
Образац  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Управа за заштиту биља 

11070 Нови Београд 
Омладинских бригада 1  

   
Број захтева:        

Датум и време пријема пријаве:        

   (не попуњава подносилац пријаве)     

   

ПРИЈАВА 
ЗА УПОТРЕБУ У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА ГЕНЕТИЧКИ 

МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА  
   

1.  Подносилац пријаве  

име и презиме/ пословно име:       

адреса/седиште:       

ЈМБГ физичког лица:       

име и презиме одговорног 
лица у правном лицу:  

     

број телефона:       

број факса:       

е-маил адреса:       

   

   

2.  Овлашћени заступник  

име и презиме/ пословно име:       

адреса/седиште:       

име и презиме одговорног 
лица у правном лицу:  

     

број телефона:       

број факса:       

е-маил адреса:       

   

   

3.  Подносилац пријаве је:  

     Стваралац/корисник  

     Овлашћени заступник  

   

   



4,  Генетички модификовани организам (ГМО) 
(латински назив, таксономско уређење, уобичајено име, фенотипски и генетички 
маркери)  

  

   
 

5.  Опис генетички модификованог организма и други подаци потребни за процену 
ризика при употреби у затвореном систему  

Дати су у прилогу ове пријаве*  

  

  

6.  План и методе надзора генетички модификованог организма, као и план мера за 
случај инцидента  

Дати су у прилогу ове пријаве*  

  

   

   

7.  Процена ризика по здравље људи, животиња и животну средину  

Дати су у прилогу ове пријаве*  

  

   

   

8.  Подаци о правном лицу које је уписано у Регистар дозвола  

име и презиме/ пословно име:       

адреса/седиште:       

име и презиме одговорног 
лица у правном лицу:  

     

број телефона:       

број факса:       

е-маил адреса:       

   

   

9.  Други подаци  

  

   



   

   

10.  Поверљиви подаци** 
Образложење које се односи на поверљиве податке**  

   

   

   
У _______________________  М.П.       

Датум:       Потпис подносиоца 
пријаве  

   

* У прилогу:  

1) Опис ГМО и други подаци потребни за процену ризика при употреби у 
затвореном систему ГМО  

2) План и методе надзора ГМО као и план мера за случај инцидента  

3) Процена ризика по здравље људи и животиња и животну средину  

** Напомена:  

Поверљиви подаци и образложење достављају се искључиво у штампаној форми као 
запечаћени документ са следећом напоменом: 

"Информације које се налазе у овом документу представљају 
поверљив податак  

   .  

   (име, односно пословно име подносиоца пријаве)    

    

Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или 
уступати без претходне сагласности  

   .  

   (име, односно пословно име подносиоца 
пријаве)  
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