РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
5. фебруар 2013. год.
БЕОГРАД

ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 150. и 151. Пословника Народне скупштине, Народној скупштини
Републике Србије, подносим:
Предлог Декларације За Србију без ГМО.
Предлажем да се у складу са чланом 152. и чланом 154. Пословника уврсти у дневни ред
седнице Народне скупштине Србије .

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Иван Карић

Предлог
На основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о
Народној Скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), Народна Скупштина Републике
Србије доноси:
ДЕКЛАРАЦИЈУ

ЗА СРБИЈУ БЕЗ ГМО
(Преамбула)
Полазећи од чињенице да је живот грађанки и грађана у средишту одрживог развоја наше
заједнице;
Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно трансгенетских метода
у оквиру генетског инжењеринга и генетичких модификација и увођење (производња,
промет и употреба), живих ГМО и производа од ГМО у нашу животну средину могу да
нанесу непроцењиву штету по природну разноврсност животне средине, као и да изазову
несагледиве дугорочне ризике по здравље наших грађана и грађанки;
Одлучна у намери да сачува биљне и животињске врсте које су основа наше здраве
пољопривреде и исхране;
Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо као и назависност наших
пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО;
Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне
сигурности, а као и услед недостајућих релевантних научних информаија, закључака,
истраживања и знања о ризицима и последицама употребе ГМО и производа од ГМО по
очување наших природних ресурса и утицаја на здравље људи;
Одговорна за добробит и здравље људи Србије, руководећи се разумним начелом
предострожности;
Народна Скупштина Републике Србије:
1. Проглашава територију Републике Србије за територију без производње, односно
гајења, промета и употребе генетски модификованих организама (ГМО) и
производа од генетски модификованих организама (производи од ГМО);
2. Обавезује Владу Републике Србије да обезбеди примену одредби Декларације у
осмишљавању и вођењу политике у овој области;

3. Позива и подржава представнике локалних самоуправа - општина, градова и
покрајине да донесу своје Декларације којом подржавају вредности и циљеве из ове
декларације;
4. Обавезује се да ће:
- се сва питања у вези примене декларације решавати уз непосредно учешће
грађана;
- доприносити доследној примени основних одредби постојећих прописа из ове
области као и њиховом прецизирању, прилагођавању и усаглашавању са
ставовима Декларације;
- стварати услове за унапређење рада органа, организација и институција
неопходних за примену прописа из ове области;
5. Придружује се и подржава представничка тела у Европској унији и свету која су
већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи да
са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности;
6.

Декларација ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике
Србије.

Образложење
I Уставни основ за доношење декларације
Уставни основ садржан је у:
1. Делу Устава - Надлежности Републике Србије.
- члан 97. став 2. Устава који говори о томе да Република Србија: уређује и
обезбеђује између осталог: „остваривање и заштиту њених грађана...“
- члан 97. Став 4. Устава да Република Србија уређује и обезбеђује: „одбрану и
безбедност Републике Србије и њених грађана...“
- члан 97. став 9. да Република Србија уређује и обезбеђује:
„одрживи развој; систем заштите и унапређења животне средине; заштиту и
унапређење биљног и животињског света...“
2. У делу Устава: Народна Скупштина-Положај Народне скупштине
- Члан 99. став 7. који каже да Народна скупштина: „доноси законе и друге опште
акте из надлежности Републике Србије“.
II Разлози за доношење декларације
Садржани су у преамбули Предлога декларације
III Објашњење основних појмова
1. Генетички материјал је део биљке, животиње, гљиве, микроорганизма, вируса или
вироида који садржи наследну информацију;

2. Генетски модификовани организам ГМО је организам чији је генетички материјал
промењен методом савремене биотехнологије у лабораторијским условима;
3. Методе савремене биотехнологије обухватају:
- In vitro технике нуклеинских киселина, укључујући рекомбинантну ДНК и
директно уношење нуклеинских киселина у ћелије или органеле, или
- Фузију ћелија изнад токсикоманског нивоа фамилије које превазилазе природне
репродуктивне или рекомбинационе баријере и које нису технике које се
користе у традиционалном оплемењивању и селекцији;
4. Производ ГМО је сваки производ који се састоји и/или садржи и/или је добијен од
једног или више ГМО, без обзира на степен његове обраде;
5. Модификовани живи организам означава сваки ГМО или производ од ГМО
способан за размножавање или пренос генетичког материјала укључујући и
стерилне организме способне за раст;
6. Промет је:
- Чињење доступним трећем лицу, било уз плаћање, било бесплатно ГМО или
производа који садрже и/или се сатоје и/или су добијени од ГМО у земљи;
- Увоз или извоз ГМО или производа који садрже и/или се састоје и/или су
добијени од ГМО;
IV Циљеви који се остварују доношењем декларације:
1. Очување слободе избора начина исхране и давање потпуне предности
традиционалној контролисаној, органској и класичној производњи - гајењу биљака
и животиња, заснованој на традиционалном оплемењивању и селекцији;
2. Заштита здравља становништва од непредвидивих последица употребе ГМО и
производа ГМО из разлога предострожности, јер не постоје поуздани научни докази
да су ризици по здравље искључени.
V Усаглашености са прописима ЕУ
Није неопходно усаглашавање са прописима ЕУ
VI Потребна финансијска средстава за спровођење
Нису потребна посебна средства у буџету Републике Србије

