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На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о ге не тич ки мо ди -
фи ко ва ним ор га ни зми ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 103/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОВЛА ШЋЕ ЊУ ЛА БО РА ТО РИ ЈА ЗА КОН ТРО ЛУ И 
ПРА ЋЕ ЊЕ ГЕ НЕ ТИЧ КИ МО ДИ ФИ КО ВА НИХ 

ОР ГА НИ ЗА МА И ПРО ИЗ ВО ДА ОД ГЕ НЕ ТИЧ КИ 
МО ДИ ФИ КО ВА НИХ ОР ГА НИ ЗА МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра -
ће ње ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (у да љем тек -
сту: ГМО) и про из во да ко ји са др же ГМО-е, у по гле ду про -
сто ри ја, опре ме и ка дра, као и по сту пак овла шћи ва ња ла -
бо ра то ри ја за кон тро лу и пра ће ње ге не тич ки мо ди фи ко ва -
них ор га ни за ма и про из во да ко ји са др же ГМО-е.

Члан 2.

(1) Ла бо ра то ри је за оба вља ње ис пи ти ва ња, кон тро лу и
пра ће ње ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е мо ра ју
има ти сље де ће про сто ри је:

а) про сто ри ју за об ра ду и при пре му узо ра ка, по вр ши не
нај ма ње 10 м2, са по себ ним за тво ре ним си сте мом вен ти ла -
ци је и кли ма ти за ци је,

б) про сто ри ју за екс трак ци ју ну кле ин ских ки се ли на,
по вр ши не нај ма ње 6 м2, са ка би не том за рад у си гур ним
усло ви ма (у да љем тек сту: ди ге стор) и по себ ним си сте мом
вен ти ла ци је и кли ма ти за ци је,

в) про сто ри ју за при пре му лан ча не ре ак ци је по ли ме ра -
зом (у да љем тек сту: PCR), по вр ши не нај ма ње 6 м2, са ка би -
не том за рад у сте рил ним усло ви ма (у да љем тек сту: ла ми -
нар) и по себ ним си сте мом вен ти ла ци је и кли ма ти за ци је,

г) про сто ри ју за PCR и гел-елек тро фо ре зу, по вр ши не
нај ма ње 10 м2, са ди ге сто ром и по себ ним си сте мом вен ти -
ла ци је и кли ма ти за ци је,

д) про сто ри ју за шал тер ско за при ма ње узо ра ка за об ра -
ду, по вр ши не нај ма ње 10 м2, са си сте мом за вен ти ла ци ју и
кли ма ти за ци ју,

ђ) про сто ри ју за во ђе ње ад ми ни стра ци је,

е) претпростор за чу ва ње и чи шће ње рад не одје ће и
обу ће у усло ви ма де кон та ми на ци је и

ж) са ни тар ни чвор.

(2) Про сто ри је из ста ва 1. овог чла на мо ра ју чи ни ти
функ ци о нал ну цје ли ну.

(3) Про сто ри ја из ста ва 1. тач ка д) овог чла на мо ра има -
ти оси гу ра не ула зе у про сто ри је из т. а), б), в) и г) овог чла -
на.

(4) Претпро стор из ста ва 1. тач ка е) овог чла на мо ра
би ти по ве зан са про сто ри јом из тач ке д) овог чла на.

Члан 3.

Про сто ри је из чла на 2. овог пра вил ни ка мо ра ју ис пу -
ња ва ти хи ги јен ско-тех нич ке и са ни тар не усло ве пред ви ђе -
не за објек те ко ји се ре ги стру ју за ову вр сту дје лат но сти, а
ко ји се од но се на:

а) соп стве но снаб ди је ва ње то плом, хлад ном и де ми не -
ра ли зо ва ном во дом, елек трич ну ин ста ла ци ју са ре зер вним
бес пре кид ним на па ја њем и умре же ње за пер со нал ни ра чу -
нар,

б) по до ве, зи до ве и стро по ве про сто ри ја ко ји мо ра ју
има ти хи дро и то плин ску изо ла ци ју,

в) по до ве про сто ри ја ко ји мо ра ју би ти од чвр стог, не -
кли за ју ћег и не на гри за ју ћег ма те ри ја ла, глат ких и пот пу но
рав них по вр ши на ко је омо гу ћа ва ју ла ко пра ње и одр жа ва -
ње,

г) зи до ве про сто ри ја ко ји мо ра ју би ти глат ких и рав них
по вр ши на ко је омо гу ћа ва ју ла ко пра ње и одр жа ва ње, а од
ма те ри ја ла от пор ног на на гри за ју ће суп стан це,

д) вен ти ла ци ју свих про сто ри ја ла бо ра то ри је, из у зев
про сто ри је из чла на 2. став 1. тач ка а) овог пра вил ни ка, ко -
ја мо ра би ти у је дин стве ном за тво ре ном си сте му,

ђ) обез би је ђен стал ни тем пе ра тур ни ре жим,

е) про сто ри ју из чла на 2. став 1. тач ка в) овог пра вил -
ни ка ко ја мо ра има ти оси гу ра но уба ци ва ње чи стог ва зду ха
пре ко HE PA фил те ра (engl. High Ef fi ci ency Par ti cu la te Air
fil ter, од но сно ап со лут ни фил тер или ми кро фил тер), “C”
или бо љу кла су ва зду ха пра зног про сто ра,

ж) про сто ри ју из чла на 2. став 1. тач ка б) овог пра вил -
ни ка ко ја мо ра има ти оси гу ра но уба ци ва ње чи стог ва зду ха
пре ко HE PA фил те ра, “C” или бо љу кла су ва зду ха пра зног
про сто ра и

з) ла бо ра то ри ју из чла на 2. овог пра вил ни ка ко ја мо же
ра ди ти са мо ди фи ко ва ним жи вим ор га ни зми ма са мо ако
има ни во за шти те и мје ре си гур но сти у скла ду са по себ -
ним про пи си ма.

Члан 4.

(1) За оба вља ње ис пи ти ва ња, кон тро ле и пра ће ња
ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-e, ла бо ра то ри ја мо -
ра има ти сље де ћу ла бо ра то риј ску опре му:

а) уре ђај за лан ча ну ре ак ци ју по ли ме ра зе у ствар ном
вре ме ну (real ti me PCR),

б) тер мо мик сер и тер мо блок,

в) цен три фу гу с ре ла тив ном ми ни мал ном цен три фу -
гал ном си лом (rcf) 15.000 x g или 25.500 rpm,

г) цен три фу гу са хла ђе њем и ро тор,

д) ва ку ум ски кон цен тра тор,

ђ) уре ђај за лан ча ну ре ак ци ју по ли ме ра зе,

е) хо ри зон тал ну елек тро фо рет ску је ди ни цу с по гон -
ским уре ђа јем, ко ја укљу чу је ка луп за из ли је ва ње ге ло ва и
че шље ве,

ж) апа рат за фо то-до ку мен та ци ју елек тро фо ре тич ких
ге ло ва са од го ва ра ју ћим софт ве ром за ана ли зу,

з) спек тро фо то ме тар,

и) рас хлад ни уре ђај (4 °C),

ј) за мр зи вач (-20 °C),

к) млин,

л) мик сер,

љ) ди ги тал ну ва гу од 0,1 g do 2.000 g,

м) ана ли тич ку ди ги тал ну ва гу са пре ци зно шћу мје ре ња
на пет де ци ма ла и мак си мал ном ма сом ва га ња до 100 g,

н) сто за ана ли тич ку ва гу,

њ) ма ши ну за пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа,

о) про тре си вач за епру ве те,

п) ауто мат ске пи пе те с мо гућ но шћу по де ша ва ња во лу -
ме на пи пе та: (0,5-10 µl), (2-20 µl), (10-100 µl), (20-200 µl),
(100-1.000 µl) i (500-5.000 µl),

р) ауто мат ски пи пе тор с пу ња чем,

с) ла ми нар,

т) ди ге стор,

ћ) за мр зи вач (-80 °C),

у) сто ни pH ме тар с елек тро да ма и на па ја њем на 220 V,

ф) во де но ку па ти ло са тем пе ра ту ром 0-100 °C,

х) тер мо стат,

ц) ауто клав,

ч) хо мо ге ни за тор,

џ) маг нет ну мје ша ли цу са гри ја чем и

ш) ле до мат за про из вод њу усит ње ног ле да ми ни мал ног
ка па ци те та ≥ 2 kg/h.
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(2) По ред опре ме из ста ва 1. овог чла на ла бо ра то ри ја
мо ра има ти и:

а) чи тач за ELI SA тест и

б) дру гу опре му у скла ду са ме ђу на род но усво је ним
про то ко ли ма за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње ГМО-а и
про из во да ко ји са др же ГМО-е.

(3) Опре ма из ст. 1. и 2. овог чла на мо ра би ти ка ли бри -
са на и ате сти ра на од стра не над ле жне ин сти ту ци је, за про -
пи са но ври је ме ва же ња ате ста.

Члан 5.

(1) Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње
ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е мо ра ју у рад ном
од но су на нео д ре ђе но ври је ме има ти за по сле но нај ма ње:

а) јед но ли це са ви со ком струч ном спре мом, смјер мо -
ле ку лар на би о ло ги ја,

б) јед но ли це са ви со ком струч ном спре мом, смјер би -
о тех но ло ги ја и

в) јед но ли це са сред њом или ви шом струч ном спре -
мом, здрав стве но-са ни тар ног или еко ло шког смје ра.

(2) За по сле ни рад ни ци из ста ва 1. т. а) и б) овог чла на
мо ра ју има ти за вр ше ну спе ци ја ли стич ку обу ку за де тек ци -
ју ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е у ре фе рент ном
цен тру Европ ске уни је.

Члан 6.

Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње
ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е мо ра ју би ти:

а) акре ди то ва не од стра не до ма ћег или стра ног ти је ла
за акре ди та ци ју ква ли та тив ног и кван ти та тив ног те сти ра -
ња ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е и

б) чла ни це Европ ске мре же ГМО ла бо ра то ри ја (engl.
Euro pean net work of GMO la bo ra to ri es) - ENGL мре жа.

Члан 7.

У свр ху при ба вља ња овла шће ња за ис пи ти ва ње, кон -
тро лу и пра ће ње ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е,
ла бо ра то ри ја под но си Ми ни стар ству по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство)
за хтјев уз ко ји мо ра при ло жи ти:

а) из вод из суд ског ре ги стра,

б) спи сак ла бо ра то риј ске опре ме и уре ђа ја,

в) до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чла на 5. овог пра -
вил ни ка,

г) до каз о акре ди та ци ји и

д) до каз о члан ству у ENGL мре жи.

Члан 8.

(1) Ко ми си ју за про вје ру ис пу ње но сти усло ва про пи са -
них овим пра вил ни ком (у да љем тек сту: Ко ми си ја) име ну -
је ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у
да љем тек сту: ми ни стар).

(2) Ко ми си ја се са сто ји од три чла на, од ко јих нај ма ње
је дан члан мо ра има ти ми ни мал но тро го ди шње ис ку ство у
ла бо ра то риј ском ра ду из обла сти би о ло шких на у ка.

(3) Ко ми си ја утвр ђу је ис пу ње ност усло ва про пи са них
овим пра вил ни ком, са ста вља за пи сник о ис пу ње ности
усло ва и до ста вља га ми ни стру.

Члан 9.

(1) На при је длог Ко ми си је, ми ни стар до но си рје ше ње о
ис пу ње но сти усло ва за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње
ГМО-а и про из во да ко ји са др же ГМО-е.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на из да је се на пе ри од
ва же ња акре ди та ци је и под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка
ро ка пе ри о да ва же ња рје ше ња.

Члан 10.

(1) Ако у Ре пу бли ци Срп ској не по сто ји ла бо ра то ри ја
ко ја ис пу ња ва усло ве про пи са не овим пра вил ни ком, ми ни -
стар мо же до ни је ти при вре ме но рје ше ње о ис пу ње но сти
усло ва за ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње ГМО-а и про -
из во да ко ји са др же ГМО-е.

(2) Ла бо ра то ри је из ста ва 1. овог чла на су оба ве зне да
у ро ку од дви је го ди не од да на сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка ускла де свој рад, ра ди при ба вља ња рје ше ња из
чла на 9. овог пра вил ни ка.

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-9987/10
16. јуна 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 95. став 1. али не ја пр ва За ко на о за -
шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шћени текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10) и чла -
на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗА ХТЈЕ ВА ЗА 
ИЗ ДА ВА ЊЕ ЕКО ЛО ШКЕ ДО ЗВО ЛЕ ЗА ПО СТО ЈЕ ЋА 

ПО СТРО ЈЕ ЊА

Члан 1.

(1) Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се усло ви за под но ше -
ње за хтје ва за из да ва ње еко ло шке до зво ле за по сто је ћа по -
стро је ња.

(2) По сто је ћа по стро је ња су, пре ма чла ну 85. став 1. За -
ко на о за шти ти жи вот не сре ди не, по стро је ња ко ја ра де, од -
но сно по стро је ња ко ја су до би ла одо бре ње за гра ђе ње и
до зво лу за рад, од но сно упо тре бу без еко ло шке до зво ле.

Члан 2.

(1) Усло ви утвр ђе ни у овом пра вил ни ку од но се се на
по го не и по стро је ња на ве де на у чл. 2, 3. и 4. Уред бе о про -
јек ти ма за ко је се спрово ди про цје на ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну и кри те ри ји ма за од лу чи ва ње о оба ве зи спрово ђе -
ња и оби му про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 7/06 и 21/10) и чл.
2, 3, 4. и 5. Уред бе о по стро је њи ма ко ја мо гу би ти из гра ђе -
на и пу ште на у рад са мо уко ли ко има ју еко ло шку до зво лу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 7/06 и 21/10).

(2) По сто је ћи по го ни и по стро је ња из ста ва 1. овог чла -
на не под ли је жу оба ве зи спрово ђе ња про цје не ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну.

Члан 3.

(1) Од го вор но ли це по го на и по стро је ња из чла на 2.
овог пра вил ни ка мо ра има ти одо брен План ак тив но сти са
мје ра ма и ро ко ви ма за по сте пе но сма ње ње еми си ја, од но -
сно за га ђе ња и за уса гла ша ва ње са нај бо љом рас по ло жи -
вом тех ни ком (у да љем тек сту: План) од ор га на над ле жног
за пи та ња за шти те жи вот не сре ди не, при је под но ше ња зах -
тје ва за из да ва ње еко ло шке до зво ле.

(2) План из ра ђу је прав но ли це ко је је од Ми ни стар ства
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство) овла шће но за оба вља ње дје -
лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

Члан 4.

За по го не и по стро је ња из чл. 2, 3. и 4. Уред бе о про јек -
ти ма за ко је се спрово ди про цје на ути ца ја на жи вот ну сре -
ди ну и кри те ри ји ма за од лу чи ва ње о оба ве зи спрово ђе ња и
оби му про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и чл. 2, 3. и 5.
Уред бе о по стро је њи ма ко ја мо гу би ти из гра ђе на и пу ште -
на у рад са мо уко ли ко има ју еко ло шку до зво лу План се до -
ста вља Ми ни стар ству нај ка сни је у ро ку од шест мје се ци
при је под но ше ња за хтје ва за еко ло шку до зво лу, а у скла ду
с ро ко ви ма про пи са ним Пра вил ни ком о ро ко ви ма за под -
но ше ње за хтје ва за из да ва ње еко ло шке до зво ле за по сто је -
ћа по стро је ња.

8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 64 6.07.2010.




