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АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

173
На  основу  члана  32.  Закона  о  храни  ("Службени  гла-

сник БиХ", број 50/04), члана 58. Закона о генетички моди-
фикованим  организмима  ("Службени  гласник  БиХ",  број
23/09),  члана  61.  Закона  о  управи  ("Службени  гласник
БиХ", бр. 32/02 и 102/09) и Одлуке Управног одбора Аген-
ције за безбједност хране Босне и Херцеговине (број 01-1-
50-1-2164-30/11  од  10.  јануара  2012.  године),  директор
Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине донио
је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА

Члан 1.
(Предмет)

Правилником  о  начину  вођења  јединственог  регистра
генетички  модификованих  организама  (у  даљњем  тексту:
Правилник) уређује се облик и начин вођења јединственог
регистра  генетички  модификованих  организама  (у  да-
љњем тексту: ГМО) и начин одређивања трошкова исписа
података из јединственог регистра.

Члан 2.
(Вођење регистра)

(1) У јединственом регистру ГМО-а воде се евиденције
о  затвореним системима,  издатим потврдама  и  одо-
брењима  за  ограничену  употребу  ГМО-а,  намјерно
увођење  ГМО-а  у  животну  средину  и  стављање
ГМО-а  или  производа  који  садрже  и/или  се  састоје
или  потичу  од  ГМО-а  на  тржиште.

(2) Јединствени  регистар  ГМО-а  води  Агенција  за  бе-
збједност  хране  Босне  и  Херцеговине  (у  даљњем
тексту: Агенција) у писаном и електронском облику.

Члан 3.
(Подаци у регистру)

(1) Евиденције  из  члана  2.  става  (1)  овога  Правилника
садрже  податке  из  пријаве,  а  посебно:

a) компанију и сједиште подносиоца пријаве:
1) за ограничену употребу у затвореном систему,
2) за ограничену употребу ГМО-а,
3) за намјерно увођење ГМО-а у животну средину,
4) за  стављање  ГМО-а  и  производа  који  садрже

и/или се састоје или потичу од ГМО-а на тржи-
ште,

б) научни  и  народни  назив  врсте  која  је  генетички
модификована, трговачки назив и идентификациј-
ски број ГМО-а,

ц) кратак  опис  процјене  ризика  у  складу  са  посеб-
ним прописима и одобрења за предвиђену употре-
бу,

д) датум  издавања  одобрења  и  рок  на  који  је  допу-
штење  издато.

(2) У јединствени регистар  ГМО-а  уписују  се  и  сљеде-
ћи  подаци  који  се  посебно  односе  на  поједине  еви-
денције  из  члана  2.  став  (1)  овога  Правилника:

a) опис затвореног система:
1) назив, адреса и врста затвореног система,
2) површина објеката у затвореном систему,
3) механизми  осигуравања  изолације  ГМО  од  жи-

вотне  средине,
4) сврха манипулације ГМО у затвореном систему,
5) име и презиме, ЈМБ особе одговорне за затворе-

ни систем,
6) име  и  презиме,  ЈМБ  особе/особа  одговорних  за

надзор  и  безбједност  у  затвореном  систему,
7) подаци  о  праћењу  (мониторингу),  надзору,  по-

ступању  с  отпадом  и  поступци  за  провођење
мјера  у  случају  неконтролисаног  ширења ГМО-
а,

8) опис примијењених техника,
9) ниво  опасности  ограничене  употребе  у  затворе-

ном систему.
б) подаци о ограниченој употреби ГМО-а:

1) ниво опасности ограничене употребе,
2) сврха ограничене употребе ГМО-а,
3) пуни и таксономски назив организма домаћина и

донорског организма,
4) име,  презиме,  ЈМБ  и  звање  особе  одговорне  за

биолошку  безбједност  и  надзор,
5) име и презиме,  ЈМБ одговорне особе за ограни-

чену употребу,
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6) име и презиме, ЈМБ особе(а) одговорних за над-
зор и безбједност у затвореном систему,

7) подручје ограничене употребе (подаци о локаци-
ји затвореног система),

8) подаци  о  праћењу  (мониторингу),  надзору,  по-
ступању  с  отпадом  и  поступци  за  провођење
мјера  у  случају  неконтролисаног  ширења ГМО-
а,

9) тачан назив ГМО организма (таксономски) и до-
норске секвенце гена,

10) подаци  о  могућим  посљедицама  неконтролиса-
ног  доспијећа  ГМО-а  у  животну  средину.

ц) подаци  о  намјерном  увођењу  ГМО-а  у  животну
средину,  укључујући  тачну  локацију  увођења
ГМО-а:

1) назив  ГМО-а  и  трајање  одобрења  за  намјерно
увођење  ГМО-а  у  околину,

2) сврха намјерног увођења ГМО-а у околину и на-
мјераване употребе,

3) опште карактеристике ГМО-а и функција укљу-
ченог генетичког материјала,

4) подаци о географском положају и површини ло-
калитета намјерно уведеног ГМО-а (мјесто уво-
ђења,  катастарска  општина,  број  парцеле/чести-
це, име и презиме, ЈМБ власника, величина пар-
целе у m² и стварна површина увођења у m²),

5) име и презиме, ЈМБ одговорне особе подносица
пријаве и водитеља пројекта,

6) подаци  о  праћењу  (мониторингу),  надзору,  по-
ступању  с  отпадом  и  поступци  за  провођење
мјера  у  случају  неконтролисаног  ширења ГМО-
а,

7) технике  предвиђене  за  уклањање  или  деактиви-
рање ГМО-а на крају намјерног увођења ГМО-а
у животну средину.

д) подаци о стављању ГМО-а и производа који садр-
же  и/или  се  састоје  или  потјечу  од  ГМО-а  на  тр-
жиште:

1) тржишни назив производа који садрже и/ или се
састоје или потичу од ГМО-а,

2) име  и  адреса  особе  са  сједиштем,  односно  пре-
бивалиштем у Босни и Херцеговини која је одго-
ворна  за  стављање  на  тржиште  производа  који
садрже  и/или  се  састоје  или  потичу  од  ГМО-а,
било да је то произвођач, увозник или дистрибу-
тер, ако се разликује од подносиоца пријаве,

3) име  и  адреса  особе(а)  одговорне/них  за  похра-
њивање,  складиштење  и  узимање  контролних
узорака,

4) подаци о похрањеним узорцима, као о врсти ма-
теријала,  генетичкој  карактеризацији,  количини
и  стабилности  похрањеног  материјала,  услови-
ма одговарајућег  складиштења и  времену траја-
ња складиштења,

5) сврха  употребе  производа  и  његове  опште  ка-
рактеристике,

6) научно и народно име врсте која садржи ГМО и
функција укљученог генетичког материјала,

7) подаци  о  поступању  са  непрописно  обиљеже-
ним  производима  који  садрже  и/или  се  састоје
или  потичу  од  ГМО  повученим  са  тржишта,

8) могуће  контраиндикације  примјене  датог  одре-
ђеног  производа.

(3) Евиденције  из  члана  2.  става  (1)  овога  Правилника
морају бити усклађене са онима утврђеним у складу
с посебним прописима.

(4) Сваку промјену података унеcених у регистар субје-
кат је обавезан пријавити Агенцији у року од 15 да-
на од настанка исте.

Члан 4.
(Додатни захтјеви)

У  јединствени  регистар  ГМО-а  уписују  се  и  сљедећи
подаци:

a) Општи подаци о једном или више ГМО-а:
1) научни и народни назив врсте која је  генетички

модификована,  тржишни  назив  (и)  производа  и
називи једног или више ГМО-а које производ са-
држи,  укључујући научни (е)  назив (е)  и  народ-
ни (е)  назив (е)  организма примаоца или,  ако је
то  случај,  родитеља ГМО-а,

2) детаље  нуклеотидних  секвенци  или  друге  врсте
информација  неопходних  за  идентификацију
производа  ГМО-а  или  његових  потомака,

3) идентификацијски број,
4) држава у којој је пријава поднесена,
5) број пријаве,
6) број  и  датум  издавања  одобрења,  те  само  одо-

брење.
б) Подаци о уметнутој секвенци ДНК:

1) подаци о уметнутој нуклеотидној секвенци ДНК
која је кориштена да се развије метода одређива-
ња  ГМО-а,  укључујући,  гдје  је  то  случај,  и  на-
знаку  комплетне  уметнуте  секвенце  као  и  броја
парова  база  секвенци  домаћина  које  окружују
секвенце потребне за успоставу специфичне ме-
тоде  одређивања  поједине  случајне  промјене,
(као  и  методе  одређивања  у  вези  с  граничним
вриједностима  одређеним  у  складу  с  посебним
прописима  којима  је  уређено  намјерно  увођење
и  стављање  на  тржиште  ГМО-а),  те  приступни
бројеви за јавну базу података и референце које
садрже  податке  о  уметнутој  секвенци  или  ње-
ним  дијеловима,

2) детаљна  карта  уметнутих  ДНК,  укључујући  све
генетичке  елементе,  кодирана  и  некодирана  по-
дручја као и назнаке њиховог распореда и њихо-
ве оријентације.

ц) Подаци о методама одређивања и идентификације
ГМО-а:

1) опис  метода  идентификације  и  одређивања  за
доказивање уметнуте секвенце ДНК које је  спе-
цифично  за  поједину  генетичку  модификацију,
укључујући,  гдје  је  то  случај,  методе  одређива-
ња  у  вези  с  граничним  вриједностима  утврђе-
ним  у  складу  с  посебним  прописима  којима  је
уређено намјерно увођење и стављање на тржи-
ште ГМО-а,

2) подаци о методама за одређивање и идентифика-
цију попут ПЦР прајмера и антитијела,

3) подаци о стандардима који доказују правоваља-
ност методологије,

4) према  потреби,  подаци  о  правоваљаности  пара-
метара,  у  складу  с  међународним  смјерницама.

Члан 5.
(Увид у регистар)

(1) Подаци из Јединственог регистра ГМО доступни су
јавности  те  свако  физичко  и/или  правно  лице  има
право  захтијевати  и  добити  исписе  из  Јединственог
регистра ГМО уз  плаћање стварних трошкова изда-
вања исписа.

(2) Захтјев  за  испис  података  из  јединственог  регистра
ГМО-а подноси се Агенцији у писаном облику с об-
разложењем.

(3) О  прихваћању  захтјева  за  испис  података  из  једин-
ственог регистра ГМО-а Агенција саставља службе-
ну забиљешку.

(4) Трошкове  издавања  исписа  података  из  јединстве-
ног  регистра  ГМО-а  Агенција  утврђује  посебном
одлуком.
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(5) У јединствени регистар ГМО-а не смију се уписива-
ти  подаци  који  су  означени  као  пословна  тајна  или
који  уживају  заштиту  на  основу  посебног  прописа.

(6) Подаци из јединственог регистра ГМО-а могу се без
наплате  трошкова  издавања  исписа  ставити  на  рас-
полагање  другим  надлежним  тијелима  у  складу  са
Законом  о  генетички  модификованим  организмима
("Службени  гласник  БиХ",  број  23/09).

Члан 6.
(Прикупљање података)

(1) Агенција у складу с одредбама посебног прописа ко-
јим  су  уређени  ГМО-и  прикупља  податке  у  вези  с
подацима  из  чл.  3.  и  4.  овога  Правилника.

(2) Подаци из става (1) овог члана уписују се у посебан
образац  који  ће  накнадно  бити  утврђен  посебним
прописом.

Члан 7.
(Упис допунских података)

Након пријема сваког податка којим се допуњују пода-
ци из регистра Агенција исте уписује  у  јединствени реги-
стар ГМО најкасније 15 дана по пријему.

Члан 8.
(Ступање на снагу)

Овај Правилник ступа на снагу осмога дана од дана об-
јављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-1-02-3-187-1/12
21. фебруара 2012. године

Мостар
Директор

Доц. др sc. Сејад Мачкић, с. р.




