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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 идентификациона ознака" је јединставни нумерички или
алфанумерички код који служи идентификацији
ГМО-а према одобреној генетској трансформацији 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
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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".
Предсједавајући
СМ број 116/12
Савјета министара БиХ
21. марта 2012. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево

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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Законом о ГМ
МО. Код се саастоји од три дијела
д
које чинни низ
алфанумериччких знаковаа који упућујју на подноссиоца
захтјева/влассника одобрењ
ња, генетичку промјену и нначин
провјере.
д
алфанумеричких знаакова.
Облик садрржи укупно девет
Први елемент представљ
ља подносиоцаа захтјева/влаасника
о два или три
т
алфанумерричка
одобрења, а састоји се од
знака. Други
и елемент творри пет или шест алфанумериичких
знакова и прредставља ген
нетичку промјеену. Трећи елеемент
служи за проовјеру и предсттавља га задњи
и нумерички з нак.
Слиједи при
имјер јединстввеног кода раззвијен коришћћењем
овог облика.
и
или

Број 68 - Страна 29

одно
осе на подноси
иоца" (види оддјељак 2) мораају омогућити
подн
носиоцима захттјева да обликкују јединствен
ни код за свој
прои
извод, при чему се истоврремено обезбјеђује његова
једин
нственост с обзиром
о
на оззнаке које су
у обликовали
други
и подносиоци..
Што се тиче нових ГМО-а кооји садрже ви
ише од једне
не (тзв. "genne stacking"), подносиоци
генеттичке промјен
захтјјева или власн
ници одобрењ
ња морају обли
иковати нови
једин
нствени код заа такве ГМО-е..
4. Пр
ровјера
Задњ
њи знак једин
нственог кода служи за пр
ровјеру и од
остал
лих се знаковаа одваја цртицоом, као на прим
мјер:
или

У сљедећим се одјељцимаа наводе смјер
рнице за израдду три
инственог кодаа.
појединачна елемента једи
2. Подносил
лац захтјева/власник одобрења
Прва два и
или три алфаанумеричка знака предстаављају
подносиоца захтјева/власн
ника одобрењаа (на примјер,, прва
и слова из имена
и
органи
изације подноссиоца
два или три
захтјева/влассника одобрењ
ња), иза чега слиједи цртицца, на
примјер:
или
ма захтјева могу већ бити додијеељени
Подносиоцим
алфанумериччки знакови коојима се навод
ди њихов иденттитет,
а они се наалазе у табелли кодних озн
нака подносиооца у
оквиру ОЕЦ
ЦД-ове базе под
датака за прои
изводе BioTracck. Ти
подносиоци захтјева требаа и даље да кор
ристе исте знаккове.
Нови подноосиоци захтјевва који нису идентификоваани у
бази податаака не смију користити по
остојеће кодовве из
табеле кодни
их ознака у бази
б
података. Нови подноссилац
треба да обавијести над
длежне орган
не који ажуррирају
ОЕЦД-ову ббазу података за производее BioTrack унносећи
нове кодне знакове који су обликован
ни тако да се нови
подносилац и
идентификује у табели кодн
них ознака.
3. Генетичка промјена
Други низ од пет или шест алфану
умеричких зннакова
представља посебне генеттичкe промјен
не, које су преедмет
захтјева за сстављање на тржиште
т
и/или
и одобрења, ккао на
примјер:
или
же се јавитии код
Појединачнаа генетичка промјена мож
различитих организама, врста
в
и сорти
и, док би зн акови
требало да означавају специфичну промјену која је у
питању. П
Прије формуулисања једи
инствених ккодова
подносиоци захтјева треб
ба да консулту
ујy ОЕЦД-овуу базу
података за производе BioTrack, како би
б се обезбиј едила
досљедност и избјегло дууплицирање јеединствених ккодова
који су доди
ијељени сличним генетичким
м промјенама истог
организма/вррсте.
Подносиоци захтјева треб
ба да развију сопствени инттерни
бјећи употреба истог означаавања
механизам ккојим ће се изб
(знакова) "генетичке прромјене", ако
о се користти за
различити оорганизам. Акко двије или више организзација
развију сличчне генетичке промјене, "ин
нформације кооје се

Знак за провјеру требао би да см
мањи грешке обезбјеђујући
о
овитост алфан
нумеричког коода коју уноссе корисници
цјело
базе података.
у је сљедеће.
Праввило за израчунавање знакка за провјеру
Знак за провјеру састоји се одд једног нумер
ричког знака.
ко да се саберру нумеричкее вриједности
Израачунава се так
свако
ог алфанумер
ричког знакаа у јединственом коду.
Нумееричка вријед
дност сваког знака је од Ø до 9 за
нумееричке ознаке (Ø до 9) и од 1 до 26 за абеецедне ознаке
(А до
о З) (види дијеелове 5. и 6). У
Укупна свота (и
износ), ако се
састо
оји од више нумеричкиих знакова, се додатно
израч
чунава тако да се премаа истом праавилу саберу
преостали знакови
и, при чему се поступак пон
навља све док
чна свота (изннос) од једногг нумеричког
се нее добије конач
знакаа. На примјер,, знак за провјјеру за кодну ознаку CEDAB89
91 израчунава се како слиједди:
први
и корак: 3 + 5 + 4 + 1 + 2 + 8 + 9 + 1 = 33;
други
и корак: 3 + 3 = 6; знак за прровјеру је 6.
Дакл
ле, коначни јед
динствени код гласи – CED-A
AB891-6.
5. Об
блик знакова који се кориссте за јединств
вени код
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6. Облик абеецедних знакоова и нумерич
чки еквивалеенти
за израчунавање знака заа провјеру

Нула се прикказује знаком Ø како би се избјегла замјенаа са
словом О.
Д
ДИО
Б.
Одредбе из Дијела А. овог анекса примјењују ссе на
изме и животиње, осим ако се
с на међунароодном
микрооргани
нивоу не уссвоји други об
блик за једин
нствени код кооји је
одобрен.
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