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VIJEĆE ZA GENETSKI  MODIFICIRANE ORGANIZME 
 

 
ZAPISNIK br .  04/09 

20. listopada 2009. 
 
sa 4. sjednice Vijeća za genetski modificirane organizme održane dana 20. 10. 2009. 

godine s početkom u 13,00 sati, u dvorani "Krematorij", Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 
Ksaver 200a. 
 
Nazočni članovi: 
 

Redni 
broj 

Ime i prezime Institucija 

1.  mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. HZJZ 

2.  mr. sc. Marijan Katalenić HZJZ 

3.  dr. sc. Jelena Žafran Novak HZJZ 

4.  dr. sc. Tibor Littvay ŠUMARSKI INSTITUT 

5.  prof. dr. sc. Ivan Pejić AGRONOMSKI FAKULTET 

6.  prof. dr. sc. Ante Čović FF 

7.  Anita Gulam, dipl. ing. MZOUPG 

8.  mr. sc. Jagoda Munić ZELENA AKCIJA 

9.  doc. dr. sc. Hrvoje Fulgosi IRB 

10.  mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med. HGK 

11.  Ruža Meker, dipl. oec. MINGORP 

     12. doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli. PMF 

 
Nenazočni članovi: 

1. prof. dr. sc. Zoran Zgaga – PBF (ispričan) 
2. dr. sc. Solveg Kovač – MZOUPG (ispričana) 
3. doc. dr. sc. Snježana Kereša – Agronomski fakultet (ispričana)  
4. dr. sc. Svjetlana Terzić- Hrvatski veterinarski institut (ispričana) 
5. Sanja Miloš, dipl. ing. – HAH (ispričana) 

Ostali nazočni: 
1. dr. sc. Dušica Vujaklija – IRB 
2. dr. sc. Domagoj Šimić – Poljoprivredni institut Osijek 
3. Ivana Jelenić – MK 
4. Goran Videc – MRRŠVG 
5. Željka Leljak Gracin, dipl. iur. - Zelena akcija 
6. Valentina Zoretić-Rubes , dipl. ing. – MZSS 
7. Anđa Puljiz, dipl. san. ing. – MZSS 
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U uvodnoj riječi prije formalnog početka sjednice mr. sc. Krunoslav Capak – zamjenik 
predsjednika Vijeća, je pozdravio članove i pojasnio da preuzima ulogu predsjednika jer je prof. 
dr. sc. Zoran Zgaga spriječen sudjelovati na sjednici. Konstatirao je da je na sjednici nazočno 12 
članova Vijeća tj. da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Iako nije u skladu sa 
Poslovnikom o radu Vijeća za GMO (Poslovnik), predsjednik Vijeća je htio prije odluke upoznati 
članove Vijeća sa zahtjevima mr. sc. Jagode Munić i na sjednici o tome donijeti zaključke.  
Mr. sc. Jagoda Munić je obrazložila svoje zahtjeve i mišljenje kako slijedi: 
Smatra da je bilo neophodno da Vijeće da svoje mišljenje prije nego Vlada usvoji prijedlog 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o GMO-u (Prijedlog Zakona), jer je Vijeće stručno 
tijelo pri Vladi RH, stoga bi stručno mišljenje bilo bitno, a vjerojatno bi i spriječilo da se događaju 
nevjerojatni propusti u sadržaju Zakona, te  se predlažu nepostojeći zakonski mehanizmi (zakon 
predlaže izradu drugog zakona). 
Također moli sljedeće: 
- Da se na web stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi navede popis članova Vijeća i 
njihovi životopisi, te da se objaviti najava i dnevni red sljedeće sjednice Vijeća. 

- Da se informiraju mediji o terminu i mjestu sjednice Vijeća za GMO, kako bi predstavnici 
medija mogli prisustvovati i adekvatno informirati javnost o radu Vijeća i izmjenama Zakona.  
Ove molbe temelji na: 

- Mišljenju Odbora za zakonodavstvo Republike Hrvatske tj. tumačenju čl. 56. stavka 3. 59. i 60. 
Zakona o genetski modificiranim organizmima,  

- Članka 9. Poslovnika o radu Vijeća za genetski modificirane organizme, i 

- Zakonu o sustavu državne uprave, pri čemu je rad Vijeća usporediv sa sjednicama 
predstavničkih tijela Sabora, županijske i gradske skupštine, gradskih i općinskih vijeća, te sa 
sjednicama Vlade - koje su javne. Navodi sljedeće članke: 

Članak 12. - Rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave 
je javan. Javnost se može isključiti samo izuzetno, u slučajevima predviđenim zakonom. 

Članak 85. - Kad tijela državne uprave održavaju savjetovanja ili druge oblike stručne obrade 
pitanja iz svog djelokruga, o tome se obvezatno upoznaje javnost putem tiska i drugih oblika 
javnog priopćavanja te omogućava nazočnost predstavnika sredstava javnog priopćavanja. 

Osim dva gore navedena zahtjeva ljubazno moli da se temeljem članka 7. Poslovnika o radu 
Vijeća za GMO, omogući da sjednici Vijeća od 20. 10. 2009. godine prisustvuje i gđa Željka 
Leljak Gracin, pravnica „Zelene akcije“.  

Zamjenik predsjednika Vijeća je predložio da članovi glasaju o prijedlogu da na sjednici 
prisustvuje pravnica „Zelene akcije“ – Željka Leljak Gracin i novinar Novog lista jer Poslovnik 
daje mogućnost da na sjednici prisustvuju određene osobe koje nisu članovi Vijeća, ako je 
potrebno ili korisno radi rasprave o pojedinim stručnim pitanjima o kojima se daje mišljenje, 
prijedlog ili ocjena i u svojstvu izvjestitelja ili radi davanja obrazloženja o pitanjima o kojima se 
raspravlja na sjednici. Predlaže da gđa Željka Leljak Gracin bude prisutna kada će se na 
sjednici raspravljati o 2. točki dnevnog reda a novinar može dobiti informaciju o zaključcima 
nakon završetka sjednice. Članovi radne skupine koji su sudjelovali u izradi Prijedloga Zakona 
mogu biti prisutni na cijeloj sjednici. 
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Prof. dr. sc. Ante Čović je podržao prijedlog mr. sc. Jagode Munić jer se temeljem očitovanja 
Ministarstva kulture na odredbe članka 56., 59. i 60. Zakona o GMO-ima (NN 70/05) na javnost 
rada Vijeća za GMO odnose općepoznati principi javnosti rada džavnih tijela i tijela sudbene 
vlasti. Također moli da temeljem navedenog očitovanja Vijeće iskoristi svoje diskrecijsko pravo i 
dozvoli novinaru da prisustvuje sjednici jer iz predloženog dnevnog reda neće biti rasprave o 
temama o kojima  javnost ne bi smjela biti informirana, tj neće biti poslovnih tajni. Smatra da 
mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske tj. tumačenje  članaka 56. stavka 
3., 59. i 60. Zakona o GMO-ima nije konačno. 
Dr. sc. Tibor Littvay smatra da je mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske 
relevantno te da je Vijeće donijelo Poslovnik kojim uređuje način svog rada i kojim je definiralo 
način ostvarivanja javnosti. 
Zamjenik predsjednika Vijeća je zahvalio na diskusiji i predlaže glasovanje za prisustvo na 
sjednici Vijeća Željke Leljak Gracin - pravnice Zelene akcije i novinara Novog lista. 
Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju o prijedlogu mr. sc. Jagode Munić. 
- za prisustvovanje gđe Željke Leljak Gracin sjednici Vijeća - 5 članova je glasovalo „za”, 4 
„protiv”, a 3 „suzdržana”. 
 
Zaključak:  
Članovi Vijeća su većinom glasova donijeli odluku da na sjednici Vijeća bude prisutna 
gđa Željka Leljak Gracin. 
 
- za prisustvovanje novinara Novog lista sjednici Vijeća – 3 člana su glasovala „za” a 6 „protiv” 
 
Zaključak:  
Članovi Vijeća su većinom glasova donijeli odluku da novinar Novog lista ne bude 
prisutan na sjednici Vijeća već može dobiti zakjlučke po završetku sjednice. 
 
Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Vijeća je predložio članovima da se prijeđe na 
glasovanje o predloženom dnevnom redu kojeg su članovi dobili zajedno s pozivom na sjednicu. 
 

 Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Vijeća za GMO 
2. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske – tumačenje članaka 56. 

stavka 3., 59., i 60. Zakona o genetski modificiranim organizmima 
3. Izmjene i dopune Zakona o genetski modificiranim organizmima - komentari 
4. Izvješće o radu Odbora za ograničenu uporabu GMO-a i Odbora za uvođenje GMO-a u 

okoliš i planovi rada 
5. Potpisivanje sporazuma o suradnji ENGL-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
6. Izvješće sa studijskog putovanja « GMO organisation of control system sampling 

detection and placing on the market », održanog u Beču, Austrija, 12. - 16. listopada 
2009. 

7. Ostalo 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.  
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Kratak sadržaj tijeka sastanka: 
 
Ad 1.) 
Nakon uvodne riječi pristupilo se prihvaćanju zapisnika sa 3. sjednice Vijeća.  
 
Zamjenik predsjednik Vijeća konstatirao je da je zapisnik 3. sjednice Vijeća jednoglasno 
prihvaćen. 
 
Ad 2.) 
Zamjenik predsjednika Vijeća je ukratko prezentirao mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade 
Republike Hrvatske tj. tumačenje članaka 56. stavka 3., 59., i 60. Zakona o genetski 
modificiranim organizmima (NN 70/05), prema kojem se način ostvarivanja javnosti rada treba 
urediti Poslovnikom, a kojeg je Vijeće donijelo na svojoj 2. sjednici i otvorio raspravu o ovoj točki 
dnevnog reda. 
Mr. sc. Jagoda Munić: Mišljenja je da se Poslovnikom može regulirati način javnosti rada Vijeća  
stavljanjem zapisnika na internetske stranice i izvješća za javnost ali se Poslovnikom ne mogu 
zatvoriti sjednice Vijeća za javnost, zabraniti zainteresiranim medijima da prisustvuju sjednici 
Vijeća jer je to u suprotnosti sa Zakonom. Također napominje da u dopisu od Ureda za 
zakonodavstvo ima nejasnoća pa je zamolila da joj se dostavi dopis kojim je od Ureda traženo 
mišljenje od strane Tajništva Vijeća i odgovoreno je da će u taj spis imati uvid na samoj sjednici 
Vijeća. 
Prof. dr. sc. Ante Čović zahvaljuje na dostavljenom mišljenju ali smatra da je u njemu pogrešno 
objašnjena stavka o javnosti rada jer u sljedećoj točki su definirani poslovi koje Vijeće obavlja a 
ne konkretno javnost rada. Dao je prigovor na proceduru koju je morao proći da bi dobio dopis 
kojim Tajništvo Vijeća traži očitovanje na navedene članke od Ureda za zakonodavstvo Vlade 
Republike Hrvatske. Napominje da se procedura postupanja prema Zakonu o pravu na pristup 
informacijama treba odnositi na građene a ne na članove Vijeća. 
Prof. dr. sc. Pejić: Uvažava pojedinačna mišljenja članova Vijeća, ali smatra da odluka većine 
treba biti prezentirana kao zaključak ovog Vijeća. Predlaže službenu verifikaciju Poslovnika. 
Mr. sc. Jagoda Munić predlaže da se u Poslovniku napravi izmjena tj. da se uvede klauzula o 
zabrani pristupa javnosti. 
Zamjenik predsjednika Vijeća se slaže s mr. sc. Jagodom Munić da je datum sjednice javni 
podatak koji s dnevnim redom sjednice treba biti objavljen na internetskim stranicama. Naglasio 
je što i piše u Poslovniku, da se javnost izvješćuje službenim priopćenjima što je  na 2. sjednici 
zaključeno većinom glasova. Poslovnik nije u suprotnosti sa Zakonom niti sa mišljenjem Ureda 
za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. 
Dr. sc. Tibor Litvay je naglasio da je Vijeće svoj način izvješćivanja javnosti izabralo i da je 
svaka daljnja rasprava oko toga nepotrebna. 
Željka Leljak Gracin, dipl. iur.: Napominje da se Zelena akcija pri donošenju mišljenja savjetuje 
sa stručnjacima Pravnog fakulteta. Pravni stručnjaci su mišljenja da nije sporno izvješćivanje 
javnosti o radu Vijeća već tumačenje javnosti rada. Poslovnik nije u suprotnosti sa zakonom već 
sama provedba odredbe Poslovnika –javnost rada. Smatra da ovo Vijeće treba biti otvoreno za 
javnost kao i sva tijela u sustavu državne uprave. Ne vidi razlog zašto Vijeće za GMO pri Vladi 
Republike Hrvatske nije otvoreno za javnost. 
Mr. sc. Marijan Katalenić: Budući da Poslovnik nije u suprotnosti sa zakonom ovo Vijeće treba 
postupati sukladno s Poslovnikom, koji je donesen glasovanjem većine članova Vijeća. Smatra 
da treba zaključiti ovu točku dnevnog reda. 
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Mr. sc. Jagoda Munić: Poslovnikom nije definirano da je medijima zabranjen pristup. Napominje 
da svaki član ukoliko se ne slaže sa odlukom Vijeća može javno izreći svoje neslaganje. Smatra 
da je javnost  bitan element u radu Vijeća. 
Prof. dr. sc. Ante Čović: Naglašava da prihvaća mišljenje većine i odluke Vijeća, ali želi da se 
njegovo mišljenje i stav unese u zapisnik. Smatra da se ne treba donositi posebni zaključak o 
ovoj točki dnevnog reda. 
 
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju o donošenju zaključka vezanog uz ovu točku dnevnog 
reda. 
Protiv je glasovao "1", suzdržan "1", a 10 "za".  
Članovi Vijeća su većinom glasova donijeli sljedeći  
 
Zaključak:  
Ured za zakonodavstvo je dostavio mišljenje o odredbi Zakona o genetski modificiranim 
organizmima o javnosti rada  Vijeća. Poslovnik donijet na 2. sjednici Vijeća za GMO ni u 
čemu nije u suprotnosti sa zakonom niti tumačenjem Ureda za zakonodavstvo Vlade 
Republike Hrvatske, te će se u radu Vijeća i dalje primjenjivati odredbe Poslovnika koje 
se odnose na javnost rada. 
 
Ad 3.)  
U uvodnoj riječi zamjenik predsjednika Vijeća je obrazložio donošenje izmjena Zakona o GMO-
u, koje su za ovu godinu predviđene prema Nacionalnom programu Republike Hrvatske za 
pristupanje Europskoj uniji (NPPEU) – 2009. i planu usklađivanja zakonodavstva Republike 
Hrvatske  s pravnom stečevinom EU. Na prošloj sjednici Prijedlog Zakona je još bio u izradi pa 
su članovi naknadno dobili Prijedlog Zakona o kojem su se mogli očitovati i dati mišljenje. Na 
zahtjev članova stavljen je na dnevni red za ovu sjednicu. Odbor za ograničenu uporabu GMO-a 
i Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš su se očitovali i dali svoje mišljenje na navedeni Prijedlog 
Zakona. Trenutno je zakon u proceduri po hitnom postupku jer se usklađuje sa EU 
zakonodavstvom. O zakonu još trebaju raspraviti i dati mišljenje saborski Odbor za poljoprivredu 
i Odbor za zdravstvo. Vijeće nema zakonsku obvezu se očitovati o navedenom Prijedlogu 
Zakona već Odbor za ograničenu uporabu GMO-a i Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš, koji su 
to i napravili. Prijedlog Zakona je od 01. - 15. 07. 2009. bio dostupan na internetskim stranicama 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  i članovi su mogli dati svoje komentare i prijedloge. 
Mr. sc. Jagoda Munić: konstatirala je da Prijedlog Zakona nije bio dostupan javnosti 30 dana, da 
je Vijeće moralo imati uvid u ovaj Prijedlog Zakona, da se Vijeće trebalo očitovati prije 
upućivanja u saborsku proceduru i da je Prijedlog Zakona prvi put stavljen kao točka dnevnog 
reda. Također nije bio određen rok do kada se treba očitovati. Smatra da koegzistenciju treba 
izbaciti iz zakona jer postoji mišljenje EU koje nije obvezujuće, a koje će se prema dostupnim 
informacijama i njezinim saznanjima europski zakonodavni okvir vezan uz problematiku GMO-a 
mijenjati. 
Doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli je replicirala mr. sc. Jagodi Munić da su svi bili upoznati sa 
rokom za slanje komentara.  
Zamjenik predsjednika Vijeća izražava svoje žaljenje što pravnik Uprave za sanitarnu inspekciju 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nije mogao prisustvovati sjednici jer je on sudjelovao u 
pregovorima s EU u poglavlju 27 (okoliš). Smatra da takav članak treba ući u izmjene i dopune 
Zakona o GMO-u.  EU je dala preporuku da zemlje članice same odrede način reguliranja 
koegzistencije. U prvoj verziji Zakona Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je predložilo 
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donošenje Strategije i akcijskog plana čime bi pravno zadovoljili kriterije EU. U daljnjoj proceduri 
je to izmijenjeno i predloženo da se donese Zakon o koegzistenciji.  
Zamjenik predsjednika Vijeća je dao riječ članovima Povjerenstva – predstavnicima 
ministarstava koji su bili uključeni u izradu prijedloga Zakona. 
Gđa Ivana Jelenić - predstavnica Ministarstva kulture: predstavila se nazočnima kao članica 
radne skupine u poglavlju 27-okoliš. Naglašava da nije vidjela dokument od EU koji obvezuje 
Republiku Hrvatsku za reguliranje koegzistencije. Ministarstvo kulture je dalo očitovanje na 
navedeni Prijedlog i dalo je suglasnost za prethodno donošenje Strategije koja će implementirati 
donošenje koegzistencije ili ne i provesti širu javnu raspravu oko ovog pitanja. Unutar radne 
skupine nije bilo jasnog stava i pozicije Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i 
sa njima se nije raspravljalo. 
Nakon gđe Ivane Jelenić predstavio se gosp. Goran Videc predstavnik Ministarstva regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao još jedan član radne skupine. 
Gosp. Goran Videc: napominje da također nije vidio dokument o direktnom zahtjevu EU o 
uključivanju koegzistencije u naš zakonodavni okvir. Načelan stav radne skupine bio je 
donošenje strategije i akcijskog plana. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja se priključio raspravi o predmetnome Zakonu tek na Stručnim radnim 
skupinama Koordinacija pri Vladi Republike Hrvatske i istaknuo mišljenje koje je bilo u 
suprotnosti sa stavom radne skupine. Forma Zakona u dijelu koegzistencije koja je usvojena i 
upućena u proceduru Hrvatskog sabora prema njegovom mišljenju neće bit pravno prihvatljiva.  
 
Na upit prof. dr. sc. Ante Čovića da li će se uvažiti amandmani na navedeni Prijedlog Zakona, 
zamjenik predsjednika Vijeća je konstatirao da je procedura donošenja Zakona završena i da se 
amandmani ne prihvaćaju.  
Prof. dr. sc. Ante Čović je odustao od svojih amandmana ali načelno smatra da je GMO 
problematika predmet spora koji vlada u društvu. Mišljenja je da Hrvatskoj GMO ne treba i da je 
GMO interes multinacionalnih kompanija. Temeljni strateški razvoj Hrvatske se treba temeljiti 
između ostalog na čistoj prirodi, turizmu. Uvođenjem GMO-a ti resursi se obezvrjeđuju. Hrvatska 
još nije pristupila EU i građani Republike Hrvatske se još nisu izjasnili u svezi pristupanja EU. 
Donošenje ovog Zakona po hitnoj proceduri je nepotrebno jer postoji velik interes javnosti za 
ovaj Zakon. Napominje da je ovaj Prijedlog Zakona u suprotnosti s koalicijskim sporazumom 
HDZ, HSS i HSLS-a na kojem egzistira Vlada RH i koji između ostalog sadrži sljedeći sadržaj: 
"Očuvati okoliš u Hrvatskoj te kroz politiku održivog razvoja iskoristiti kvalitetu okoliša kao 
razvojnu šansu. Zaštiti prirodu od unosa genetski modificiranih organizama i proglasiti do 
15% površine RH zaštićenim područjem. Potaknuti razvoj samozapošljavanja kroz eko 
poljoprivredu i  ekoturizam i korištenje obnovljivih izvora energije." 
A kroz provedbene propise: 
"- isključiti mogućnost uvođenja GMO u prirodu (zabraniti ispuštanje živih GMO organizama u 
okoliš, zabraniti sjetvu GMO sjemena pa i u pokusne svrhe; proizvodi koji se nađu na tržištu, a 
sadržavaju GMO moraju biti jasno deklarirani bez obzira na postotak onečišćenja, sa susjednim 
zemljama pokrenuti stvaranje zone slobodne od GMO-a, certificirati laboratorije za analizu GMO-
a)." 
Smatra da ovaj Prijedlog Zakona također nije u skladu s mišljenjem Odbora za zakonodavstvo 
Sabora Republike Hrvatske. 
Prof. dr. sc. Ivan Pejić sugerira da političke odluke ne mogu utjecati na stav samog Vijeća i da je 
hitan postupak donošenja nepotreban. Napominje da se slaže sa izjavom prof. dr. sc. Valerija 
Vrčeka sa Farmaceutsko-biotehnološkog fakulteta, koji je na saborskom Odboru za zaštitu 
okoliša dao  mišljenje da je prije donošenja bilo kakvih odluka potrebno provesti procjenu socio - 
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ekonomskog rizika uvođenja GMO-a . Predlaže da je uz procjenu socio - ekonomskog rizika 
uvođenja GMO-a potrebno napraviti i analizu ekonomske isplativosti GMO-a iz perspektive 
poljoprivrednika. Također predlaže Odboru za uvođenje GMO-a u okoliš da razmisli o izradi 
nacionalnog projekta i da se napravi analiza procjene rizika u koju trebaju biti uključeni i sami 
poljoprivrednici a po potrebi angažiraju i vanjski stručnjaci. Takva studija treba biti podloga za 
donošenje budućih pravnih okvira. 
Mr. sc. Jagoda Munić predlaže glasovanje o tome da se pojam koegzistencije izbaci iz ovog 
Prijedloga Zakona.  
Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. (MZSS): Ministarstvo zdravstva je predložilo da se donese 
Strategija i akcijski plan a politička odluka je bila sasvim drugačija. S obzirom da je osnovni cilj 
donošenja ovog Prijedloga Zakona bilo usklađivanje s pravnom stečevinom EU s naglaskom na 
temeljnu Direktivu 2001/18/ EZ-a zbog navedenog je unijeta i odredba članka 26.a te Direktive 
koja je izmijenjena odredbom članka 43. Uredbe 1829/20003/ u kojoj je propisano da svaka 
zemlja članica treba donijeti odgovarajuće mjere da izbjegne neželjenu moguću GMO 
kontaminaciju, a kao mjeru Komisija je objavila Preporuku o vodičima za razvoj nacionalnih 
strategija i najboljih praksi za osiguravanje suživota genetski modificiranih usjeva sa 
konvencionalnim i organskim uzgojem kojom se to može izbjeći. S obzirom da su postojali upiti 
od EU o usklađenosti našeg zakonodavstva u svezi koegzistencije tj. u prosincu 2007. u vezi s 
godišnjim Izvješćem o napretku RH za 2007. Europska komisija je od država članica primila 
zamolbu za dodatnim informacijama vezanim uz genetski modificirane organizme, posebno u 
dijelu zakonodavstva vezano za koegzistenciju GMO-a i konvencionalnih usjeva te je na isto 
odgovoreno da će se spomenute Preporuke ugraditi u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o genetski modificiranim organizmima do kraja III KVARTALA 2009. što je i učinjeno. Dana  13. 
veljače 2009. u Saboru je izglasan NPPEU sa 108 glasova u kojem je stajao i prijedlog Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o GMO-u sa svom EU pravnom stečevinom s kojom će se isti 
uskladiti, među ostalim i sa spornom Preporukom Komisije 2003/556/EZ o koegzistenciji GM 
usjeva.  
Mr. sc. Jagoda Munić: Savjetovavši se sa pravnicima EU koji smatraju da mi  ne trebamo uvrstiti 
koegzistenciju u naše zakonodavstvo, predlaže glasovanje i smatra da je prije donošenja 
Prijedloga Zakona trebalo Vijeće donijeti svoje mišljenje.  
Mr. sc. Marijan Katalenić smatra da ne treba glasovati o ovom prijedlogu jer se na ovaj način 
zakonski ograđujemo. 
Prof. dr. sc. Ante Čović podržava prijedlog prof. dr. sc. Ivana Pejića o evaluaciji socio –
ekonomskih rizika i ekonomske isplativosti primjene GMO usjeva i predlaže glasovanje o 
prijedlogu mr. sc. Jagode Munić. 
Nakon provedene rasprave prišlo se glasovanju o prijedlogu mr. sc. Jagode Munić da se cijelo 
poglavlje o koegzistenciji izbaci iz ovog Prijedloga Zakona.  
 
Zaključak : (3 "za", 5 "protiv", 1 "suzdržan") 
Većinom glasova je zaključeno da se ne glasa o prijedlogu mr. sc. Jagode Munić. 
Kao točka dnevnog reda za sljedeću sjednicu će se pripremiti prijedlog prof. dr. sc. Pejića 
o pokretanju Nacionalnog projekta za analizu socio - ekonomskih rizika i ekonomske 
isplativosti uvođenja GMO usjeva u okoliš na području Republike Hrvatske. 
 
U 15:00 sjednicu je napustila doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli 
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Ad 4.) 
Dr. sc. Dušica Vujaklija – predsjednica Odbora za ograničenu uporabu GMO-a i dr. sc. Domagoj 
Šimić – predsjednik Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš su podnijeli usmeno izvješće o radu 
Odbora. 
Dr. sc. Dušica Vujaklija: 
U svibnju ove godine održana je prva sjednica Odbora na kojoj je donesen Poslovnik o radu i 
izabrane su predsjednica i zamjenica Odbora dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček. 
Druga sjednica je bila 8. srpnja 2009.. Osnovana je radna skupina koja treba pripremiti 
formulare za znanstvene institucije koje rade sa GMO i osmisliti konkretan postupak za prijavu 
institucija i ustanova koje se bave sa ograničenom uporabom GMO-a u Upisnik. Članovi radne 
skupine su znanstvenici sa višegodišnjim iskustvom u radu s GMO. Zakon će donijeti više reda 
u radu s GMO-ima jer do sada ovo područje nije bilo regulirano. 
Nakon izlaganja dr. sc. Dušice Vujaklije zamjenik predsjednika Vijeća je otvorio raspravu. 
Mr. sc. Jagoda Munić: predložila je da je pismeno izvješće trebalo poslati svim članovima prije 
sjednice da se o istom može raspravljati. 
 
Dr. sc. Domagoj Šimić:  
Održane su tri sjednice Odbora. Za zamjenika je izabran dr. sc. Nenad Malenica sa 
Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. Na trećoj sjednici Odbor je dao svoje mišljenje 
na Prijedlog Zakona osvrnuvši se na stručni sadržaj navedenog prijedloga. Od planova je 
najavio sudjelovanje na TAIEX radionici "Handling applications for release of GMOs into the 
environment and placing GMOs on the market", koja će se održati u Zagrebu 12. – 13. 11. 2009.   
Ovaj Odbor nije zadužen za provedbu procjene rizika već sudjeluje u izradi izvješća o procjeni 
prikladnosti stavljanja na tržište GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje od GMO-a. U 
svom radu surađujemo sa Odborom za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO, 
Hrvatske agencije za hranu u Osijeku. Smatra da bi bilo potrebno uz relevantne podatke na 
području Republike Hrvatske utvrditi koja je stvarna izloženost GMO-u. 
Zamjenik predsjednika Vijeća je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: mr. sc. Marijan Katalenić, dr. sc. Hrvoje Fulgosi, prof. dr. Ante Čović, 
mr. sc. Jagoda Munić, dr. sc. Jelena Žafran Novak. 
Svi su se složili da je potrebno izraditi studiju, snimiti postojeće stanje tj. utvrditi stvarnu 
izloženost GMO-u. 
 
Ad 5.) 
Dr. sc. Jelena Žafran Novak, koja je ujedno i voditeljica Laboratorija za detekciju GMO-a u 
Odsjeku za kvantifikaciju GMO-a i procjenu rizika, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
izvijestila je članove Vijeća o potpisivanju ugovora s Europskom mrežom laboratorija za 
detekciju GMO, čime je  laboratorij HZJZ stekao punopravno članstvo u Europskoj mreži 
laboratorija za detekciju GMO (tzv. ENGL lista). Ulaskom hrvatskog laboratorija u Europsku 
mrežu laboratorija za detekciju genetski modificiranih organizama omogućeno je našim 
stručnjacima sudjelovanje u među laboratorijskim usporednim ispitivanjima, sudjelovanje na 
sjednicama Odbora za koordinaciju mreže, te pristup informacijama o kontroli, ne samo 
autoriziranih već i neautoriziranih GMO-a. 
 
15:35 sjednicu su napustili dr. sc. Dušica Vujaklija i dr. sc. Domagoj Šimić. 
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Ad. 6) 
Dr. sc. Jelena Žafran Novak je izvijestila članove Vijeća o svojem prisustvovanju i prisustvovanju 
dipl. ing. Renate Hanzer, voditeljice laboratorija Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz 
Osijeka, te mr. sc. Petre Cigić, više državne inspektorice Odjela za GMO, Ministarstva zdravstva 
i socijalne skrbi u razdoblju od 12. - 16. 10. 2009. na studijskom putovanju „ GMO Organisation 
of control sistem, sampling, detection and placing on the market AGR IND/STUD 31223 u 
suradnji s  Austrian Agency for Health and Food Safety u Competence Centre for Biochemistry, 
u Beču, Austrija. Na tom studijskom putovanju sudionicima je omogućen iscrpan uvid u sve 
organizacijske i provedbene aspekte austrijskog Nacionalnog plana monitoringa GMO-a, zatim 
uzorkovanja, analize i detekcije GMO-a, te interpretacije rezultata analiza. Ove informacije će 
nam svakako pomoći u implementaciji transponiranog Europskog zakonodavstva u trenutno 
važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske na području GMO-a.  
 
Ad 7.) 
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda su sudjelovali:  
Mr. sc. Jagoda Munić, mr. sc. Marijan Katalenić, prof. dr. sc. Ante Čović i dali sljedeće 
primjedbe: 
1. zapisnik je potrebno proslijediti članovima u roku predviđenom prema Poslovniku; 
2. uz dnevni red navesti ime podnositelja izvješća; 
3. pismena izvješća o radu Odbora za uvođenje GMO- u okoliš i Odbora za ograničenu uporabu 
GMO-a je trebalo poslati svim članovima prije sjednice. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća je donio sljedeći  
Zaključak:  
Na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je potrebo staviti 
najave i dnevni red sjednice Vijeća.  
 
Sjednica je završena u 15, 50 sati. 
 
         
     Za Tajništvo: 
      Zapisničar                                                                                      Predsjednik Vijeća za GMO               
Anđa Puljiz, dipl. san. ing.                                                                       prof. dr. sc. Zoran Zgaga                    
 
 
 
 
Klasa: 540-02/09-08/01 
Ur.broj: 534-08-1-5/3-09-11 
Zagreb, 20. listopada 2009. 
 


