
 

 На основу члана 35. став 2. Закона о признавању сорти 

пољопривредног биља („Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), 

 

 Влада доноси  

 

  

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЗА ДОДАТНО ИСПИТИВАЊЕ 

СОРТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 56/13 од 28. јуна 2013. године) 

 

 1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде коју плаћа 

подносилац захтева за испитивање сорте ради признавања сорте 

пољопривредног биља и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља 

ради провере производне вредности сорте. 

 

2. Висина накнаде из тачке 1. ове одлуке утврђује се по сорти 

културе,  односно групи култура пољопривредног биља, за сваку годину 

испитивања (VCU-тест, DUS-тест и додатно испитивање), и то за: 

 

 1) испитивање производне и употребне вредности  сорте (VCU-

тест) за: 

                         

  Динара 

(1) права жита 78.900 

(2) кукуруз и остала просолика жита 87.800 

(3) шећерну репу 105.100 

(4) индустријско биље 87.800 

(5) крмне културе 78.900 

(6) кромпир 87.800 

 

 2) испитивање утврђивања различитости, униформности и 

стабилности сорте (DUS-тест) за:  

 

  Динара 

(1) културе које се испитују на територији 

Републике Србије  
39.400 

(2) културе које се испитују у иностранству 65.700 

(3) откуп резултата испитивања из неке друге 

земље чланице Међународне уније за заштиту 

нових биљних сорти (UPOV-а) као и откуп 

резултата испитивања из Републике Србије 

 

32.800 
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            3) додатно испитивање производних вредности сортe за: 

                         

  Динара 

(1) кукуруз 50.600 

(2) шећерну репу 69.400 

(3) сунцокрет 50.600 

 

 3. Висина накнаде из тачке 2. подтачка 2) ове одлуке увећава се за 

7.700 динара када се ради о испитивању сорти повртарског биља. 

 

 4. Подносилац захтева износ накнаде из тач. 2. и 3. ове одлуке 

уплаћује на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема 

обавештења да ће сорта бити испитивaна. 

 

 5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о 

висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног 

биља („Службени гласник РС”, број 93/12). 

 

  6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 Број: 401-5239/2013 

У Београду,  25. јуна 2013. године 

  

   

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
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