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Национална листа признатог полазног материјала са упутством за попуњавање  
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1. Ботанички називи врста дрвећа уносе се по абецедном реду у колону B. У оквиру сваке врсте дрвећа унос се врши по категоријама полазног материјала, почевши од познатог 
порекла, затим селекционисаног, квалификованог и на крају тестираног. У категорији квалификованог полазног материјала, прво се уносе семенске плантаже, затим 
родитељска стабла, клонови и клонске смеше, а код тестираног полазног материјала пре семенских плантажа се уносе семенске састојине.  

2. Различите колоне попуњавају се у складу са стандардизованим редоследом и кодираним информацијама као што је наведено у тачки 4. овог упутства.  

3. Колона B се попуњава у складу са скраћеницама наведеним у тачки 5. овог упутства.  

4. Стандардизовани редослед и кодиране информације у различитим колонама Националне листе признатог полазног материјала:  

 

 

 

 

 



Колоне у Националној листи  Врста података  Информације о начину попуњавања  
А  скраћеница ЕУ скраћеница за земљу чланицу.  
B скраћеница Скраћеница за ботанички назив врсте дрвећа. Хибриде навести у колони Н.  
C код  познатог порекла:  1  
      селекционисан:  2  
      квалификован:  3  
      тестиран:  4  
      (генетски оцењен/тестиран компаративно/условно признат навести у колони H)  
D идентификациони код  За извор семена и састојину:  

      регистарски број региона провенијенције и/или регистарски број признатог полазног материјала из националног 
регистра  

      За квалификован и тестиран полазни материјал:  
      само регистарски број из националног регистра  

E текст  Назив локације за извор семена, састојину, семенску плантажу, родитељска стабла, или назив под којим је одобрен 
полазни материјал код клона и клонске смеше.  

F степени и минуте Изразити у децималном формату - нпр. 56°31' N пише се као 56°31' N; тачна вредност или распон.  
G  степени и минуте Изразити у децималном формату; тачна вредност или распон; источно или западно од Гринича.  
H  метри Тачна вредност или распон.     
I код  извор семена:  1  
      састојина:  2  
      семенска састојина: 3 
      родитељска стабла: 4 
      клон: 5 
      клонска смеша: 6 
J хектари За мешовите састојине, ефективна површина врсте дрвећа. Где то није могуће, број стабала означено словом Т. 
K код аутохтоно: 1 
      неаутохтоно: 2 
      непознато: 3 
L текст Порекло полазног материјала навести ако је у колони K означено као неаутохтоно. 
M код Шумарство: 1 
      Друге научне сврхе (навести у колони N): 2 
N текст Остале информације (видети колоне B, C и M) 
У случају да се нека колона не попуњава, означити словима NA (not applicable), како би се разликовало од колона које су празне због недостатка података. Колоне F, G, H и J 
није потребно попуњавати за родитељска стабла, клонове и клонске смеше. 



5. Скраћенице за ботаничке називе врста дрвећа и хибриде који се уносе у колону B Националне листе признатог полазног материјала: 

Ботанички назив  var./sp.  Скраћенице  
Abies alba Mill.     aal  
Abies cephalonica Loud.     ace  
Abies grandis Lindl.     agr  
Abies pinsapo Boiss.     api  
Acer platanoides L.     apl  
Acer pseudoplatanus L.     aps  
Alnus glutinosa Gaertn.     agl  
Alnus incana Moench.     ain  
Betula pendula Roth.     bpe  
Betula pubescens Ehrh.     bpu  
Carpinus betulus L.     cbe  
Castanea sativa Mill.     csa  
Cedrus atlantica Carr.     cat  
Cedrus libani A. Richard    cli  
Fagus sylvatica L.     fsy  
Fraxinus angustifolia Vahl.     fan  
Fraxinus excelsior L.     fex  
Larix decidua Mill.     lde  
Larix x eurolepis Henry    leu  
Larix kaempferi Carr.     lka  
Larix sibirica Ledeb.     lsi  
Picea abies Karst.     pab  
Picea sitchensis Carr.     psi  
Pinus brutia Ten.     pbr  
Pinus canariensis C. Smith    pca  
Pinus cembra L.     pce  
Pinus contorta Loud.     pco  
Pinus halepensis Mill.     pha  
Pinus leucodermis Antoine    ple  



 

Pinus nigra Arnold.  

var. austriaca 
var. calabrica 
var. corsicana 
var. maritima 
var. clusiana 

pni  

Pinus pinaster Ait.     ppa  
Pinus pinea L.     ppe  
Pinus radiata D. Don     pra  
Pinus sylvestris L.     psy  

Populus spp. i veštački hibridi 
dobijeni ukrštanjem 

alba 
canadensis 

nigra 
tremula 

pop  

Prunus avium L.     pav  
Pseudotsuga menziesii Franco     pme  
Quercus cerris L.     qce  
Quercus ilex L.     qil  
Quercus petraea Liebl.     qpe  
Quercus pubescens Villd.     qpu  
Quercus robur L.     qro  
Quercus rubra L.     qru  
Quercus suber L.     qsu  
Robinia pseudoacacia L.     rps  
Tilia cordata Mill.     tco  
Tilia platyphyllos Scop.     tpl 
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