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На основу члана 190. Устава Републике Србије, члана 20. став 1. тачка 11. и  32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 15. и 40.  
Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша“ бр. 80/08),  

Скупштина општине Житорађа на седници одржаној дана 29. априла 2013 . године, 
донела је  

 

ДЕКЛАРАЦИЈУ 

„ОПШТИНА ЖИТОРАЂА БЕЗ ГМО“ 

и о забрани коришћења, узгоја и промета генетички модификованих организама (ГМО) 
на територији општине Житорађа 

 

1. Општина Житорађа се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетички 
модификованим организмима („Службени гласник Републике Србије“, број 49/2009): у 
даљем тексту: Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији Републике 
Србије и противи се његовој промени. 
2. Општина Житорађа у оквиру својих законских и организационих могућности у 
вези са коришћењем или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и 
организовањем пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно 
прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој 
територији. 
3. Општина Житорађа се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су 
стручна предавања и други програми образовања 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. 
4. Општина Житорађа захтева и очекује од свих државних органа и политичких 
странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих 
подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће штетне 
последице ГМО и производа од ГМО на здравље становништва и загађивање природе у 
Републици Србији. 
5. Општина Житорађа позива све градове и општине у Републици Србији, који до сада 
нису, да подрже и усвоје ову Декларацију. 

Скупштина општине Житорађа: 

1. Проглашава територију општине Житорађа за територију без производње, односно 
гајења и промета генетички модификованих организама (ГМО) и производа од генетички 
модификованих организама (производи од ГМО); 
2. Обавезује извршне органе и органе управе општине Житорађа да у складу са својим 
овлашћењима допринесу спровођењу слова и духа ове Декларације, посебно у делу 
старања о заштити животне средине; заштити, унапређењу и коршћењу пољопривредног 
земљишта; развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити 
и планирању развоја; 
3. Позива Народну скупштину Републике Србије и Владу Републике Србије да и 
надаље примењује постојеће прописе из ове области уз њихово прецизирање и 
усаглашавање и са ставовима ове Декларације и да буду привржени намери да Србија 
остане подручје без производње односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО; 
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4. Општина Житорађа се обавезује да ће: 

- се сва питања у вези примене Декларације рашавати 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; 

5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у Европи и 
свету која су већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у 
жељи да са њима развију сарадњу на овом пољу деловања и одговорности. 
6. Општина Житорађа очекује од РТС-а као медијског јавног сервиса грађана Србије и 
других средстава информисања да редовно и објективно информише јавност о примени 
Закона о генетички модификованим организмима и о резултатима истраживања у свету о 
штетним последицама гајења и употреби ГМО и производа од ГМО. 

Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО! 

 Број 01-655/13 

 У Житорађи 29. април 2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА  

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО  

                                                                                         Марко С. Миленковић 

  


