
                                                                                                                       

 

На основу члана 190. Устава Републике Србије („Сл. гласник Републике 

Србије“, бр.98/2006), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије“, бр.129/07) и члана 15.  Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник 

Пчињског округа „ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања, број 11/13,) 

Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној  дана 26.04.2013. године, 

донела је 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

ЗА ОПШТИНУ ВЛАДИЧИН ХАН БЕЗ ГМО 

 

 

 Полазећи од чињенице  да је локална самоуправа најближа решавању проблема 

животне средине; 

            Наглашавајући да је живот становништва општине  у средишту одрживог 

развоја  наше локалне заједнице и да се питања заштите животне средине најбоље 

решавају  уз непосредно учешће грађана; 

Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно 

трансгенетских метода у оквиру генетичког 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 наше 

животне средине, као и да изазову несагледиве дугорочне ризике по здрављу 

становништва наше општине; 

Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше 

здраве пољопривреде и исхране; 

Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и конвенционалну 

пољопривреду, посебно подржавајући право и слободу пољопривредника на природни 

одабир, класично оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних 

сорти; 

Одговорна за добробит и здравље људи општине Владичин Хан, руководећи се 

разумним начелом предострожности , 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН: 

 

1. Проглашава  територију општине Владичин Хан за територију без производње, 

односно гајења и промета генетски модификованих организама (ГМО) и производа 

од генетски модификованих организама (производи од ГМО);  

2. Обавезује  Извршне органе и органе Општинске управе општине Владичин Хан да 

у складу са својим овлашћењима допринесу спровођење ове Декларације, посебно у 

делу старања о заштити животне средине, заштити, унапређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта или  управљањем земљишта и другим производним 

ресурсима и организовањем пољопривредне производње, прераде и промета 



пољопривредно прехрамбених производа, развоју и унапређењу туризма, 

угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању развоја;  

3. Позива  Народну скупштину Србије и Владу Србије да и надаље примењује 

постојеће прописе из ове области уз њихово прецизирање и усаглашавање и са 

ставовима ове Декларације и буду привржени намери да Србија остане подручје без 

производње, односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО; 

4. Обавезује се да ће: 

- Сва питања  у вези примене Декларације решавати уз непосредно учешће 

грађана; 

- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове области 

као и њиховом прецизирању и усаглашавању са ставовима Декларације; 

- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и 

институција неопходних за примену прописа из ове области;  

- Организовати стручна предавања за пољопривреднике и друге учеснике у 

организовању производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених 

производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и 

производа од ГМО.  

5. Очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и других средстава 

информисања да редовно и објективно информишу јавност о резултатима 

истраживања код нас и у свету о штетним последицама гајења и употребе  ГМО и 

производа од ГМО. 

6. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у 

Европској унији и свету која су већ прогласила своје територије за територије без 

ГМО у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу  деловања и одговорности. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:  06-51/16/2013-01 

 

 

                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                                                                                            Миљан Стојановић 

  

 

 

 

 


