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Кратка информација за постапката за прием на органски
материјали
1. Што значи ова:
 Секој органски оператор е одговорен да обезбеди дека секој органски производ, кој го
прима, одговара со стандардот.
 За да се осигура во ова, операторот треба да верификува, како минимум, одредени
формални барања, кои вклучуваат:
o Дали снабдувачот има органски сертификат? Деталите кои треба да се проверат,
вклучуваат:
 Дали сертификатот е валиден (не е истечен рокот на валидност)?
 Дали го покрива конкретниот производ?
 Дали е издаден од акредитиран тело за сертификација ?
Во случај на сомнеж, контактирајте со соодветното тело за сертификација!
Дали производот е спакуван или запечатен за транспорт?
Дали производот е правилно означен или во случај на неспакувани производи,
пропратени со документи (на пример, документи за испорака), кои јасно се поврзани
за односниот број на лот, шаржа или серија?
o Дали етикетата во однос на документот за испорака ги содржи минимум потребните
информации за: Производителот (или добавувачот), органскиот статус, количина,
сертификациското телото (или, во рамките на ЕУ, идентификацискиот број на
сертификаторот)? (Освен тоа, потребен е систем за нумерување на лот, шаржа или
серија!)
o Дали фактурата исто така се однесува на органскиот статус на производот и содржи
потребни информации за сертификаторот?
 Ако недостасува некој од овие детали, операторот треба или да го одбие приемот на
производот како органски или да побара од добавувачот да ја поправи грешката.
 Ако се е точно, операторот треба да го документира резултатот на оваа верификација. Ова
може да се направи на многу едноставен начин со запишување на датумот на прием на
фактурата или документот за испорака, и со потпишување, или користење на посебна
листа за проверка или формулар кој го составил операторот за оваа цел. Постапката треба
да биде соодветна на големината и сложеноста на операцијата.
o
o

2. За кого и за што е ова релевантно:
 Ова се бара за секоја операција за набавка на органски материјали од други
сертификувани операции: преработувачи, трговци, фармери, пчелари.
 Примери:
o Преработувач кој купува органски суровини од фарма или од други преработувачи
или трговци.
o Фармер кој купува органски животни или храна за животни од други фармери или
трговци (вклучувајќи ги и добавувачите со комерциални состојки на храна!)
o Пчелар кој набавува органски пчелин восок или колонии.
Не се применува за материјали како семиња, ѓубрива, дозволени пестициди или
неземјоделски состојки за преработена храна.

