Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Управа за заштиту биља
Образац
Број захтева:
Датум подношења захтева:
(не попуњава подносилац захтева)

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ

1.

Биљна врста (латински и српски назив)

2.

а) Предложено име сорте

б) Оплемењивачка ознака

Оплемењивач(и)1

3.

име и презиме/ назив
адреса/седиште
име и презиме одговорног
лица у правном лицу
телефон:
факс:
е-маил адреса:
Ако постоји више оплемењивача: молимо наставите на новој страни.

1

оплемењивач јесте:
- лице које је створило или открило и развило нову сорту,
- послодавац лица које је у радном односу створило или открило и развило нову сорту или лица које је по његовом овлашћењу
обавило посао,
- лице које је правни следбеник лица које је створило или открило и развило нову сорту или његовог послодавца.

2
Овлашћени заступник

4.

име и презиме/назив
адреса/седиште
име и презиме одговорног
лица у правном лицу
телефон:
факс:
е-маил адреса:

а) Име и презиме/назив и адреса/седиште лица које је створило или открило и развило
сорту, уколико се разликује од подносиоца захтева:

5.

б) Власништво над сортом је пренето са лица које је створило или открило и развило
сорту на:

уговором
наследством
друго (навести)
Приложити оригиналну доказну документацију о преносу власништва или оверену
фотокопију исте.
Држава у којој је сорта створена или откривена и развијена:

6.



односи се на физичка и правна лица
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7.

Подаци о ранијим захтевима
права оплемењивача
званична листа сорти
патент
датум
подношења
поднет у
(држава)
надлежни орган
број захтева
статус захтева
име сорте односно оплемењивачка
ознака

права оплемењивача
званична листа сорти
патент
датум
подношења
поднет у
(држава)
надлежни орган
број захтева
статус захтева
име сорте односно оплемењивачка
ознака
8.

права оплемењивача
званична листа сорти
патент
датум
подношења
поднет у
(држава)
надлежни орган
број захтева
статус захтева
име сорте односно оплемењивачка
ознака

права оплемењивача
званична листа сорти
патент
датум
подношења
поднет у
(држава)
надлежни орган
број захтева
статус захтева
име сорте односно оплемењивачка
ознака

Позивам се на право приоритета сходно првом захтеву за додељивање права
оплемењивача који је поднет:
у (држава)
на дан (датум подношења првог
захтева)
име сорте односно
оплемењивачка ознака
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9.

а) Да ли је репродукциони или убрани материјал сорте продат или на неки други
начин отуђен?
-

на територији Републике Србије:

да

не

Ако јесте, навести:
- датум прве продаје или отуђења
репродукционог или убраног
материјала сорте
- ознаку, односно име сорте које је
коришћено
-

ван територије Републике Србије

да

не

Ако јесте, навести:
- датум прве продаје или отуђења
репродукционог или убраног
материјала сорте
- ознаку, односно име сорте које је
коришћено
- државу у којој је репродукциони
или убрани материјал сорте продат
или отуђен
б) Да ли се сорта употребљава у производњи једне или више хибридних сорти?
да

не

Ако јесте, навести за сваку хибридну сорту:
- датум прве продаје или отуђења
репродукционог или убраног
материјала хибридне сорте
- ознаку, односно име хибридне
сорте које је коришћено
- државу у којој је репродукциони
или убрани материјал хибридне
сорте продат или отуђен
в) Да ли је репродукциони или убрани материјал сорте продат или отуђен, од стране
оплемењивача или уз његову сагласност, на неки други начин који се разликује од
наведених под а) и б)?

5

да

не

Детаљније објашњење:

10.

Званично техничко испитивање сорте
- је обављено (навести у којој држави
и у ком периоду)
- је у току (навести у којој држави и
датум почетка испитивања)
- није обављено
Ако сорта представља родитељску линију хибридне сорте а испитана је или се
испитује заједно са хибридном сортом, навести име хибридне сорте и државу у којој је
испитана или се испитује.

11.

Да ли је сорта генетички модификован организам (у складу са прописима Републике
Србије којима се уређује област генетички модификованих организама)?
да

12.

не

У прилогу се налази следећа документација:
Технички упитник
Поверљиви део техничког упитника
Овлашћење за заступање
Документација којом се доказује власништво над сортом
Предлог имена сорте
Оверена копија документације поднете приликом подношења првог
захтева
Доказ о уплати административне таксе
Фотографија (у случају воћа и украсног биља)
Оверена копија решења о одобрењу употребе генетички
модификованих организама у затвореним системима и намерном
увођењу у животну средину
Друга документација која може бити од значаја за утврђивање
прописаних услова. Навести:
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13.

Подносим/о захтев за додељивање права оплемењивача.
Изјављујем да су, према мојим сазнањима, сви подаци наведени у захтеву и
приложеној документацији комплетни и тачни.
Изјављујем да је материјал сорте достављен уз први захтев веродостојан сорти и у
складу са овим захтевом.
Изјављујем да друга лица, изузев оних који су поменути у овом захтеву, нису
учествовали у стварању или откривању и развијању сорте.
Овим је дато овлашћење Министарству пољопривреде и заштите животне средине да
размењује све неопходне информације и материјал сорте са надлежним органима
других чланица UPOV-а, уз заштиту интереса оплемењивача.
место
датум
потпис

