
Program “Pravni okvir za �lantropiju” Fondacija Mozaik provodi zajedno sa partnerima: Fondacijom Hastor, 
Udruženjem Mreža za izgradnju mira, Udruženjem Pomozi.ba, Trag fondacijom (Srbija) i Catalyst Balkans 

(Srbija), uz �nansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Огромна количина хране уништава се, јер се на донирану храну мора платити ПДВ. 

Већина народних кухиња у БиХ ради у изузетно тешким и непредвидивим условима. 

68 или више народних кухиња у Босни и Херцеговини свакодневно дистрибуише око 16.800 
бесплатних оброка. Неки добијају и додатне пакете за пуко преживљавање. У Братунцу је 
отворена прва народна кухиња за бебе, а у Лукавцу ради народна кухиња за дјецу са 
инвалидитетом. Због инфлације, поскупљења и негативних трендова очекујемо повећање 
броја корисника и корисница народних кухиња.

Истовремено, према подацима Уједињених нација, у БиХ се годишње уништава око 400.000 
тона хране. Од тога, 1/3 или 140.000 тона се односи на робу која је пред истек рока трајања 
или чија је амбалажа оштећена. Ако бисмо рачунали да је један оброк 500 грама, као 
друштво, дневно бацимо невјероватних 767.123 оброка. 

У сарадњи са Управом за индиректно опорезивање (УИО) радимо на системском рјешењу 
које ће омогућити ослобађање донација хране од плаћања ПДВ-а компанијама које храну 
буду донирале народним кухињама или установама од јавног значаја на транспарентан 
начин који заједно са њима дефинишемо. Зато смо додатно кренули да истражујемо 
проблематику рада кухиња и дошли до поражавајућих података.

Одржали смо радну конференцију 04. јула у Сарајеву на којој смо окупили представнике и 
представнице већине народних кухиња у БиХ, као и представнике и представнице Управе за 
индиректно опорезивање (УИО), Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, Министарства здравства и социјалне заштите Републике Српске, Одјела за 
здравство и остале услуге Брчко Дистрикта и Министарства рада, социјалне политике, 
расељених лица и избјеглица Кантона Сарајево, као и центара за социјални рад. 

Циљ конференције народних кухиња је био да се договоре правци и кораци за 
успостављање транспарентног система који ће компанијама омогућити да буду 
ослобођенe плаћања ПДВ-а на донирану храну, а кухињама, поред јавних, омогућити 
финансирање и из приватних извора. 

Уколико желите да будете дио ове иницијативе, позивамо вас на састанак на којем ћемо 
разрадити наредне кораке. Контакт особа из Фондације Мозаик је колегиница Аида Вежић, 
aida.v@mozaik.bа или телефон 061 214 229.

Претходно наведено је кулминација вишемјесечног истраживања и великог броја 
консултација са јавним, приватним и невладиним сектором, као и вјерским заједницама које 
у БиХ водимо од 2021. године као дио кампање: „Нико гладан. Нико сам.” 

Вјерујемо да само заједно можемо системски ријешити овај проблем. Зато вас позивамо да 
се додатно информишете на нашој веб страници www.nikogladan.lonac.pro.. Ту ћете, између 
осталог, пронаћи наше посљедње истраживање које је за нас урадио др.сц. Фарук Хаџић, 
дипл.eк.

Програм „Правни оквир за филантропију“ реализује Фондација Мозаик заједно са партнерима: 
Фондација Хастор, Удружењем мрежа за изградњу мира, Удружењем Помози.ба, Траг фондацијом 
(Србија) и Catalyst Balkans (Србија), уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни 

развој (USAID). 

Предмет: „Нико гладан. Нико сам.” 

Ваша подршка системском рјешењу за 
донирање хране народним кухињама 

Достављено:

Босна и Херцеговина  
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине: 
посланицима и посланицама Представничког дома 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине:  
делегатима и делегаткињама Дома народа
Предсједавајућем, министрима и министрицама Савјета 
министара Босне и Херцеговине

посланицима и посланицама Представничког дома 
Федерације Босне и Херцеговине 
делегатима и делегаткињама Дома народа Федерације 
Босне и Херцеговине 
премијеру и свиm члановима и чланицама Владе 
Федерације Босне и Херцеговин

Федерација Боснe и Херцеговин  

Република Српска  
посланицима и посланицама Народне 
скупштине Републике Српске
делегатима и делегаткињама Вијећа народа 
Републике Српске 
предсједнику и члановима и чланицама 
Владе Републике Српске 

Брчко дистрикт
заступницима и заступницама Скупштине 
Брчко дистрикта
Градоначелнику, замјенику градоначелника, 
главном координатору
члановима и чланицама Владе Брчко дистрикта


