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УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ЦАРИНСКОМ 

ПОСТУПКУ СПОЉНЕ ОБРАДЕ 

Члан 1. 
У Упутству о царинском поступку спољне обраде 

("Службени гласник БиХ", број 21/09), у члану 17. став (3) 
брише се. 

Члан 2. 
У члану 18. став (4) брише се. 
Досaдашњи ст. (5) и (6) постају ст. (4) и (5). 
У досaдашњем ставу (6) истог члана, који постаје став 

(5), број и заграда "(5)" замјењује се брoјем и заградом "(4)". 

Члан 3. 
(1) У члану 31. став (2) реченица: "Ради праћења извршења 

обавезе привременог извоза бх. робе у одобреном року 
из члана 29. став (2) овог Упутства, ИМ 6 царинска 
пријава се упућује на плави пут селективитета, као и у 
случају из става (3) овог члана." брише се. 

(2) У ставу (4) истог члана интерпункцијски знак зарез и 
ријечи: ",а ИМ 6 царинску пријаву са плавог пута 
селективитета упутити у коначан статус" бришу се. 

Члан 4. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-1241/22 
20. маја 2022. године 

Директор 
Др Миро Џакула, с. р. 

 

 
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), 
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi 

UPUTSTVO 
O IZMJENAMA UPUTSTVA O CARINSKOM 

POSTUPKU VANJSKE OBRADE 

Član 1. 
U Uputstvu o carinskom postupku vanjske obrade ("Službeni 

glasnik BiH", broj 21/09), u članu 17. stav (3) briše se. 

Član 2. 
U članu 18. stav (4) briše se. 
Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5). 
U dosadašnjem stavu (6) istog člana, koji postaje stav (5), 

broj i zagrada "(5)" zamjenjuje se brojem i zagradom "(4)". 

Član 3. 
(1) U članu 31. stav (2) rečenica: "Radi praćenja izvršenja 

obaveze privremenog izvoza bh. robe u odobrenom roku iz 
člana 29. stav (2) ovog Uputstva, IM 6 carinska prijava se 
upućuje na plavi put selektiviteta, kao i u slučaju iz stava (3) 
ovog člana." briše se. 

(2) U stavu (4) istog člana interpunkcijski znak zarez i riječi: ",a 
IM 6 carinsku prijavu sa plavog puta selektiviteta uputiti u 
konačan status" brišu se. 

Član 4. 
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1241/22 
20. maja 2022. godine 

Direktor 
Dr. Miro Džakula, s. r. 

 

330 
Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 61. 
stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 
102/09), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi 

UPUTU 
O IZMJENI UPUTE O POSTUPKU STAVLJANJA ROBE 
U SLOBODAN PROMET NA RAČUN NJENE KRAJNJE 

UPORABE 

Članak 1. 
U Uputi o postupku stavljanja robe u slobodan promet na 

račun njene krajnje uporabe ("Službeni glasnik BiH", broj 74/06), 
u članku 12. stavak (3) briše se. 

Dosadašnji st. (4), (5) i (6) postaju st. (3), (4) i (5). 
U dosadašnjem stavku (6) istoga članka, koji postaje stavak 

(5), broj i zagrada: "(5)" zamjenjuje se brojem i zagradom: "(4)". 

Članak 2. 
Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1242/22 
20. svibnja 2022. godine 

Ravnatelj 
Dr. Miro Džakula, v. r. 

 

 
На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно 

опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 
61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 
32/02 и 102/09), директор Управе за индиректно опорезивање 
доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О ПОСТУПКУ СТАВЉАЊА 

РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ НА РАЧУН ЊЕНЕ 
КРАЈЊЕ УПОТРЕБЕ 

Члан 1. 
У Упутству о поступку стављања робе у слободан 

промет на рачун њене крајње употребе ("Службени гласник 
БиХ", број 74/06), у члану 12. став (3) брише се. 

Досaдашњи ст. (4), (5) и (6) постају ст. (3), (4) и (5). 
У досaдашњем ставу (6) истог члана, који постаје став 

(5), број и заграда: "(5)" замјењује се брoјем и заградом: "(4)". 

Члан 2. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-1242/22 
20. маја 2022. godine 

Директор 
Др Миро Џакула, с. р. 

 

 
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), 
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi 

UPUTSTVO 
O IZMJENI UPUTSTVA O POSTUPKU STAVLJANJA 
ROBE U SLOBODAN PROMET NA RAČUN NJENE 

KRAJNJE UPOTREBE 

Član 1. 
U Uputstvu o postupku stavljanja robe u slobodan promet na 

račun njene krajnje upotrebe ("Službeni glasnik BiH", broj 74/06), 
u članu 12. stav (3) briše se. 
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Dosadašnji st. (4), (5) i (6) postaju st. (3), (4) i (5). 
U dosadašnjem stavu (6) istog člana, koji postaje stav (5), 

broj i zagrada: "(5)" zamjenjuje se brojem i zagradom: "(4)". 

Član 2. 
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1242/22 
20. maja 2022. godine 

Direktor 
Dr. Miro Džakula, s. r. 

 

331 
Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 61. 
stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 
102/09), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi 

UPUTU 
O IZMJENAMA UPUTE O POSTUPKU IZVOZA 

Članak 1. 
U Uputi o postupku izvoza ("Službeni glasnik BiH", broj 

73/06), u članku 10. stavak (3) rečenica: "EX 1 prijava podliježe 
modulu selektiviteta ovisno o svakom konkretnom slučaju, tj. 
ovisno koje mjere i kontrole izvozni carinski ured smatra 
potrebnim radi identifikacije robe i pravilnosti provođenja 
postupka." briše se. 

Članak 2. 
U članku 23. stavak (1) mijenja se i glasi: 
"(1) EX 2 prijava iz članka 22. ove upute popunjava se 

sukladno propisima kojima je regulirano pitanje 
popunjavanja carinskih prijava." 

Članak 3. 
U članku 30. stavak (3) mijenja se i glasi: 
"(3) U svrhu dokazivanja pravilnog završetka postupka 

izvoza, tj. da je roba stvarno istupila iz carinskog 
područja BiH, može se priložiti original carinska 
prijava zemlje uvoza ili tranzita ili njena preslika 
ovjerena od strane carinskog organa zemlje uvoza ili 
zemlje tranzita. Ukoliko nije moguće osigurati 
carinsku prijavu ili njenu ovjerenu presliku može se 
priložiti bilo koji komercijalni ili transportni dokument, 
ovjeren od strane carinskog organa zemlje uvoza ili 
zemlje tranzita ili od strane primatelja izvan carinskog 
područja BiH, koji dokazuje da je roba isporučena 
izvan carinskog područja BiH. Navedeni dokazi mogu 
se prihvatiti samo ako sadrže podatke iz kojih se 
nesumnjivo može utvrditi istovjetnost robe s robom 
navedenom u carinskoj prijavi za izvoz i ako izlazni 
carinski ured ima evidenciju da je roba za koju se 
zahtijeva potvrda o istupu napustila carinsko područje 
Bosne i Hercegovine." 

Članak 4. 
Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1243/22 
20. svibnja 2022. godine 

Ravnatelj 
Dr. Miro Džakula, v. r. 

 

 
На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно 

опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 
61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 
32/02 и 102/09), директор Управе за индиректно опорезивање 
доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ПОСТУПКУ ИЗВОЗА 

Члан 1. 
У Упутству о поступку извоза ("Службени гласник 

БиХ", број 73/06), у члану 10. став (3) реченица: "EX 1 пријава 
подлијеже модулу селективитета у зависности од сваког 
конкретног случаја, тј. у зависности које мјере и контроле 
извознa царинскa канцеларија сматра потребним ради 
идентификације робе и правилности спровођења поступка." 
брише се. 

Члан 2. 
У члану 23. став (1) мијења се и гласи: 
"(1) EX 2 пријава из члана 22. овог упутства попуњава 

се сходно прописима којима је регулисано питање 
попуњавања царинских пријава." 

Члан 3. 
У члану 30. став (3) мијења се и гласи: 
"(3) У сврху доказивања правилног завршетка поступка 

извоза, тј. да је роба стварно иступила из царинског 
подручја БиХ, може се приложити оригинал 
царинска пријава земље увоза или транзита или 
њена копија овјерена од стране царинског органа 
земље увоза или земље транзита. Уколико није 
могуће обезбиједити царинску пријаву или њену 
овјерену копију може се приложити било који 
комерцијални или транспортни документ, овјерен 
од стране царинског органа земље увоза или земље 
транзита или од стране примаоца ван царинског 
подручја БиХ, који доказује да је роба испоручена 
ван царинског подручја БиХ. Наведени докази 
могу се прихватити само ако садрже податке из 
којих се несумњиво може утврдити истовјетност 
робе са робом наведеном у царинској пријави за 
извоз и ако излазнa царинскa канцеларија има 
евиденцију да је роба за коју се захтијева потврда о 
иступу напустила царинско подручје Босне и 
Херцеговине." 

Члан 4. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-1243/22 
20. маја 2022. године 

Директор 
Др Миро Џакула, с. р. 

 

 
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), 
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi 

UPUTSTVO 
O IZMJENAMA UPUTSTVA O POSTUPKU IZVOZA 

Član 1. 
U Uputstvu o postupku izvoza ("Službeni glasnik BiH", broj 

73/06), u članu 10. stav (3) rečenica: "EX 1 prijava podliježe 
modulu selektiviteta ovisno o svakom konkretnom slučaju, tj. 
ovisno koje mjere i kontrole izvozni carinski ured smatra 
potrebnim radi identifikacije robe i pravilnosti provođenja 
postupka." briše se. 

Član 2. 
U članu 23. stav (1) mijenja se i glasi: 
"(1) EX 2 prijava iz člana 22. ovog uputstva popunjava se 

shodno propisima kojima je regulirano pitanje 
popunjavanja carinskih prijava." 


