Образац

ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБАВЉАЧА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА УПИС БИЉНИХ ВРСТА И СОРТИ КОЈЕ СУ ПРОИЗВЕДЕНЕ МЕТОДАМА
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У БАЗУ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

У складу са чл. 14. и 15. Правилника о контроли и сертификацији у органској
производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“, бр. 48/11 и 40/12)
достављамо обавештење за упис биљних врста и сорти које су произведене методама
органске производње, у базу репродуктивног материјала:

1. Назив и адреса добављача репродуктивног материјала или његовог заступника:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Број телефона, број факса и e-mail адреса:

3. Контакт особа, број мобилног телефона и e-mail адреса:

4. Назив овлашћене контролне организације која обавља контролу и сертификацију
органске производње:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5. Репродуктивни материјал који је произведен методама органске производње

Назив врсте

Латински назив
врсте

Сорта

Продајно место
(адреса и телефон)

Укупна
Земља где је сорта
Датум од када ће
количина која Количина по
испитана и
р.м.* бити
је на
паковању
одобрена
доступан
располагању

(Ако је број биљних врста већи, молимо наставите на новој страни)
*р.м.- репродуктивни материјал
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Уз обавештење прилажемо следећу документацију (означити број приложених
докумената):
1.

Сертификат(и) да је репродуктивни материјал произведен методама органске
производње у складу са прописима којима се уређује органска производња

2.

Уверење(а) о признавању усева

3.

Декларацију(е) о квалитету семена пољопривредног биља, односно кртола и
луковица

4.

Потписану и оверену изјаву којом се гарантује благовремено обавештавање у
случају да се више не располаже репродуктивним материјалом који се користи у
органској производњи за одређену биљну врсту и сорту

5.

Остало (навести)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем тачност и
веродостојност навода у овом обавештењу.

Датум: ______________________
М.П.

_______________________________
Потпис

Место: _____________________

НАПОМЕНЕ:
 Обавештење поднети одмах након добијања сертификата за репродуктивни материјал из
органске производње.
 Адреса за подношење обавештења:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дирекција за националне референтне лабораторије
Група за органску производњу
Немањина 22-26
11000 Београд
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