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Članak 2. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 
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На основу члана 276. став (1) Закона о царинској 

политици у Босни и Херцеговини ("Службени гласник 
БиХ", број 58/15) и 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), Савјет министара 
Босне и Херцеговине, на приједлог Управног одбора 
Управе за индиректно опорезивање, на 87. ванредној 
сједници одржаној 12. јануара 2023. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЦАРИНСКОЈ 
ПОЛИТИЦИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
У Одлуци о спровођењу Закона о царинској политици 

у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 
13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 и 23/22), у члану 198. 
став (2) мијења се и гласи: 
"(2) Поједностављена царинска декларација из става (1) 

овог члана подноси се у складу са чланом 185. ове 
одлуке и садржи најмање податке који се захтијевају 
за поједностављену увозну царинску декларацију из 
Прилога 15. ове одлуке. Као поједностављена 
царинска декларација може се користити трговински 
или службени документ." 

Члан 2. 
У члану 216. став (3) тачка ц), на крају текста, иза 

интерпункцијског знака зарез додају се ријечи: "осим за 
поновни извоз стране робе из царинског складишта типа Ц 
којом се, под царинским надзором, снабдијева (горивом) 
ваздухоплов за летове на међународним линијама" и 
интерпункцијски знак зарез. 

Члан 3. 
У члану 220. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Поједностављена царинска декларација из става (1) 
овог члана подноси се у складу са чланом 185. ове 
одлуке и садржи најмање податке који се захтијевају 
за поједностављену извозну царинску декларацију из 
Прилога 15. ове одлуке. Као поједностављена 
царинска декларација може се користити трговински 
или службени документ." 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивањау "Службеном гласнику БиХ". 
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Na osnovu člana 276. stav (1) Zakona o carinskoj politici 

u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i 
člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 
94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 
prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, 

na 87. vanrednoj sjednici održanoj 12. januara 2023. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PROVOĐENJU 

ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI 
U BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 1. 
U Odluci o provođenju Zakona o carinskoj politici u 

Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 
21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22), u članu 198. stav (2) mijenja 
se i glasi: 
"(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog 

člana podnosi se u skladu sa članom 185. ove odluke i 
sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za 
pojednostavljenu uvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 
15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija 
može se koristiti trgovinski ili službeni dokument." 

Član 2. 
U članu 216. stav (3) tačka c), na kraju teksta, iza 

interpunkcijskog znaka zarez dodaju se riječi: "osim za ponovni 
izvoz strane robe iz carinskog skladišta tipa C kojom se, pod 
carinskim nadzorom, snabdijeva (gorivom) vazduhoplov za 
letove na međunarodnim linijama" i interpunkcijski znak zarez. 

Član 3. 
U članu 220. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog 
člana podnosi se u skladu sa članom 185. ove odluke i 
sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za 
pojednostavljenu izvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 
15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija 
može se koristiti trgovinski ili službeni dokument." 

Član 4. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
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Temeljem članka 276. stavak (1) Zakona o carinskoj 

politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 
58/15) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za 
neizravno oporezivanje, na 87. izvanrednoj sjednici održanoj 
12. siječnja 2023. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PROVOĐENJU 

ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI 
U BOSNI I HERCEGOVINI 

Članak 1. 
U Odluci o provođenju Zakona o carinskoj politici u 

Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 
21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22), u članku 198. stavak (2) 
mijenja se i glasi: 
"(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stavka (1) ovoga 

članka podnosi se u skladu sa člankom 185. ove odluke i 
sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za 
pojednostavljenu uvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 
15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija 
može se koristiti trgovinski ili službeni dokument." 


