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На основу чл. 16. и 17. став 2. и члана 72. Закона о 

храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 51. став 
(2) и члана 68. тачка и) Закона о генетичким 
модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", 
број 23/09) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне 
и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране 
Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима 
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 4. 
сједници одржаној 21. марта 2012. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЗА РАЗВОЈ И 
ДОДЈЕЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ КОДОВА ЗА 
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ ОРГАНИЗМЕ 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

(1) Правилником о успостављању система за развој и 
додјељивање јединствених кодова за генетички 
модификоване организме (у даљем тексту: 
Правилник) прописује се успостављање система за 
израду и додјељивање јединствених кодова за 
генетички модификоване организме (у даљем тексту: 
ГМО) који су одобрени за стављање на тржиште, као 
и на захтјеве за стављање на тржиште у складу са 
Законом о ГМО. 

(2) Одредбе овог Правилника не односе се на медицинске 
производе за хуману и ветеринарску употребу. 

Члан 2. 
(Дефиниције) 

У сврху овог Правилника поједине дефиниције имају 
сљедеће значење: 

а) "јединствени код" или "јединствена иденти-
фикациона ознака" је јединставни нумерички или 
алфанумерички код који служи идентификацији 
ГМО-а према одобреној генетској трансфор-
мацији на основу које је ГМО развијен и 
обезбјеђује давање специфичне информације 
која се односи на тај ГМО, 

б) "субјекат у пословању са ГМО-ом" је физичко 
или правно лице које производ ставља на 
тржиште или које прима производ који је 
стављен на тржиште у свакој фази производног и 
дистрибутивног ланца, али не искључује крајњег 
потрошача, 

ц) "стављање на тржиште" значи учинити ГМО или 
производе доступним трећој страни, уз плаћање 
или бесплатно, 

д) "захтјев" је писмо којe садржи прописане 
податке које подносилац захтјева подноси 
надлежном органу ради прибављања одобрења, 
сагласности или потврде за ограничену 
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употребу, намјерно уношење или стављање на 
тржиште ГМО-а или производа који се састоје, 
садрже или воде поријекло од ГМО-а, 

е) "подносилац захтјева" је физичко или правно 
лице које подноси захтјев, 

ф) "надлежни орган за стављање на тржиште" је 
орган чије су надлежности у складу са 
надлежностима из члана 3. став (2) тачка ц) 
Закона о ГМО. 

ДИО ДРУГИ - ДОДЈЕЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
КОДА ЗА ГМО-е ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА 
СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ 

Члан 3. 
(Јединствени код) 

(1) Захтјеви за стављање ГМО-а на тржиште треба да 
садржавају јединствени код за сваки ГМО. 

(2) Према облицима наведеним у Анексу, који је саставни 
дио овог Правилника, подносиоци захтјева израђују 
јединствени код за сваки ГМО, при чему консултујy 
базу података Организације за економску сарадњу и 
развој (у даљем тексту: ОЕЦД) за производе BioTrack 
(еng. OECD Bio Track Product Database) и Контролнy 
управy за биосигурност (еng. Biosafety Clearing House) 
како би провјерили да ли већ постоји јединствени код 
за дотични ГМО у складу са наведеним облицима. 

Члан 4. 
(Додјељивање јединственог кода) 

(1) Јединствени код додјељујe се свим ГМО-има за чије 
стављање на тржиште надлежни орган издаје рјешење 
о одобрењу према одредбама Закона о ГМО. 

(2) Надлежни орган који издаје рјешење о одобрењу за 
стављање на тржиште консултује базу података 
ОЕЦД-а за производе BioTrack и Контролну управу за 
биосигурност како би обезбједиo провјеру ди ли већ 
постоји јединствени код за тај ГМО у складу са 
облицима наведеним у Анексу. 

Члан 5. 
(Издавање одобрења за стављање на тржиште ГМО-а) 
Приликом издавања рјешења о одобрењу за стављање 

на тржиште ГМО-а: 
a) надлежни орган који издаје рјешење у одобрењу 

наводи додијељени јединствени код за тај ГМО, 
б) надлежни орган који је издао рјешење о 

одобрењу обезбјеђују да се у најкраћем могућем 
року Контролној управи за биосигурност у 
писаној форми достави додијељени јединствени 
код за дотични ГМО, 

ц) јединствени код за сваки дотични ГМО биљежи 
се у јединственом кодном регистру ГМО који 
води Агенција за безбједност хране Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), 

д) надлежни орган који је издао рјешење о 
одобрењу у писаној форми доставља додијељени 
јединствени код за тај ГМО Агенцији у сврху 
вођења јединственог кодног регистра ГМО-а. 

ДИО ТРЕЋИ - ДОДЈЕЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
КОДА ЗА ГМО-е ЗА ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ НА 
ТРЖИШТЕ ОДОБРЕЊЕ ИЗДАТО ПРИЈЕ СТУПАЊА 
НА СНАГУ ОВОГ ПРАВИЛНИКА 

Члан 6. 
(Поступак I за издато одобрење за стављање ГМО-а на 
тржиште прије ступања на снагу овог Правилника) 

(1) Ако је прије ступања на снагу овог Правилника издато 
одобрење за стављање ГМО-а на тржиште и ако је за 

тај ГМО већ одређен јединствени код у складу са 
облицима наведеним у Анексу, примјењују се ст. (2), 
(3) и (4) овог члана. 

(2) У року од 90 дана од датума ступања на снагу овог 
Правилника субјекат у пословању са ГМО-ом који је 
добио одобрење за стављање на тржиште надлежном 
органу у писаној форми доставља сљедеће: 
a) податак да је јединствени код већ одређен у 

складу са облицима наведеним у Анексу, 
б) податке о јединственом коду. 

(3) Јединствена кодна ознака за сваки тај ГМО биљежи се 
у јединственом кодном регистру који води Агенција. 

(4) Надлежни орган који је издао рјешење о одобрењу 
обезбјеђује да се у најкраћем могућем року 
Контролној управи за биосигурност у писаној форми 
достави додијељени јединствени код за тај ГМО. 

Члан 7. 
(Поступак II за издато одобрење за стављање ГМО-а на 
тржиште прије ступања на снагу овог Правилника) 

(1) Ако је прије ступања на снагу овог Правилника издато 
одобрење за стављање ГМО-а на тржиште и ако за тај 
ГМО претходно није одређен јединствени код у 
складу са облицима наведеним у Анексу, примјењују 
се ст. (2), (3), (4) и (5) овог члана. 

(2) Субјекат у пословању са ГМО-ом који је добио 
одобрење за стављање на тржиште или по потреби 
надлежни орган који је донио одобрење за стављање 
на тржиште, развиће јединствени код за ГМО у складу 
са облицима наведеним у Анексу. 

(3) Субјекат у пословању са ГМО-ом који је добио 
одобрење за стављање на тржиште у року од 90 дана 
од датума ступања на снагу овог Правилника писмено 
ће доставити детаље о предложеном јединственом 
коду надлежном органу који му је издао рјешење о 
одобрењу. 

(4) Јединствена кодна ознака за сваки тај ГМО биљежи се 
у јединственом кодном регистру који води Агенција. 

(5) Надлежни орган који је издао рјешење о одобрењу 
обезбјеђује да се у најкраћем могућем року 
Контролној управи за биосигурност у писаној форми 
достави додијељени јединствени код за тај ГМО. 

ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
(Службене контроле и инспекцијски надзор) 

Службене контроле и инспекцијски надзор над 
примјеном овог Правилника спроводиће се у складу са 
важећим законским прописима. 

Члан 9. 
(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 116/12 
21. марта 2012. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.

АНЕКС 
ОБЛИЦИ ЈЕДИНСТВЕНИХ КОДОВА 

У Анексу се одређује облик јединствених кодова за биљке 
у Дијелу А. те микроорганизме и животиње у Дијелу Б. 

ДИО А. 
1. Општи облик 
Овај Анекс доноси појединости о облику који се користи за 
јединствене кодове за ГМО, који треба да се одобре или 
који су одобрени за стављање на тржиште у складу са 
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ровјеру и од 
мјер: 

обезбјеђујући 
се корисници 

у је сљедеће. 
ричког знака. 
е вриједности 
веном коду. 

Ø до 9 за 
ецедне ознаке 
износ), ако се 
се додатно 

авилу саберу
навља све док 
г нумеричког 
ознаку CED-

AB891-6. 
вени код 



Број 68 - Стр

6. Облик абе
за израчуна

Нула се прик
словом О. 

Одредбе из 
микрооргани
нивоу не ус
одобрен. 

рана 30 

ецедних знако
вање знака за

казује знаком Ø

Д
Дијела А. 

изме и животи
своји други об

ова и нумерич
а провјеру 

 
Ø како би се и

ДИО Б. 
овог анекса 
ње, осим ако с
блик за једин

 

С Л У Ж Б Е

чки еквивале

збјегла замјена

примјењују с
се на међунаро
нствени код ко

Е Н И   Г Л А С

енти 

а са 

се на 
одном 
оји је 
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