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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 2. Закона о 
административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 
16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 3/10 и 98/12), а у 
вези са чланом 32. Правилника о условима и поступку 
издавања одобрења за стављање генетички модификоване 
хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и 
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову 
сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", број 
78/12), на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и 
Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 
104. сједници одржаној 8. јула 2014. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА СТАВЉАЊЕ НА 

ТРЖИШТЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ ХРАНЕ 
И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

(1) Овом одлуком одређује се висина накнаде за поступак 
издавања рјешења о одобрењу за стављање на тржиште 
генетички модификоване хране и хране за животиње 
први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјева 
који се односе на њихову сљедивост и означавање пред 
Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Агенција). 

(2) Под накнадама из става (1) овог члана сматрају се и 
трошкови за остале услуге које пружа Агенција у 
поступку издавања рјешења. 

(3) О наплати накнаде брине Агенција, а накнаде су 
приходи буџета институција Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Накнада) 

Списи и радње за које се плаћа накнада, као и износи 
накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на 
тржиште генетички модификоване хране и хране за 
животиње су: 

а)
за подношење захтјева за издавање или 
обнову рјешења о одобрењу 30,00 КМ

б)
мишљење Савјета за генетички 
модификоване организме о поднесеном 
захтјеву за издавање рјешења о одобрењу 400,00 КМ

ц)
издавање рјешења о одобрењу за стављање 
на тржиште 500,00 КМ

д) упис у Јединствени регистар ГМО-а 30,00 КМ
е) измјена услова из рјешења о одобрењу 100,00 КМ
ф) обнова рјешења о одобрењу 500,00 КМ

Члан 3. 
(Обвезник нлаћања накнаде) 

Обвезник плаћања накнаде је правно лице по чијем је 
захтјеву покренут поступак издавања рјешења о одобрењу 
или се врше радње предвиђене Одлуком. 

Члан 4. 
(Назнака о плаћању накнаде) 

У рјешењу о одобрењу мора се назначити да је накнада 
плаћена и у којем износу. 

Члан 5. 
(Валута плаћања) 

(1) Накнада се плаћа у конвертибилним маркама или у 
протувриједности предвиђене накнаде по средњем 
курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 
уплате. 

(2) Агенција даје инструкцију за уплату посебних накнада 
у складу с одредбама Наредбе о уплатном рачуну 
Министарства финансија и трезора Босне и 
Херцеговине. 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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