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VIJEĆE ZA GENETSKI  MODIFICIRANE ORGANIZME 

 

ZAPISNIK br .  08/2011 
21. ožujka 2011. 

 

sa 8. sjednice Vijeća za genetski modificirane organizme održane dana 21. 03. 2011. 
godine s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani 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.  prof. dr. sc. Ivan Pejić AGRONOMSKI FAKULTET 

5.  prof. dr. sc. Snježana Kereša AGRONOMSKI FAKULTET 

6.  mr. sc. Jagoda Munić ZELENA AKCIJA 

7.  prof. dr. sc. Ante Čović FF 

8.  prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi IRB 

9.  Sanja Miloš, dipl. ing. HAH 

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

11.  Ruža Meker, dipl. oec. MINGORP 

 
Nenazočni članovi: 

1. dr. sc. Solveg Kovač - MZOPUG 
2. Anita Gulam, dipl. ing. - MZOPUG 
3. dr. sc. Tibor Littvay – HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT 
4. dr. sc. Svjetlana Terzić - HVI 
5. doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli – PMF 

 
Ostali nazočni: 

1. dr. sc. Dušica Vujaklija - IRB  
2. Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. - MZSS 
3. mr. sc. Petra Cigić - MZSS  
4. Anđa Puljiz, dipl. san. ing. - MZSS 

 

Na početku sjednice članovi Vijeća su odali počast minutom šutnje preminulom predsjedniku 
Vijeća prof. dr. sc. Zoranu Zgagi. Zamjenik predsjednika Vijeća je konstatirao da je na sjednici 
nazočno 11 članova i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
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Predložio je da se započne sa prihvaćanjem prijedloga dnevnog reda kojeg su članovi dobili 
prije sjednice 

 
Dnevni red: 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća za GMO 
2. Izmjene Poslovnika o radu Vijeća za GMO 
3. Izbor predsjednika Vijeća za GMO 
4. Izvješća o radu Odbora za ograničenu uporabu GMO-a i Odbora za namjerno 

uvođenje GMO-a u okoliš (mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med.) 
5. Godišnje Izvješće o radu Vijeća za GMO Vladi Republike Hrvatske (mr. sc. 

Krunoslav Capak, dr. med.) 
6. Izvješće vezano uz Deklaraciju o obrazovanju iz područja biološke sigurnosti i 

Matra projekt G2G (prof. dr. sc. Ivan Pejić) 
7. Razno 

 
Zamjenik predsjednika Vijeća je napomenuo da je pod točkom razno bilo predviđeno da 
predsjednica Odbora za ograničenu uporabu GMO-a dr. sc. Dušica Vujaklija upozna Vijeće sa 
izradom obrazaca za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama. Pošto bi to 
izlaganje zahtijevalo dosta vremena, predloženo je da se Vijeće ukratko informira a da se 
članovima naknadno pošalju obrasci na mišljenje. 
 
Zaključak:  
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  
 
Kratak sadržaj tijeka sastanka: 
 
Ad 1.)  
Nakon prihvaćenog dnevnog reda zamjenik predsjednika Vijeća je predložio da se prijeđe na 
prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća za GMO.  
 
Zaključak:  
Zapisnik sa 7. sjednice Vijeća za GMO jednoglasno je prihvaćen.  
 
Ad 2.)  
Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. (MZSS), obrazložila je članovima da se zbog novonastale 
situacije, iznenadne smrti predsjednika Vijeća za GMO prof. dr. sc. Zorana Zgage, ukazala 
potreba nadopune Poslovnika o radu Vijeća za GMO. Kako izbor novog predsjednika nije 
predviđen postojećim Poslovnikom, na prijedlog pravne službe Uprave za sanitarnu inspekciju, 
dopunom Poslovnika bi se definirao ponovni izbor i imenovanje predsjednika. Poslovnik bi se 
dopunio člankom 3a., koji definira izbor i imenovanje predsjednika i člankom 3b., koji definira 
razloge za prekid mandata predsjednika odnosno zamjenika. Nakon prihvaćanja dopuna 
Poslovnika članovi Vijeća bi izbrali predsjednika Vijeća. 
Mr. sc. Marijan Katalenić je dao primjedbu da se u predloženom članku 3.a stavku 2. riječ 
Predsjednik Vijeća treba zamijeniti Zamjenik predsjednika Vijeća, jer se u 2. stavku radi o izboru 
zamjenika predsjednika Vijeća. 
Prof. dr. sc. Ante Čović je mišljenja da je 3.b članak suvišan jer govori o  radnjama koje su 
logične i koje se podrazumijevaju, već je Poslovnik potrebno nadopuniti procedurom izbora sa 
člankom 3.a koji bi glasio:  
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„Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici Vijeća između 
članova Vijeća na razdoblje od četiri godine. Predsjednik Vijeća treba biti  izabran natpolovičnim 
brojem glasova članova Vijeća.  

Zamjenik predsjednika Vijeća bira se tajnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici 
Vijeća između članova Vijeća na razdoblje od četiri godine. Zamjenik predsjednika treba biti, 
izabran natpolovičnim brojem glasova članova Vijeća“. 
Prof.dr.sc. Ivan Pejić je pitao da li u slučaju prestanka mandata predsjenika Vijeća zamjenik 
predsjednika obnaša dužnost predsjenika do kraja mandata. Smatra da upravo člankom 3.b se 
definira što kada se dogodi trajna spriječenost obnašanja dužnosti predsjednika što u tom 
slučaju treba raditi. Ako se izbaci članak 3.b nije jasno iz članka 3.a da treba birati novog 
predsjednika Vijeća, već da do kraja mandata sjednice vodi zamjenik predsjednika. Predlaže da 
se članak 3.a nadopuni. 
Prof. dr. sc. Ante Čović napominje da je nepotrebno akte opterećivati činjenicama koje su 
regulirane i nekim drugim aktima i nepotrebno je naglašaviti tko zamjenjuje predsjenika kada je 
jasno da je to zamjenik predsjednika. Budući da je izbor u nadležnosti ovog tijela, ne trebaju 
posebne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i logičan je slijed da se nakon trajne 
spriječenosti predsjednika bira novi predsjednik. 
Zamjenik predsjednika Vijeća predlaže da se članak 3.a nadopuni rečenicom: „u slučaju trajne 
spriječenosti predsjednika ili zamjenika predsjednika Vijeća u roku 30-45 dana održati će se 
izvanredna sjednica Vijeća na kojoj će se izabrati predsjednik ili zamjenik predsjednika Vijeća do 
isteka mandata, a ostalo se briše.“ 
 
Zaključak:  
Jednoglasno je prihvaćen izmijenjen Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Vijeća za 
genetski modificirane organizme. 
 
Ad 3.)  
Nakon prihvaćanja dopune Poslovnika, zamjenik predsjednika Vijeća je za kandidata za 
predsjednika Vijeća predložio dr. sc. Jelenu Žafran Novak, a mr. sc. Nevenka Gašparac je 
predložila prof. dr. sc. Hrvoja Fulgosija. 
Tajnim glasovanjem članovi su glasovali: za dr. sc. Hrvoja Fulgosija 8 „za“, a dr. sc. Jelenu 
Žafran Novak 3 „za“. 
 
Zaključak:  
Većinom glasova za predsjednika Vijeća za GMO izabran je prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi. 
 
Ad 4.) 
Zamjenik predsjednika Vijeća je pročitao i predložio da se prihvati Godišnje izvješće rada 
Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš. 
Mr. sc. Marijan Katalenić je mišljenja da su na ovoj sjednici trebali izvješće o radu podnijeti 
predsjednici obaju Odbora. 
Prof. dr. sc. Ante Čović je komentirao rečenicu na kraju izvješća u kojoj se kaže da će Odbor 
zatražiti od nadležnih tijela da se očituju  o tome zašto se ne sastaje Povjerenstvo za izradu 
nacionalne strategije koegzistencije GM usjeva i konvencionalnog i ekološkog uzgoja 
poljoprivrednih proizvoda. Smatra da Odbor kao savjetodavno tijelo nema ovlasti, tj. nije mu 
funkcija da proziva na odgovornost i da traži očitovanja nadležnih tijela. Predlaže da se taj dio 
teksta izbaci iz izvješća.  
Mr. sc. Marijan Katalenić traži da se definira što znači ako se Povjerenstvo ne sastane u 
dogledno vrijeme s obzirom da o tome ovisi rad Odbora. 
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Zamjenik predsjednika Vijeća predlaže da Odbor zatraži informacije, što je primjerenije radu 
ovog tijela, a ne očitovanje o izradi Nacionalne strategije koja je važna za rad ovog Odbora. 
Prof. dr. sc. Ante Čović se ne slaže, jer na taj način to tijelo prekoračuje svoje nadležnosti. 
Predlaže da sva izvješća koja se prihvate budu objavljena na web stranici u sklopu izvješća sa 
ove sjednice.  
Mr. sc. Nevenka Gašparac je predložila da se poslije sjednice na internetskim stranicama objavi 
kratko priopćenje sa ove sjednice a zapisnici nakon što se prihvate na sjednici.  
Zamjenik predsjednika Vijeća predlaže da se donese zaključak: „u skladu sa dosadašnjom 
dobrom praksom o izvješćivanju o radu Vijeća i Odbora naglašava se da je odmah nakon 
sjednice potrebno napisati kratko izvješće i objaviti ga na način dostupan javnosti, a nakon toga 
objaviti prihvaćene zapisnike i izvješća“. 
Smatra da je ovaj strateški dokument bitan za rad Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš, pa je i 
bitna informacija o izradi Nacionalne strategije. Stoga navedeni tekst ne bi trebalo izbaciti već ga 
preformulirati. 
Predsjednik Vijeća se također slaže da je izrada Nacionalne strategije bitna za budući rad i 
donošenje odluka ovog Odbora i da Odbor može tražiti informaciju o tome. 
Mr. sc. Nevenka Gašparac također ističe da se ne slaže sa formulacijom rečenice i da bi se ista 
trebala preformulirati ili izbaciti iz teksta izvješća. 
Mr. sc. Jagoda Munić je komentirala da bi bilo dobro da je na sjednici prisutan i predsjednik 
Odbora, budući da se želi napraviti izmjena izvješća. Slaže se sa prof. dr. sc. Antom Čovićem i 
smatra da je uloga Odbora da daje mišljenje za pojedinu vrstu GMO-a koji se treba ispuštati u 
okoliš. Odbor bi također mogao  tražiti informacije jer je činjenica da neće imati posla dok se ne 
donese Nacionalna strategija.  
Prof. dr. sc. Ante Čović je protiv da se traži informacija od tijela kojima su oni savjetodavno tijelo, 
jer time prelaze okvir svojih nadležnosti. 
Zamjenik predsjednika Vijeća je predložio da se glasuje o prihvaćanju Godišnjeg izvješća rada 
Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš sa izmjenom dijela teksta. Rezultat glasovanja: 3  „za“ , 8 
„protiv“. 
Nakon toga je predložio da se glasuje o prihvaćanju izvješća u cijelosti kakvo je i dostavljeno. 
Rezultat glasovanja:  8 „za“ , 3 „protiv“. 
 
Zaključak:  
Godišnje izvješće rada Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš je prihvaćeno većinom 
glasova. 
 
Nakon prihvaćanja izvješća o radu Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš, predsjednica Odbora 
za ograničenu uporabu GMO-a, dr. sc. Dušica Vujaklija je izvijestila Vijeće o radu Odbora za 
ograničenu uporabu GMO-a. Predložila je da informira Vijeće sada a ne pod točkom razno o 
izradi Obrazaca za prijavu zatvorenog sustava s obzirom na stupanj opasnosti i Obrasca za 
procjenu rizika, jer je izrada obrazaca dio izvješća o radu Odbora. Za izradu obrazaca je u 
veljači 2010. formirana radna skupina koja je od tada održala 5 sastanaka. Obrasci su se radili 
na temelju Zakona o GMO-u („Narodne novine“, broj 70/05, 137/09) i pripadajućih Pravilnika. 
Napravljeni su prijedlozi obrazaca za prijavu zatvorenog sustava, odnosno institucija u kojima se 
provodi ograničena uporaba GMO-a, te obrasci za prijavu zatvorenog sustava u  2., 3. i 4. razini 
opasnosti. Izrađen je prijedlog obrazaca za procjenu rizika, obrazac upisnika GMO u 
zatvorenom sustavu te prijedlog sadržaja upisnika za nadležna tijela za zatvoreni sustav. U 
studenom 2010. obrasci su proslijeđeni Vijeću za GMO, Odboru za uvođenje GMO-a u okoliš i 
članovima Odbora za ograničenu uporabu GMO-a na mišljenje. Od članova Vijeća primjedbe su 
dali mr. sc. Marijan Katalenić i prof. dr. sc. Renata Bažok. Završni prijedlozi obrazaca su poslani 
na grafičku doradu u Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i športa. Nakon toga obrasci su poslani 
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kolegama koji se bave GMO na pilot popunjavanje da se vidi da li su obrasci jasni i da li će 
sustav prijavljivanja biti učinkovit. Prošli tjedan na sastanku radne grupe je dogovoreno da se u 
roku 2-3 tjedna obrasci objave na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i o 
istom obavijeste institucije. 
Kako bi proces prijavljivanja bio što učinkovitiji dogovoreno je da članovi Odbora održe radionice 
pri različitim institucijama gdje se provodi ograničena uporaba GMO-a. Do 30. rujna bi trebale 
stići sve prijave u MZOŠ i nakon 3 mjeseca bi odobravanje i upisivanje rada sa genetskim 
organizmima trebalo biti provedeno. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je tražilo dodatne 
izvore financiranja kako bi se organizirale službene radionice na ovu temu, kako bi se postupak 
popunjavanja obrazaca olakšao i ubrzao. 
Zamjenik predsjednika Vijeća je predložio da se prihvati Godišnje izvješće rada Odbora za 
ograničenu uporabu GMO-a. 
 
Zaključak:  
Godišnje izvješće rada Odbora za ograničenu uporabu GMO-a je jednoglasno prihvaćeno. 
 
Ad 5.) 
Zamjenik predsjednika Vijeća je izložio kratki sadržaj Godišnjeg izvješća o radu Vijeća za GMO 
za 2010. godinu. Izvješće sadrži zakonodavni okvir djelovanja Vijeća i Odbora, organizaciju i 
važnije poslove, rad obaju Odbora i financijski izvještaj o troškovima rada Vijeća i Odbora i 
troškovima za stručna putovanja članova Vijeća i Odbora. Zatim su u drugom dijelu  nabrojena 
izvješća koje su pojedini članovi podnijeli nakon putovanja sa stručnih skupova, seminara, 
radionica. 
 
Zaključak:  
Godišnje izvješće o radu Vijeća za GMO za 2010. godinu je jednoglasno prihvaćeno. 
 
Nakon prihvaćanja izvješća prof. dr. sc. Ivan Pejić se složio sa prihvaćenim izvješćem uz 
neznatne tehničke ispravke.  
 
Ad 6.)  
Prof. dr. sc. Ivan Pejić je izvijestio članove Vijeća o pristiglim komentarima Ministarstva, 
znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) kao i Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora na 
prijedlog teksta „Deklaracije o potrebi uvođenja sustavnog obrazovanja u području biološke 
sigurnosti u Republici Hrvatskoj“ na čije adrese je ista bila upućena. Predlaže da se ponovo 
pokuša dogovoriti sastanak s MZOŠ, koji je s prof. dr. sc. Zoranom Zgagom pokušao dogovoriti 
neposredno prije njegove smrti. MZOŠ podržava inicijativu uvođenja i organizacije 
interdisciplinarnog obrazovanja iz područja biološke sigurnosti i upućuje na činjenicu da su 
sveučilišta samostalna u donošenju programa. Odbor za zaštitu okoliša Deklaraciju i sustavno 
obrazovanje smatra nepotrebnim.  
Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. (MZSS) potvrđuje da je stigao naputak od Vlade Republike 
Hrvatske da se Deklaracija ustupi na daljnje postupanje MZOŠ  i na daljnju razradu.  
Nakon izlaganja u raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Ivan Pejić, prof. dr. sc. Ante Čović, 
zamjenik predsjednika Vijeća, prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi. 
Problematika je kompleksna i zahtijeva kvalitetniji pristup razumijevanja. Usprkos tome 
zaključeno je da MZOŠ ima mogućnosti i instrumente poticaja uvođenja sadržaja u kurikulume 
te da bi s njima trebalo nastaviti razgovarati o tome. 
Zatim je prof. dr. sc. Ivan Pejić upoznao članove o rezultatima natječaja za financiranje projekta 
pod nazivom: „Introduction of GMO technology in Croatia: a risk/benefit study“. Projekt je bio 
upućen na natječaj u NLED - Agenciju za međunarodne trgovinske odnose u sustavu 



 6

nizozemskog Ministarstava gospodarstva, koja je operativno zadužena za izbor i provođenje 
bilateralnih programa pomoći MATRA i G2G projekta u 2010.. Projekt je odbijen zbog 
nedostataka stručnih kapaciteta na području Nizozemske, te zbog navodne preopsežnosti 
samog prijedloga projekta..  
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Ivan Pejić, prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, mr. sc. Marijan 
Katalenić, zamjenik predsjednika Vijeća, mr. sc. Nevenka Gašparac. 
Nakon rasprave zaključeno je da je provođenje navedenog projekta važan temelj za izradu 
Nacionalne Strategije o koegzistenciji GMO usjeva sa organskim i konvencionalnim usjevom u 
Republici Hrvatskoj, te da treba pokušati naći druge izvore financiranja na koje bi se projekt uz 
eventualnu prilagodbu uputio. 
Predsjednik Vijeća je predložio da bi bilo dobro da članovi Vijeća koji idu na stručna putovanja, 
obavijeste i informiraju članove obaju Odbora o saznanjima. 
 
Sjednica je završena u 14,50 sati. 
   
 
         
       Za Tajništvo:                                                                                Zamjenik predsjednika 
        Zapisničar                                                                                       Vijeća za GMO                                   
                                                                                                               
Anđa Puljiz, dipl. san. ing.                                                         mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med.                   
 
 
 
 
 
KLASA: 540-03/11-04/07 
URBROJ: 534-08-1-5/3-10-7 
Zagreb, 21. ožujka 2011. 


