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На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 55. став (1) Закона о 
генетички модификованим организмима ("Службени 
гласник БиХ", број 23/09), члана 1. став (1) тачка ц) и члана 
6. став (2) Одлуке о критеријумима за утврђивање новчане 
накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим 
одборима и другим радним тијелима из надлежности 
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 19/09 и 10/12), на приједлог Агенције за безбједност 
хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и 
Херцеговине, на 178. сједници, одржаној 12. новембра 2019. 
године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА 

ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ ОРГАНИЗМЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

(1) Овом одлуком именују се чланови Савјета за генетички 
модификоване организме (у даљем тексту: Савјет за 
ГМО): 
а) проф. др Фарук Чакловица; 
б) проф. др Ново Пржуљ; 
ц) проф. др Данијела Петровић; 
д) проф. др Сејад Мачкић; 
е) проф. др Милан Матаруга; 
ф) проф. др Станко Иванковић и 
г) проф. др Фуад Гаши. 

(2) Административно-техничке послове за потребе Савјета 
за ГМО обавља секретар Савјета за ГМО којег именује 
директор Агенције за безбједност хране Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) између 

запослених у Агенцији, а о чему доноси посебну 
одлуку. 

Члан 2. 
(Задаци Савјета за ГМО) 

(1) Савјет за ГМО обавља сљедеће послове: 
а) даје мишљења о употреби ГМО-а у управним 

поступцима и другим поступцима по захтјеву 
надлежних органа, 

б) даје мишљење и приједлоге у припреми прописа о 
употреби ГМО-а, 

ц) даје мишљења и приједлоге надлежним органима 
државне управе о питањима употребе ГМО-а, 

д) прати стање и развој у области коришћења 
генетичке технологије и употребе ГМО-а, 

е) прати научно-стручна достигнућа и даје мишљења 
у вези са коришћењем генетичке технологије и 
употребом ГМО-а, 

ф) даје мишљења у вези са социјалним, етичким, 
техничким и технолошким, научним и другим 
условима употребе ГМО-а, 

г) савјетује надлежне органе о питањима везаним за 
употребу ГМО-а и коришћење генетичке 
технологије, 

х) извјештава јавност путем медија и стручних 
скупова о стању и развоју у области коришћења 
генетичке технологије и употребе ГМО-а, те о 
својим ставовима и мишљењима, 

и) обавља и друге стручне послове прописане Зако-
ном о генетички модификованим организмима 
("Службени гласник БиХ", број 23/09) и 
прописима донесеним на основу њега. 

(2) Након именовања, чланови Савјета за ГМО потписују 
изјаву да ће у обављању дужности бити непристрасни и 
независни, те да њихов статус није спојен са било којом 
директном или индиректном, сталном или повременом 
дужношћу или функцијом која њихову независност 
може изложити ризику или створити потенцијални 
сукоб интереса, у складу са условима прописаним 
Законом о сукобу интереса у институцијама власти 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 
16/02, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 и 41/16). 

Члан 3. 
(Мандат) 

Мандат чланова Савјета за ГМО је четири године. 

Члан 4. 
(Начин рада) 

(1) Начин рада, избор предсједника и два замјеника 
предсједника као и остала питања битна за рад Савјета 
за ГМО уређују се пословником. 

(2) Пословник се доноси већином гласова свих чланова 
Савјета за ГМО на конститутивној сједници. 

(3) Предсједавајућег и замјенике предсједавајућег бирају 
чланови Савјета за ГМО између својих чланова на 
конститутивној сједници, а у складу са пословником. 

(4) Савјет за ГМО одлучује већином гласова, која укључује 
најмање по једног представника сваког ентитета и 
сваког конститутивног народа. 

(5) Сједницама Савјета за ГМО обавезно присуствује 
секретар Савјета за ГМО. 

(6) Сједнице Савјета за ГМО одржавају се једном 
квартално у службеним просторијама Агенције у 
Мостару. 

(7) Чланови Савјета за ГМО активности везане за 
припрему сједница и разматрање материјала који су на 
дневном реду обављају електронским путем, а одлуке, 
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мишљења и сл. о појединим питањима доносе на 
сједници. 

(8) Конститутивна сједница Савјета за ГМО одржава се 
најкасније 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 5. 
(Висина накнаде) 

(1) Новчана накнада за рад чланова и секретара Савјета за 
ГМО утврђује се у сљедећим износима: 
a) за чланове Савјета за ГМО износи 475,00 КМ, 
б) за секретара Савјета за ГМО износи 150,00 КМ. 

(2) Накнада за рад исплаћује се једном квартално под 
условом да је одржана најмање једна сједница Савјета 
за ГМО у том кварталу те да су члан и секретар Савјета 
за ГМО присуствовали сједници Савјета за ГМО, уз 
примјену ограничења прописаних чланом 39. ст. (3), (4) 
и (5) Закона о платама и накнадама у институцијама 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 
75/15 и 88/15). 

(3) Члан Савјета за ГМО има право на накнаду трошкова 
превоза за дане када присуствује сједницама Савјета за 
ГМО изван мјеста пребивалишта, обрачунату на основу 
вриједности појединачне карте на релацији: мјесто 
пребивалишта члана Савјета за ГМО - мјесто 
одржавања сједнице, утврђену линијским превозом. 

(4) Члан Савјета за ГМО нема право на накнаду из става 
(3) овог члана у случају када за долазак на сједницу 
Савјета за ГМО користи службено возило институције 
у којој има регулисан радно-правни статус. 

(5) Чланови и секретар Савјета за ГМО остварују право на 
накнаду за рад и накнаду трошкова у вези са радом у 
складу с одредбама ове одлуке, у мандату на који су 
именовани. 

Члан 6. 
(Услови за рад) 

(1) Агенција обезбјеђује именованим члановима Савјета за 
ГМО потребне услове за рад и пружа потребну 
административно-техничку помоћ. 

(2) Средства за рад Савјета за ГМО и обављање стручних 
административних послова обезбјеђују се из средстава 
Агенције као буџетског корисника. 

Члан 7. 
(Извјештавање) 

Савјет за ГМО сачињава годишњи извјештај о раду и 
подноси га Агенцији, која о томе информише Савјет 
министара Босне и Херцеговине и објављује извјештај на 
начин доступан јавности. 

Члан 8. 
(Престанак важења) 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о именовању чланова Савјета за генетички модификоване 
организме ("Службени гласник БиХ", бр. 67/15 и 49/16). 

Члан 9. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује 
се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 167/19 
12. новембра 2019. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.




