта.  

Административну таксу у износу од 1840,00 динара, уплатити на рачун 840-742221843-57, корисник 

– Буџет Републике Србије, позив на број у општини у којој се уплаћује.   

Захтев доставити на адресу: Управа за заштиту биља, одсек за семе, ул. Омладинских бригада 

бр. 1, 11070 Нови Београд. 

 

 


