Прилог 4
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА ПРИНОВА БИЉНИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
________________________________________________________________________________________
(Назив научноистраживачке организације/високошколске установе/правног лица
чији је оснивач Република Србија)
ИЗВЕШТАЈ
Карактеризација
Број генотипова
Опис резултата*

Напомене
Евалуација
Број генотипова
Опис резултата

Напомене

*За опис својстава неопходно је дати податке о квалитативним својствима на морфолошкој, биохемијској и
молекуларној основи који служе за тачну идентификацију узорка и анализу генетичке разноврсности и
структуре, а за процену својстава неопходно је дати податке о квалитативним, агрономски важним својствима,
укључујући и морфолошка, фенолошка и биохемијска својства.
Ред. бр.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Реагенси/материјал
Количина
Цена по јед. мере
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ У ПОЉУ
Џакови/кесе
(папирни, платнени,
пластични)
Канап
Саксије
Ослонци
Материјали/кавези
за изолацију
ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Петри кутије
Ерленмајери
Кутије за
испитивање
клијавости
Филтер папир

Укупно

Ред. бр. Реагенси/материјал
Количина
Цена по јед. мере
Укупно
10.
Пинцете
Кивете за
11.
центрифугу
12.
Епендорф тубе
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БИОХЕМИЈСКУ И МОЛЕКУЛАРНУ КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ И ЕВАЛУАЦИЈУ
Реверзна
13.
транскриптаза
14.
Таq полимераза
15.
DNK маркери
16.
Агароза
17.
dNTPs
18.
Mg2
Прајмери
19.
специфични за
примењену методу
20.
Силика гел
21.
Гуаиакол
УКУПНО
Број дана ангажовања

Укупан трошак

Ангажовано
лице

Име и презиме

УКУПНО
Приложена документација:
1. Оригинал или оверена копија уговора о ангажованим лицима са изводом из банке овереним од стране банке,
број _____;
2. Рачун о плаћеном прибору за рад у пољу, лабораторијском потрошном материјалу и хемикалијама за
испитивања везана за карактеризацију и евалуацију (уколико се из рачуна не види оно што је наведено у
табели то треба посебно означити у рачуну), број _____;
3. Литература (научни рад) или извод из радне процедуре за методе коришћене у спровођењу карактеризације
и евалуације принова, број _____;
4. Списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову (за попуњавање
података користити упутства са следеће интернет стране:
MCPDL_http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1526_FAOBioversity_multi_crop_passport_descriptors_V.2_Final_rev.pdf?cache=1378122863), број _____.
_______________________
(Место и датум)
_____________________________
(име и презиме одговорног лица)
(М.П.) _____________________________
(потпис)

