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Ugovor o podugovaranju 
(Priprema, prerada, skladištenje, transport…) 

Ekološki subjekt/gospodarstvo (korisnik, koraci u preradi): 

            

Prezime i ime / naziv tvrtke Ako je tvrtka: odgovorna osoba/ kontakt osoba 

                       

Poštanski 
broj 

Grad, ulica, kućni broj Ako je gospodarstvo: MIBPG broj gospodarstva 

 

Podugovaratelj (ugovaratelj): 

            

Prezime i ime / naziv tvrtke Ako je tvrtka: odgovorna osoba/ kontakt osoba 

                       

Poštanski 
broj 

Grad, ulica, kućni broj Ako je gospodarstvo: broj gospodarstva 
 

            

Broj telefona Email adresa 
 

Korisnik  zahtjeva od podugovaratelja pripremu /obradu/skladištenje/prijevoz isporučenih ekoloških sirovina ili 
ekoloških proizvoda prema svojim uputama: 
 
 

Ugovorene aktivnosti 
Dodatni standard (osim „ekološkog“ u skladu s 
Uredbom (EZ) br. 834/2007) 
 

            

            
 

 
Opći zahtjevi: 
 
Moraju se poštivati odredbe Uredbe (EZ) 834/2007, s važećim izmjenama i Pravilnik o ekološkoj proizvodnji, s 
važećim izmjenama, u smislu pripreme, prerade, skladištenja i transporta ekoloških proizvoda. Dodatni standardi 
prema posebnim propisima upisuju se u gornji okvir i po potrebi se dodatno poštuju. Korisnik obavještava 
ugovaratelja/izvođača o tim zahtjevima. 
Ovaj sporazum primjenjuje se od datuma potpisivanja i sklapa se na neodređeno vrijeme. Prekid ugovora mora 
biti odmah priopćen kontrolnom tijelu. 
Kopija potpisanog ugovora mora biti dostupna na obje ugovorne strane, kao i na Bio Garantie d.o.o.. 
 
Zahtjevi za podugovaratelja: 
 
Samo one poljoprivredne sirovine/sastojci, pomoćna sredstva za preradu i aditivi (osim vode i kuhinjske soli) koje 
isporučuje kupac mogu se koristiti za preradu. 
Ugovaratelj/izvođač će poduzeti mjere kako bi spriječio bilo kakvo miješanje s neekološkim proizvodima i 
proizvodima i / ili tvarima koje nisu u skladu sa zahtjevima sa Uredbom ekološke proizvodnje (npr. proizvodi za 
zaštitu skladišta), od primitka robe do prerade i isporuke proizvoda kupcu. 
Odvajanje mora biti jasno prepoznatljivo od strane treće strane u bilo kojem trenutku. Radni koraci moraju se 
obavljati za cijelu seriju bez prekida i odvojeno ili u različito vrijeme od neekoloških proizvoda. 
 
Protokol proizvodnje sa slijedećim sadržajem, dostupan je u prostorima tvrtke podugovaratelja kako bi ga 
kontrolno tijelo tijekom nadzora ekološke proizvodnje u bilo kojem trenutku pregledalo: 
• dobavljač, vrsta, količina i datum isporučenih poljoprivrednih sirovina / sastojaka, pomoćnih sredstava i aditiva 
• recepti 
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• vrsta, količina i datum pripremljenih, obrađenih, uskladištenih ekoloških sirovina / proizvoda (npr. prateći 
dokumenti) 
 
Kontrolno tijelo Bio Garantie d.o.o., odabrano od strane  ekološke tvrtke/gospodarstva, ima pravo provjeriti gore 
navedene uvjete s ugovarateljem/izvođačem u svojstvu kontrole ekološke tvrtke/gospodarstva. 
Ugovaratelj/izvođač se obvezuje da će voditi odgovarajuću evidenciju i učiniti dostupnom ekološkoj  tvrtki / 
gospodarstvu u slučaju nadzora ekološke proizvodnje.. 
 
Zahtjevi za korisnika (ekološka tvrtka/ gospodarstvo): 
 
Korisnik mora čuvati sljedeće dokumente: 

 porijeklo, datum, vrsta, količina i status (neekološki proizvod, proizvod u prijelaznom razdoblju, ekološki 
proizvod) poljoprivrednih sirovina/sastojaka, pomoćnih sredstava za preradu i aditiva koje je kupac 
isporučio podugovaratelju (npr. dostavnice) 

 datum, vrstu i količinu prerađenih proizvoda (npr. prateći dokumenti) 

 recepti 

 etikete, ako je potrebno 

 
Za sve nepravilnosti ili nedostatke odgovorna je ekološka tvrtka/gospodarstvo - u ovom slučaju primjenjuju se 
korektivne mjere prema katalogu korektivnih mjera BG-a. Troškove kontrola i dodatnih kontrola koji proizlaze iz 
nepravilnosti snosit će ekološka tvrtka /gospodarstvo.  
U obradi osobnih podataka u kontekstu ugovornog odnosa, ugovorne strane i Bio Garantie d.o.o. - bez izuzetka - 
obvezuju se da će poštivati Zakon o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) i Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), 
kao i druge odredbe o zaštiti podataka u njihovoj trenutnoj verziji. 
 

 

                  

Mjesto, datum Potpis kupca ( ekološka tvrtka/ gospodarstvo) Potpis podugovaratelja 
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