
Службени гласник: 72/09 

Датум: 07.08.2009. 

 

На основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 19. ст. 1. и 2. Закона о генетички 

модификованим организмима ("Службени гласник Републике Српске", број 103/08) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", 

бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА ЗАТВОРЕНИХ СИСТЕМА ЗА 

ОГРАНИЧЕНУ УПОТРЕБУ И ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ 

ОРГАНИЗАМА   

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређује се облик и начин вођења регистра затворених система 

за ограничену употребу генетички модификованих организама (у даљем тексту: регистар 

затворених система), регистра овлашћених лабораторија за испитивање, контролу и 

праћење генетички модификованих организама и производа од генетички 

модификованих организама (у даљем тексту: регистар овлашћених лабораторија), 

евиденција о издатим одобрењима за ограничену употребу генетички модификованих 

организама (у даљем тексту: ГМО)  и издатим рјешењима о испуњености услова за рад 

лабораторија, као и начин издавања извода из регистра. 

 

Члан 2. 

 

(1) У регистру затворених система води се евиденција о затвореним системима 

и евиденција о издатим одобрењима за ограничену употребу ГМО-а. 

(2) У регистру овлашћених лабораторија води се евиденција о овлашћеним 

лабораторијама за испитивање, контролу и праћење ГМО-а и производа од ГМО-а и 

евиденција о издатим рјешењима о испуњености услова за рад лабораторија. 

(3) Регистри из ст. 1. и 2. овог члана воде се у писаном и електронском облику. 

 

Члан 3. 

 

(1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 

Министарство) је обавезно уписати у регистар затворених система и регистар 

овлашћених лабораторија сваки званични податак којим се допуњују постојећи подаци, 

у року од 15 дана од дана пријема података. 

(2) У регистар затворених система и регистар овлашћених лабораторија не смију 

се уписивати подаци који су означени као пословна тајна или који су заштићени на 

основу посебног прописа.  

 

Члан 4. 

 

Евиденције из члана 2. става 1. овог правилника садрже податке из пријаве, а 

посебно: 

а) фирму и сједиште подносиоца пријаве: 



1) затвореног система за ограничену употребу ГМО-а и 

2) за ограничену употребу ГМО-а, 

б) научни и уобичајени назив ГМО-а, трговачки назив и идентификациони број, 

в) сажетак елабората о процјени ризика у складу са посебним прописима и 

одобрења за намјеравану ограничену употребу у затвореним системима и  

г) датум издавања одобрења и рок на који је одобрење издано. 

 

Члан 5. 

 

У регистар затворених система уписују се и подаци који се односе на опис 

затвореног система, и то: 

а) назив, адреса и врста затвореног система, 

б) површина објеката у затвореном систему, 

в) степен ризика ограничене употребе у затвореном систему, 

г) име и презиме одговорног лица за затворени систем и 

д) име и презиме лица одговорног за надзор и сигурност у затвореном систему. 

 

Члан 6. 

 

У регистар затворених система уписују се и подаци који се односе на  

ограничену употреби ГМО-а, и то: 

а) степен ризика ограничене употребе, 

б) сврха ограничене употребе ГМО-а, 

в) пуни и таксономски назив организма примаоца и организма даваоца, 

г) име, презиме и звање лица одговорног за биолошку сигурност и надзор, 

д) име и презиме лица одговорног за ограничену употребу, 

ђ) име и презиме лица одговорног за надзор и сигурност у затвореном систему и 

е) подручје ограничене употребе (подаци о локацији затвореног система). 

 

Члан 7. 

 

У регистар затворених система уписују се и: 

а) општи подаци о једном или више ГМО-у, и то: 

1) научни и уобичајени назив ГМО-а, трговачки назив производа и називи 

једног или више ГМО-а које производ садржи, укључујући научни назив и 

уобичајени назив 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) идентификациони број, 

4) ентитет у којем је пријава поднесена, 

5) број пријаве, 

6) број и датум издавања одобрења и 

7) копија одобрења, 

б) подаци о сегменту ДНК, и то: 

1) подаци о нуклеотидној секвенци сегмента ДНК који је коришћен да се 

развије метода одређивања, укључујући, гдје је то случај, и назнаку комплетне 

секвенце сегмента ДНК, као и броја парова база секвенци домаћина које 

окружују секвенце потребне за успоставу специфичне методе одређивања 

поједине промјене, те приступни бројеви за јавну базу података и референце 

које садрже податке о секвенци сегмента или његових дијелова и 



2) детаљна карта уметнуте ДНК, укључујући све генетичке елементе, 

кодирана и некодирана подручја, као и назнаке њиховог распореда и њихове 

оријентације, 

в) подаци о методама одређивања и идентификације ГМО-а, и то: 

1) опис метода идентификације и одређивања за доказивање ДНК сегмента 

који је специфичан за поједину генетичку модификацију, 

2) подаци о методама за одређивање и идентификацију и  

3) подаци теста који доказују исправност методологије. 

 

Члан 8. 

 

Евиденције из члана 2. става 2. овог правилника обавезно садрже податке о:  

а) овлашћеним лабораторијама за испитивање, контролу и праћење ГМО-а и 

производа од ГМО-а и 

б) издатим рјешењима о испуњености услова за рад лабораторија. 

 

Члан 9. 

 

(1) Евиденције о овлашћеним лабораторијама за испитивање, контролу и 

праћење ГМО-а и производа од ГМО-а обавезно садрже сљедеће податке:  

а) назив и адресу институције и лабораторије, 

б) податке о намјени и површинама појединих просторија лабораторије, 

в) податке о броју и врсти расположиве опреме у лабораторији и 

г) податке о броју и стручној спреми особља које је у радном односу на 

неодређено вријеме у лабораторији. 

(2) Евиденције о издатим рјешењима о испуњености услова за рад лабораторија 

обавезно садрже: 

а) датум издавања рјешења и 

б) рок на који је рјешење издато. 

 

Члан 10. 

 

(1) Свако има право увида у податке из регистра затворених система и регистра 

овлашћених лабораторија и добити изводе из наведених регистара уз плаћање трошкова 

у складу са законом. 

(2) Захтјев за издавање извода из регистра затворених система и регистра 

овлашћених лабораторија подноси се Министарству у писаном облику са 

образложењем.  

(3) О прихватању захтјева за издавање извода из регистра затворених система и 

регистра овлашћених лабораторија Министарство саставља службену забиљешку. 

 (4) Подаци из регистра затворених система и регистра овлашћених лабораторија 

могу се без наплате трошкова издавања извода ставити на располагање другим 

надлежним тијелима у складу са Законом о генетички модификованим организмима 

Републике Српске. 

 

Члан 11. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске”. 

 

 



 

Број: 01-33-8902/09                                                                              Министар 

Датум: 22.07.2009                                                                       Др Радивоје Братић     

   


