
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине 

 
 

Ажурирано са 28.08.2018. године 

Jeдинствена листа испитних лабораторија у Босни и Херцеговини за испиtivanje, контролу и праћење генетски модифицираних 

организама и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО-а 

 

I 

1. Назив лабораторије Лабораторија Федералног завода за пољопривреду Сарајево 

2. 
Адреса, телефон/факс, е-

маил 

Бутмирска цеста 40, 71210 Илиџа, 

Тел: +387 33 774 230, Факс: +387 33 637 601  

Е-маил: fzzp@fzzp.gov.ba 

3. Рјешење о овлашћивању 

Рјешење број: УП-И-03-4-1871-2046-1/17 Е.С. од 21.12.2017. године о овлаштивању 

лабораторије за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих 

организама и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО за вршење 

квалитативног испитивања генетичке модификованости код кукуруза (биљка, сјеме, 

зрно и производи од кукуруза) и соје (биљка, сјеме, зрно и производи од соје) 

4. Рок важења овлаштења 
Рјешење о овлаштењу важи до периода важења акредитације односно до 24.10.2021. 

године 

5. Доказ о акредитацији 

Сертификат о акредитацији број: ЛИ-67-01 од 18.10.2017. године и Рјешење о 

продужењу акредитације број: 03-1-44-2-291-23/17 од 18.10.2017. године издати од 

Института за акредитацију БиХ 

II 

1. Назив лабораторије Лабораторија Федералног агромедитеранског завода Мостар 

2. 
Адреса, телефон/факс, е-

маил 

Бискупа Чуле 10, 88000 Мостар 

Тел: ++387 36 335 050; Факс: ++387 36 335 051 

E-mail: ured@faz.gov.ba 

3. Рјешење о овлашћивању 

Рјешење Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (број: 

УП-И-03-4-18/1-870-1/17 Е.С. од 14.06.2018. године) о овлашћивању лабораторије за 

испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа 

који се састоје, садрже или потичу од ГМО за вршење квалитативног испитивања 

генетичке модификованости код кукуруза (биљка, сјеме, зрно и производи од 

кукуруза) и соје (биљка, сјеме, зрно и производи од соје) 
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4. Рок важења овлаштења 
Рјешење о овлаштењу важи до периода важења акредитације односно до 22.07.2020. 

године 

5. Доказ о акредитацији 
Потврда о акредитацији број: ЛИ-45-01 од 30.03.2018. године издата од Института за 

акредитацију Босне и Херцеговине 

 


