
Услови пословања Лабораторије за испитивање семена Института за кукуруз   

 Пословање Лабораторије као носиоца националне (АТС) и међународне акредитације (ИСТА) 

заснива се на испуњавању захтева стандарда СРПС ИСО 17025 и ИСТА акредитационог 

стандарда; 

 Величина партије семена је прописана Правилником о квалитету семена пољопривредног 

биља (Сл. Гласник 47/87) за домаћи промет односно ИСТА правилима (Поглавље 2, табела 2Ц) 

у случају извоза. Партија семена може бити до 5% тежа од максималне дате у табели само у 

случају извоза: 

Биљна врста 

Величина партије (t) 

Домаћи 

промет 
Извоз 

Кукуруз 20 40 

Стрна жита (пшеница, јечам, овас, раж, тритикале, рутави овас) 20 30 

Сирак 10 30 

Луцерка, црвена и бела детелина 10 10 

Соја, грашак, пасуљ 20 30 

Краставац 10 10 

Лубеница 20 20 

Диња 10 10 

Шећерна репа 20 20 

Спанаћ 10 10 

Салата 10 10 

Сунцокрет 20 25 

Мрква, першун, целер 10 10 

Паприка, парадајз 10 10 

Купусњаче (слачица, ротква, уљана ротква, крмна репица) 10 10 

Лук 10 10 

Конопља 10 10 

Фацелија 10 10 

 

 У случају извоза, корисник се обраћа Лабораторији за испитивање семена Захтевом за 

испитивање/издавање ИСТА и ОЕЦД сертификата. Уз захтев је потребно доставити 

апробационо уверење и/или записник о здравственом прегледу усева, односно сагласност 

Министарства пољопривреде за увоз ради извоза или препакивања;  

 Лабораторија у што краћем року обезбеђује одговарајуће етикете које корисник преузима или 

их штампарија шаље на адресу корисника. Када се семе упакује, корисник је дужан да 

обавести Лабораторију да је семе спремно за узорковање; 



 Уколико је семе упаковано у Џамбо вреће, узорковач доноси етикете и ставља их на вреће које 

пломбира након узорковања семена; 

 Приликом узорковања корисник предаје узорковачу попуњене пријаве; 

 У случају испитивања семена за домаћи промет, узорковачу се предају апробационо уверење 

и/или записник о здравственом прегледу усева као и пријава за испитивање семена; 

 Лабораторија за испитивање семена користи стандардне и документоване методе у својој 

делатности и у зависности од тржишта примењује Правилник о квалитету семена 

пољопривредног биља (важеће издање) за домаћи, односно ИСТА правила за међународни 

промет; 

 У случају испитивања клијавости, где постоји више опција услова наклијавања , Лабораторија 

уобичајено примењује услове означене у табели подебљаним словима али, на захтев 

корисника, може применити и алтернативне услове наклијавања наведених у табели: 

Биљна врста Подлога Температура (°С) 
Оцењивање 

(број дана) 
Предтретман 

Кукуруз ИФ,П 20⇔30, 25, 20 4/7 
/ 

 

Овас      ИФ,П 

20 

5/10 
Претходно хлађење, 

GA3, претх. загревање  

Јечам     ИФ,П 4/7 
Претх. хлађење, GA3,       

Претх. загревање; 

Пшеница, 

Тритикале 
ИФ,НФ, П 4/8 

Претх. хлађење, GA3,       

Претходно загревање 

Раж ИФ,НФ, П 4/7 Претх. хлађење; GA3 

Сирак TP,BP 20⇔30, 25 4/10 Претходно хлађење 

Луцерка 

НФ,ИФ 20 4/10 Претходно хлађење 
Црвена 

детелина 

Бела детелина 

Соја П, ИФ, О 
20⇔30,25 

5/8 
/ Грашак П, ИФ 20 

Пасуљ П, ИФ, О 20⇔30,25,20 5/9 

Краставац ИФ, НФ, П 

20⇔30,25 

4/8 

/ Лубеница ИФ, П 5/14 

Диња ИФ, П 4/8 



Шећерна репа ИФ, НФ,П 
20⇔30, 
15⇔25 

4/14 Испирање: 
4 h моно/2 h мулти 

Спанаћ ИФ, НФ 15, 10 7/21 Претходно хлађење 

Салата НФ, ИФ 20 4/7 Претходно хлађење 

Сунцокрет ИФ, П 20⇔30,25,20 4/10 
Претходно хлађење 

Претходно загревање 

Мрква 
НФ, ИФ 20⇔30,20 

7/14 
/ 

Першун 10/28 

Целер НФ 20⇔30 10/21 Претходно хлађење; 
KNO3 

Паприка 
НФ,ИФ 20⇔30 

7/14 
KNO3 Парадајз 5/14 

Ротквица ИФ, НФ 
20⇔30,20 

4/10 Претходно хлађење 

Купус НФ 5/10 
Претходно хлађење, 

KNO3 

Лук НФ,ИФ 20,15 6/12 Претходно хлађење 

Конопља ИФ, НФ 20⇔30,20 3/7 / 

Фацелија НФ, ИФ 20⇔30,20,15 5/14 
Претходно хлађење, 

мрак 

Напомена: ИФ-између филтер папира; НФ-на филтер папиру; П-песак; O-органски супстрат 

 На захтев корисника, Лабораторија може да изврши испитивање и нестандардним 

(неакредитованим) методама поду условом да се примени барем једна акредитована метода. 

Резултати се саопштавају на Извештају о испитивању семена (домаћи промет), односно ИСТА 

сертификату, ако је реч о извозу. Документа се издају искључиво кориснику или лицу које он 

изабере (шпедитер нпр.); 

 Непристрасан приступ испитивању и поверљивост података су приоритет у раду Лабораторије. 

Информације о испитивањима су доступне само кориснику који је захтевао испитивање. У 

случају да Лабораторија мора да неке информације учини јавно доступним, корисник ће бити 

информисан, осим уколико није другачије уређено или законом забрањено; 

 Фактурисање услуга испитивања/сертификације се врши након достављања Извештаја/ИСТА 

сертификата према ценовнику Лабораторије у случају постојања уговора, односно приликом 

обраћања корисника са захтевом за издаваље ИСТА/ОЕЦД сертификата и етикета у виду 

предрачуна; 

 Уколико обавезе плаћања из претходног месеца нису измирене до 15-ог у текућем, 

Лабораторија ће обуставити испоруку извештаја/сертификата до измирења. 


