Пријава производње
семена, подсетник
Стручни и
здравствени преглед

•

Документација је прописана:

Законом о семену ("Сл. гласник РС", бр. 45/2005),
Правилником о контроли производње семена,
садржини и начину вођења евиденције о производњи
расада пољопривредног биља и обрасцу извештаја о
производњи мицелија јестивих и лековитих гљива
("Сл. гласник РС", бр. 60/2006) и Правилником о
здравственом прегледу усева и објеката за
производњу семена, расада и садног материјала и
здравственом прегледу семена, расада и садног
Прописана
документација
за пријаву
и
материјала
СЛ. Гласник
РС брстручног
39/06, 59/06,
119/2007,
здравственог
107/2008) прегледа семенских усева , правни основ
•

•

Образац Пријаве у 2 примерка.
Пријава се врши на прописаном
обрасцу који се налази у прилогу
документа.

Попуњене уплатнице за стручни
преглед, као и административна такса
за уверење, (инструкције за уплату у
Стручни преглед производње семена- документација
прилогу).
•

•

Уверење о признавању семена које је
посејано за умножавање (за семе из

•

Са правним лицем ситуација је
следећа:
Имајући у виду да Закон о
семену не прописује поступање
приликом
пријаве
семенске
производње засноване на основу
уговорног односа произвођача
семена и другог правног лица, а у
циљу успостављања јединствене
процедуре и ефикаснијег рада
•

Стручни преглед производње семена- документација/ правно лице

•

•

•

Извод из катастра за власника парцеле на којој се
умножава семе по пријави, доказ о власништву
парцеле, Уговор о закупу или изјава произвођача о
праву коришћења парцеле.
Скица парцеле. Скица локације мора да садржи
податке о броју парцеле, димензијама, укупној
површини и површини под семенским усевом. Скице
цртане руком не могу се прихватити.
Уговор са носиоцем заштите сорте о накнади за
привремено коришћење заштићене сорте која се
пријављује за контролу. (уговор са носиоцем заштите
сорте - селекциона кућа, власник - овлашћени
заступник (за стране сорте) потписан).

Стручни преглед производње семена- документација

Подсећамо да је рок за пријаву производње
семена прописан Законом о семену ("Сл. гласник РС",
бр. 45/2005),у Члану 14.
•

Произвођач је дужан да поднесе пријаву за вршење
контроле производње Министарству у року од 15 дана
од дана завршетка сетве, а најкасније:
•

•
•

1) за јесењу сетву до 31. децембра;
2) за пролећну сетву до 30. јуна.

Подсетник

Образац Пријаве за здравствени преглед семена у 2
примерка. Пријава се врши на прописаном обрасцу
који се налази у прилогу документа.
•
Попуњене уплатнице за здравствени преглед као и
административна такса за уверење.( Инструкције за
уплату у прилогу).
•
Уверење о здравственом стању или за семе из
увоза за интродуковану, а признату сорту прилаже се
фитосертификат, (пракса - Углавном се користи
податак из Уверења о признавању семенског усева
које настаје као производ стручне и здравствене
контроле и не може постојати без здравственог
Здравствени
преглед
уверења,
те сесеменаброј документација
уверења преузима из Уверења о
признавању семенског усева без посебног
прилагања овог документа).
•

Правилником о здравственом прегледу усева и
објеката за производњу семена, расада и садног
материјала, Сл. РС бр 107/2008 предвиђено је чланом
6., да је произвођач семена, расада и садног
материјала пољопривредног и шумског биља дужан
да надлежном органу пријави здравствени преглед
усева - најкасније 30 дана од обављања сетве, осим
за кромпир до 15 октобра текуће године, за наредну
годину.
•

Подсетник

За потребе страног наручиоца од увезеног семена
сорте која није уписана у Регистар сорти
пољопривредног биља може се по основу закљученог
уговора са страним наручиоцем производити,
дорађивати и испитивати семе од стране лица која
испуњавају услове за вршење ових послова.
•
Семе из претходног навода може се производити,
дорађивати и испитивати по претходно прибављеној
сагласности Министарства на основу уговора са
страним наручиоцем према којем страни наручилац
преузима целокупну количину произведеног натуралног
производње
семена за страног наручиоца- опште
илиПријава
дорађеног
семена.
•

поставке

•

•
•

•

Образац
Пријаве
примерка.

у

2

ИСТА сертификат.
Декларација о квалитету
семена коју издаје домаћа
овлашћена организација.
ОЕЦД
уверење

сертификат
или
о
признавању

Пријава производње семена за страног наручиоца- документација

•

Поред навода потребних докумената за пријаву
семенских усева подсећамо и на обавезу произвођача
семена да води књигу евиденције производње семена.
•
Књига евиденције о производњи семена садржи:
•
- број решења о упису у Регистар,
•
- име лица које обавља послове стручног
руковођења производњом семена,
•
- прегледни план семенског усева, односно
објекта са јасно означеним делом где се производи
семе, врсту, односно сорту и годину производње
семена са којим заснива производњу,
•
- количину укупно примљеног семена,
•
- податке о начину производње, врсти и
датуму извођења радова.

Подсећање

-

У пријавном обрасцу приликом навода о
категорији семена исправно је навести категорију
семена са којом се заснива семенски усев и
категорију која се добија на крају процеса
производње на истој линији пријавног обрасца.

Напомене

•

Потребно је нагласити да приликом
пријављивања треба водити рачуна и о семену
сората које су брисане из регистра сорти:
„ Коришћење сорте која је брисана из Регистра сорти
Члан 26. Изузетно од члана 21. став 2. овог закона, за
сорте које су брисане из Регистра сорти, семе и
садни материјал тих сорти може да се производи
најдуже две године, односно увози и ставља у
промет најдуже три године од дана брисања из
Регистра сорти, али не за све сорте...члан 24 став 1
тач.3 и 4 и члан 25 став 1. тач 1 и 2

Напомене

(З А К О Н О ПРИЗНАВАЊУ СОРТИ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ , БРОЈ 30/10 ОД 7.5.2010.)

•

Хвала на пажњи

