
Образац бр. 3 
   
      
(Подносилац пријаве)    
      

(Седиште и адреса)    
      
Број: ___________    
Датум: _________    

   

Пријава 
за признавање полазног материјала за производњу тестираног (сортног) 

репродуктивног материјала 

А) ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Врста дрвета ..................................................................................................................................... 
2. Предложено име сорте. ..................................................................................................................................... 
3. Циљ тестирања - 
особине полазног 
материјала због којих се 
врши тестирање. 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 
4. Власник полазног 
материјала. 

   

5. Име оплемењивача и 
сарадника по реду учешћа 
у раду на стварању сорте  

I ......................................................................................................................... % 
II ...................................................................................................................... % 
III ................................................................................................................... % 
IV ...................................................................................................................... % 

6. Предлог локације на 
којима се може вршити 
тестирање и њихова 
површина. 

I ......................................................................................................................... % 
II ...................................................................................................................... % 
III ................................................................................................................... % 

7. Врста репродуктивног 
материјала који ће се 
користити за тестирање; за 
саднице навести старост 
на почетку тестирања. 

   

8. Да ли је репродуктивни 
материјал од кога је 
основан полазни материјал 
заштићен као сорта у некој 
страној земљи? Навести у 
којој, ако јесте. 

   

   

 

 

 

 

 

 



Б) ПОДАЦИ О ПОЛАЗНОМ МАТЕРИЈАЛУ 

1. Врста полазног материјала (семенска састојина, 
семенска плантажа, родитељска стабла, клон или 
клонска смеша). 

   

2. Порекло полазног материјала у смислу члана 4. 
став 2. Правилника.    

3. Старост стабала у време подношења пријаве.    
4. Дрвна запремина и запремински прираст (m3/ha).    
5. Правост дебла. 

   

   Број 
стабала %    

Слаба ................... .......    
Добра ................... ........    
Врло 
добра ................... ........    

Одлична ................... ........    
6. Облик круна, дужина круне у односу на висину 
(просечне вредности).    

7. Здравствено стање.    
8. Тип земљишта и геолошка подлога.    
9. Клима.    
10. Надморска висина.    
11. Учесталост плодоношења.    
12. Изолованост од нежељеног опрашивања.    
13. Начин оснивања, претходно газдовање и 
коришћење.    

В) ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ТЕСТИРАЊУ  
(попуњава лице које врши тестирање) 

1. Година почетка тестирања: 
2. Број огледних поља: 
3. Начин оснивања огледних поља: 
4. Старост засада у огледним пољима: 
5. Број парцела на огледним пољима: 
6. Број биљака на парцелама: 
7. Изолованост од нежељеног опрашивања: 
8. Година ОПИС РАДОВА 
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
20........    
9. Посебне напомене: 

  

  

   

 



Г) ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА ТЕСТИРАНОГ У ОГЛЕДИМА (СОРТЕ)  
(попунити на крају тестирања) 

Особине Репродуктивног 
материјала полазног 
материјала који се 

тестира 

Стандарда 
I 

Стандарда  
II 

1. Општи изглед - морфолошки опис.          
2. Биолошке особине (цветање, листање, пол и 
сл.). 

         

3. Дрвна запремина, запремински прираст.          
4. Техничка својства дрвета.          
5. Адаптираност на еколошке услове (земљишта, 
температуре, падавина и сл.) 

         

6. Осетљивост према биљним болестима и 
штеточинама (оцена 1-10, образложити). 

         

7. Учесталост и обилност урода.          
8. Специфичност сорте.          
9. Остале информације. 

   

   

         

   

Препорука оплемењивача у којим подручјима користити репродуктивни материјал: ______________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Евентуална ограничења у коришћењу: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

   

Обраду података извршио:    Одговорно лице подносиоца пријаве за 
признавање полазног материјала: 

_________________________    _____________________________ 
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