
VIII. SJEDNICA TREĆEG SAZIVA VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME IMENOVANOG 

ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE 

ORGANIZME (NN 93/2017 OD 14. RUJNA 2017. GODINE) 

 

Dana 30. listopada 2019. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb održana 

je osma sjednica trećeg saziva Vijeća za genetski modificirane organizme.  

Na početku sjednice predsjednica Vijeća pozdravila je prisutne. Uz članove Vijeća i predstavnike 

Ministarstva zdravstva sjednici su prisustvovale i predsjednica Odbora za uvođenje GMO u okoliš 

Martina Šašić Kljajo, te predsjednica Odbora za ograničenu uporabu GMO-a Dušica Vujaklija.  

Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen od strane prisutnih članova Vijeća. U nastavku 

sjednice usvojeni su Zapisnici sa V., VI. i VII. sjednice Vijeća održane dopisnim putem. Zapisnici su 

jednoglasno usvojeni od strane nazočnih članova Vijeća. 

Predsjednica Vijeća iznijela je prisutnima izvješće o radu Vijeća i izvješće o radu Odbora za uvođenje 

GMO u okoliš koji usvojeni jednoglasno od strane prisutnih članova Vijeća. Predsjednica Odbora za  

ograničenu uporabu GMO-a dostavit će izvješće o radu naknadno. 

Valentina Zoretić Rubes upoznala je prisutne sa konačnim prijedlogom novog Zakona o genetski 

modificiranim organizmima. Iznijela je razloge donošenja, izmjene vezano uz obveze usklađivanja sa 

EU zakonodavstvom, te slijedećim obvezama vezano uz izmjene i donošenje novih pravilnika. Valentina 

Zoretić Rubes izložila je članovima Vijeća izvješće o godišnjem sastanku inspekcijskih tijela za 

ograničenu uporabu i puštanje u okoliš GMO-a održanom u svibnju 2019. godine u Zagrebu.  

Na poziv predsjednice Vijeća Sanja Miloš iznijela je prisutnima izvješće sa održanog godišnjeg sastanka 

EFSA znanstvene mreže za procjenu rizika genetski modificiranih organizama. Sastanak je održan u 

Parmi od 18.-19.06.2019. godine. S. Miloš upoznala je prisutne sa statusom prijava za stavljanje na 

tržište GMO-a za proteklo razdoblje sukladno Uredbi 1829/2003 i Direktivi 2001/18, te izvješćima EFSA 

radnih skupina. Ivana Ferenčak upoznala je prisutne sa aktualnostima održanih upravljačkih odbora 

Europske mreže GMO laboratorija (ENGL) održanim u 2019. godini.  

 

 

U Osijeku 18. studenog 2019. 

       

PREDSJEDNICA VIJEĆA ZA GMO  

       Dr.sc . Renata Hanzer 


