Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно oпорезивање

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-неизравно опорезивање доноси

УПУТСТВО
О ПРОВОЂЕЊУ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА ПО КАРНЕТУ АТА

ГЛАВА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим Упутством ближе се прописује поступање царинских органа у провођењу царинског
поступка привременог увоза, привременог извоза и царинског транзита на основу карнета АТА,
начин и рокови за раздуживање тих поступака, поступање у случају нераздуживања карнета
АТА и настанка царинског дуга и друга питања у вези поступка по карнету АТА.
Члан 2.
(Правни основ и примјена других прописа)
(1) Правни основ за примјену карнета АТА у царинским поступцима из члана 1. овог
Упутства је:
a) Конвенција о привременом увозу - Истанбул, 26. јуна 1990. године (''Службени
гласник БиХ - Међународни уговори'', број 1/10), што укључује и све њене Анексе
(у даљем тексту: Конвенција),
б) члан 88. став 2. тачка (б) Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', бр. 57/04, 51/06, 93/08 и 54/10), (у даљем тексту: Закон),
ц) члан 197., 288., члан 295. до 297., члан 377. до 379., члан 400., 401. и члан 422.
Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', бр. 63а/04, 60/06 и 57/08), (у даљем тексту: Одлука) и
д) одредбе овог Упутства.
(2) Примјена одредаба Конвенције не искључује примјену ограничења и забрана
прописаних на основу прописа БиХ из разлога јавног морала, јавне безбједности, хигијене или
здравља људи, ветеринарских или фитосанитарних разлога, разлога заштите угрожених врста
дивље флоре и фауне, или разлога заштите ауторских права и индустријске својине.
(3) Примјена прописа из става (1) овог члана у провођењу царинских поступака из члана 1.
овог Упутства и раздуживања тих поступака по карнету АТА, у питањима која нису обухваћена
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тим прописима, не искључује примјену других одредаба царинских прописа и других прописа
примјењивих на поступак који је у питању као да се тај поступак проводи по редовној
царинској пријави, нити искључује предузимање радњи у случају евентуалног кршења одредби
тих прописа.
Члан 3.
(Појмови и њихово значење)
Наведени појмови коришћени у овом Упутству, у смислу Конвенције и овог Упутства,
имају сљедеће значење:
a) "карнет АТА'' (франц./енгл. admission temporaire/temporary admission, што значи
привремени увоз) је стандардизовани међународни царински документ који служи као
царинска пријава за привремени увоз одређених категорија робе (не укључује превозна
средства) у царинско подручје сваке уговорне стране Конвенције, помоћу којег је
могуће идентификовати робу и који истовремено укључује и међународно признату
гаранцију за покриће увозних царина и пореза који би могли настати.
Карнет АТА ближе је регулисан одредбама Анекса А Конвенције (Документа
привременог увоза),
б) "увозне царине и порези" - значе царинске дажбине и све остале дажбине, порез,
провизије или друга давања (осим провизије и трошкова који су ограничени на износ
приближне цијене коштања пружене услуге) која доспијевају за наплату у случају
непоштивања услова привременог увоза или царинског транзита робе на основу карнета
АТА којег је издало одговарајуће удружење издавалац (у даљем тексту: царински дуг),
ц) ''царински транзит'' - значи царински поступак по којем се роба превози под
царинским надзором од једног до другог царинског уреда на истој територији (у даљем
тексту: провоз),
д) ''гарантни ланац'' - значи гарантну шему којом управља међународна организација са
којом су повезана гарантна удружења (међународни АТА гарантни ланац при
Међународној трговинској комори - Свјетској федерацији комора у Паризу - International
Chamber of Commerce - World Federation of Commerce in Paris - IBCC/ W.C.F.),
е) ''удружење издавалац'' - значи удружење којем су царинске власти уговорне стране
Конвенције одобриле издавање карнета АТА и које је повезано посредно или непосредно
са гарантним ланцем,
ф) ''гарантно удружење'' - значи гарантно удружење којем су царинске власти уговорне
стране Конвенције одобриле да гарантује износ царинског дуга на територији те уговорне
стране, с тим да је то удружење дио гарантног ланца.
У БиХ, удружење издавалац и гарантно удружење за карнет АТА је Спољнотрговинска
комора БиХ, са којом је Управа за индиректно опорезивање закључила Уговор о
давању овлашћења за издавање карнета АТА и о гарантовању за увозне царине и
порезе за робу која се привремено увози у царинско подручје БиХ или се, у сврхе
привременог увоза, ставља у поступак провоза на основу карнета АТА,
г) ''носилац или корисник карнета АТА'' - лице којем је удружење издавалац издало
карнет АТА, а које је наведено у рубрици А. на првој страни предње корице карнета АТА
и у купонима (у даљем тексту: носилац карнета АТА) ,
х) "лице" - значи и физичко и правно лице, осим ако из контекста одредбе произилази
другачије.
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ГЛАВА II. ИЗДАВАЊЕ И РОК ВАЖЕЊА КАРНЕТА АТА
Члан 4.
(Издавање, носилац карнета АТА и заступник)
(1) Карнет АТА издаје удружење издавалац у уговорној страни Конвенције, које је
посредно или непосредно повезано са међународним АТА гарантним ланцем.
(2) У БиХ карнет АТА издаје и овјерава Спољнотрговинска комора БиХ и друге привредне
коморе у БиХ које Спољнотрговинска комора БиХ овласти да, у њено име, издају карнет АТА.
У БиХ, карнет АТА се издаје за привремени извоз бх. робе из члана 8. став (12) овог Упутства.
(3) Карнет АТА и роба обухваћена карнетом, морају се, ради контроле и провођења
царинског поступка, предочити царинском уреду на сваком граничном прелазу, односно
поступајућем царинском уреду при провођењу сваког царинског поступка по карнету АТА.
Носилац карнета АТА треба обезбиједити да сви талони буду исправно попуњени, потписани и
овјерени од стране поступајућег царинског уреда.
(4) Носилац карнета АТА издатог у БиХ може бити само лице које има пребивалиште у
БиХ или је регистровано у БиХ.
(5) Заступник носиоца карнета АТА је лице које путује с карнетом АТА, које може бити
превозник или неко друго лице које носилац карнета АТА опуномоћи. Подаци о заступнику
уписују се у рубрику B. (ЗАСТУПНИК) на првој страни предње корице карнета АТА, као и у
купонима приликом подношења карнета царинском органу, зависно од лица које предочи робу
и карнет АТА (види члан 7. став (3) и (5) овог Упутства).
Члан 5.
(Рок важења карнета АТА)
(1) Рок важења карнета АТА, у складу са чланом 5. став 1. Анекса А Конвенције, не може
бити дужи од годину дана од датума његовог издавања.
(2) Удружење издавалац, приликом издавања карнета АТА, одређује рок важења карнета
АТА, те у рубрику G.c) на првој страни предње корице карнета АТА и на свим купонима у
карнету уписује крајњи датум важења карнета АТА.
(3) Карнет АТА чије је рок важења дужи од годину дана не може се прихватити као
царински документ.

ГЛАВА III. ОБРАЗАЦ КАРНЕТА АТА И ПОПУЊАВАЊЕ
Члан 6.
(Образац карнета АТА)
(1) Образац карнета АТА прописан је Прилогом I Анекса А Конвенције. Образац карнета
АТА се штампа на енглеском или француском језику, а може бити штампан и на језику земље
поласка (привременог извоза). Образац је формата 297 x 210 mm (формат А-4).
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(2) Карнет АТА састоји се од зелених корица (предња и задња корица) и листова (купона
и талона), потребних за превоз робе на основу карнета.
(3) Број карнета АТА наведен је у рубрици G.а) на првој страни његове предње корице,
који број се, у истој рубрици, налази и на свим купонима и талонима, затим на задњој корици и
на свим додатним листовима робне листе (уколико постоје). Број карнета АТА састоји се од два
латинична слова (ISО ознака земље издаваоца) и шест бројева.
(4) На унутрашњој страни задње корице карнета АТА одштампан је попис чланица
гарантног удружења (W.C.F. IBCC/ATA Међународни гарантни ланац) у којима се односни
карнет АТА може користити. Доњи дио те стране намијењен је за употребу од стране удружења
издаваоца (уписује коме носилац карнета АТА мора вратити карнет након употребе).
(5) На спољашњој страни задње корице карнета АТА (задња страна корица карнета)
одштампано је Упутство за употребу карнета АТА, прописано Анексом А Конвенције.
(6) На полеђини (унутрашњој страни) предње корице карнета АТА налази се главни попис
робе (у даљем тексту: главна робна листа), у коју се уносе подаци о роби.
(7) У недостатку простора за упис података о роби у робној листи, може се употријебити
додатни лист робне листе. Додатни листови робне листе (уколико постоје), у истој боји,
прилажу се уз главну робну листу и уз робну листу која се налази на полеђини свих купона
(жутих, бијелих и плавих). Из главне робне листе и робне листе са полеђине купона мора се
видјети број додатних листова и закључни редни број цјелокупног пописа робе. Укупан број
додатних листова главне робне листе, уколико постоје, удружење издавалац, при издавању
карнета АТА, уписује у другом дијелу рубрике G.а) (''Број додатних листова ....'') на првој
страни предње корице карнета АТА.
(8) Сваки додатни лист робне листе треба појединачно означити одговарајућим редним
бројем, који број се уписује у горњем лијевом углу додатног листа (''Додатни лист робне листе
Н° _________''). Нпр., ако у карнету имају три додатна листа робне листе, у први додатни лист
уписује се број 1/3, у други додатни лист број 2/3, а у трећи додатни лист број 3/3. Додатни лист
робне листе може бити и на посебном листу (са истим рубрикама као на обрасцу додатног листа
робне листе из карнета АТА), који такође треба бити означен одговарајућим редним бројем и
овјерен од удружења издаваоца, те припојен карнету АТА (уз главну робну листу и уз полеђину
свих купона) употребом канцеларијске кламерице или друге спојнице која треба да буде тако
постављена да његово уклањање остави видљиве трагове на карнету АТА.
(9) Ради закључења робне листе, потребно је на крају, бројкама и словима, уписати збир
рубрике 3 и 5. Ако се робна листа састоји од више страна (додатни листови), број додатних
листова и закључни редни број цјелокупног пописа робе треба, бројкама и словима, уписати на
крају прве стране робне листе у рубрику ''укупно или пренијето'' (нпр. ''1 (један)/50'' или
''2(два)/70'', зависно од броја додатних листова и укупно уписаних редних бројева робе), те
уписати и укупан збир рубрике 3 и 5 за сву робу наведену на првој страни. На сљедећој (другој)
страни, на самом почетку гдје стоји текст ''укупно пренијето'', у рубрику 3 и 5 уписује се
(преноси) укупан збир тих рубрика са прве стране, даље се наводе подаци о роби настављајући
са сљедећим редним бројем робе који долази послије задњег редног броја робе са прве стране
(нпр. ако је на првој страни било 20 редних бројева робе, на другој страни се почиње са редним
бројем ''21'' и тако редом на остале стране робне листе, уколико их има), а на крају те друге
стране гдје стоји текст ''укупно или пренијето'', у рубрику 3 и 5 унијети укупан збир тих
рубрика за сву робу уписану на првој и другој страни, који збир се уписује (преноси) на трећу
страну (на почетку, као и на другој страни), и тако се поступа и у погледу сљедећих страна
робне листе, уколико их има (дакле, на сљедећу страну робне листе увијек се преноси збир
рубрике 3 и 5 за сву робу уписану на претходним странама). На крају задње стране робне листе,
у рубрици гдје стоји текст ''укупно или пренијето'' прецрта се ријеч ''или пренијето'' и уписује
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закључни редни број цјелокупног пописа робе (задњи редни број робе наведен на посљедњој
страни), а у рубрику 3 и 5 уписује се укупан збир тих рубрика за сву робу наведену у робној
листи.
(10) Листови (купони и талони) карнета АТА, у зависности од намјене, односно царинског
поступка за који се карнет АТА подноси, су сљедеће боје:
a) у жутој боји су:
1) купон за привремени извоз (извозни купон - exportation voucher),
2) купон за поновни увоз (re-importation voucher),
3) талон (counterfoil) за привремени извоз и
4) талон за поновни увоз,
б) у бијелој боји су:
5) купон за привремени увоз (увозни купон - importation voucher),
6) купон за поновни извоз (re-exportation voucher) и
7) талон за привремени увоз и
8) талон за поновни извоз,
ц) у плавој боји су:
9) купон за провоз (транзит - transit voucher) и
10) талон за провоз (транзит).
(11) Купони су одвојени од талона и налазе се на посебним листовима (нпр. један купон за
извоз одштампан је на једној страни жутог листа, а на полеђини истог листа налази се робна
листа уз коју се прилажу и додатни листови (уколико постоје), која листа одговара главној
робној листи, тако и бијели и плави купони). Купон се дијели на три дијела: у првом дијелу
понављају се подаци са прве стране предње корице карнета АТА (рубрика А. до C. и рубрика
G.), други дио садржи рубрику D. Е. и F. (Декларација (изјава) носиоца карнета АТА, којом
пријављује робу за односни царински поступак), а трећи дио (осјенчена рубрика H.) намијењен
је за службену употребу царинског органа. Попуњавање и овјеравање поља рубрике H. значи
прихватање декларације дате у рубрици F. односног купона и пуштање робе у зaхтијевани
царински поступак.
(12) Талони су одштампани на обе стране њима припадајућег листа и то по два сета на
свакој страни листа, (по два сета талона за извоз/поновни увоз на обе стране жутог листа, по
два сета талона за увоз/поновни извоз на обе стране бијелог листа и по два сета талона за провоз
на обе стране плавог листа. Талоне из карнета АТА не смију одвајати ни царински орган, ни
корисник карнета, они трајно остају у карнету. Сви искоришћени талони чувају се у оквиру
предње и задње зелене корице карнета АТА до истека важења карнета АТА, а потом се, у
комплету са зеленим корицама карнета, враћају удружењу издаваоцу које је издало односни
карнет АТА.
(13) Купон и њему припадајући талон (1 сет) за исти поступак (привремени увоз, поновни
извоз, провоз, привремени извоз, поновни увоз), ради идентификовања, морају бити
нумерисани истим одговарајућим редним бројем, који број се уписује у рубрику G. купона и у
рубрику у лијевом доњем углу талона (гдје стоји текст ''Талон бр. N°''), а нумерација сета (купон
и талон) за исти поступак почиње са редним бројем ''1''. Ако нпр. у карнету АТА има 2 сета за
привремени увоз (2 увозна талона и 2 увозна купона) и 3 сета за поновни извоз (3 талона и 3
купона за поновни извоз), у том случају, први празни сет за привремени увоз (увозни талон и
купон) нумерише се бројем ''1'', други празни сет за привремени увоз нумерише се бројем ''2'',
даље, први празни сет за поновни извоз (талон и купон за поновни извоз) нумерише се бројем
''1'', други празни сет за поновни извоз бројем ''2'', а трећи празни сет за поновни извоз
нумерише се бројем ''3''. Тако се нумеришу и сетови за привремени извоз (извозни талон и
купон), за поновни увоз (талон и купон за поновни увоз) и за провоз, с тим да један талон за
провоз и два купона за провоз (улазни и излазни) чине сет за један поступак провоза (за почетак
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и раздуживање тог поступка) и нумеришу се истим одговарајућим редним бројем (види члан
12. овог Упутства).
(14) Ако сетови купона и талона у карнету АТА нису нумерисани, исте обавезно
нумерише поступајући царински службеник. Прије нумерације сета купона и талона за
одговарајући царински поступак, поступајући царински службеник увијек мора провјерити
колико у карнету АТА има до тада искоришћених (овјерених од царинског органа) талона за
исти поступак за који му је роба пријављена по карнету АТА, те сљедећи талон и купон који се
користи за тај поступак нумерише сљедећим одговарајућим редним бројем (нпр. ако је роба
пријављена за привремени увоз и у карнету АТА има већ искоришћена 2 талона за привремени
увоз, сљедећи увозни талон и купон који се користи за тај поступак нумерише редним бројем
''3'' (види и став (13) овог члана, посебно за поступак провоза).
(15) Нумерација (редни број) купона и талона мора бити тачна, јер је на основу истог
карнета АТА, у року његовог важења, робу могуће привремено увозити више пута у једну или у
више земаља и стога се и код раздуживања мора знати који се од тих привремених увоза
раздужује. Купон и талон (попуњен и овјерен од царинског органа) су царинска пријава за
царински поступак који је по истима проведен, ради чега је обавезна њихова нумерација (то је
њихов број), која има исту важност коју има и број код редовне царинске пријаве.
Члан 7.
(Попуњавање карнета АТА и измјена података у карнету)
(1) Карнет АТА треба бити попуњен читко и неизбрисиво. Карнет АТА попуњава се на
службеном језику земље у којој се издаје (земља поласка), а препоручује се и превод на
енглески или језик земље привременог увоза, обзиром да царински органи земље привременог
увоза имају право да затраже превод (на рачун носиоца карнета АТА). Превод, само ако је
неопходан, обично се ограничава на робну листу и њен трговачки опис.
(2) Сходно пропису ISО 8601, датуми у карнету АТА морају бити наведени сљедећим
редом: година/мјесец/дан (нпр. 2011/05/26). Свака бројчана ознака у карнету АТА мора бити
означена арапским бројевима. Датум и мјесто на листовима карнета АТА уписују се приликом
преласка сваке поједине границе, односно приликом провођења одговарајућег царинског
поступка по карнету АТА.
(3) Карнет АТА садржи осјенчене и неосјенчене рубрике. Осјенчене рубрике попуњава
царински орган. Неосјенчене рубрике попуњава удружење издавалац карнета и носилац карнета
АТА, односно његов заступник, и то:
a) носилац карнета АТА попуњава:
1) на првој страни предње корице карнета АТА: рубрику А., B., C., а потписом у
рубрици Ј. носилац карнета АТА потвђује пријем карнета, као и све податке
унијете на корице и у купоне, као и у робну листу и додатни лист робне листе
(уколико постоји),
2) главну робну листу и додатни лист робне листе (уколико постоји) и то: рубрику
1, 2, 3, 4, 5, 6 и укупан збир (бројкама и словима) рубрике 3 и 5,
3) на купонима: рубрику А., B., C., D., Е. и F., као и робну листу на полеђини
купона исто као под алинејом 2) ове тачке (укључујући и додатни лист робне
листе, уколико постоји),
б) удружење издавалац карнета АТА попуњава: рубрику Gа.), G.b) и G.c) на првој
страни предње корице карнета АТА и у сваком купону у карнету АТА. Издавање
карнета АТА потврђује уписивањем датума издавања, потписом и печатом у рубрици I.
на првој страни предње корице карнета АТА,
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ц) код попуњавања карнета АТА, што укључује и попуњавање робних листа и
њиховог додатног листа (уколико постоји), морају се узети у обзир одредбе Упутства
за употребу карнета АТА, одштампаног на задњој страни корица карнета АТА.
(4) Подаци из:
a) рубрике А. до C. сваког купона морају одговарати подацима унијетим у рубрику А.
до C. на првој страни предње корице карнета АТА,
б) рубрике G.а) G.b) и G.c) на сваком купону морају одговарати подацима унијетим у
рубрику G.а) G.b) и G.c) на првој страни предње корице карнета АТА.
(5) Неосјенчена рубрика А. до Е., рубрика G., I. и Ј. карнета АТА попуњава се како слиједи:
Рубри
Назив рубрике
ка
А. НОСИЛАЦ И
АДРЕСА
B. ЗАСТУПНИК

C. ПРЕДВИЂЕНА
НАМЈЕНА РОБЕ

D. ТРАНСПОРТНО
СРЕДСТВО

Е. ПОДАЦИ О
АМАБАЛАЖИ
G.а) КАРНЕТ бр.

G.b) ИЗДАТ ОД
G.c) ВАЖИ ДО
I. Потпис овлашћеног
службеника и печат

Подаци који се уписују
Уписује се назив (презиме и име, када је носилац карнета
АТА физичко лице) и адреса носиоца карнета АТА.
Уписује се презиме и име и адреса заступника носиоца
карнета АТА. Ако носилац карнета АТА нема
заступника, тј. ако носилац карнета АТА путује с
карнетом, ова рубрика се не попуњава.
Попуњава се код подношења царинским органима,
овисно од лица које предочи робу и карнет АТА.
Ако је у овој рубрици уписано: "LETTER OF
AUTHORITY" (ПУНОМОЋ), лице које пријављује робу
по карнету АТА поступајућем царинском уреду
предочава пуномоћ.
Уписује се намјена (сврха) за коју ће роба наведена у
карнету АТА бити коришћена (нпр. сајам, изложба,
узорак, кинематографска опрема, опрема за тестирање,
музички инструменти, презентација или друго), затим
коме и у које мјесто се роба упућује и, ако је могуће,
податке о контакт особи (презиме и име, број телофона,
е-mail).
Уписује се регистарска ознака возила којим се превози
роба наведена у карнету АТА. Поред регистарске ознаке
вучног возила, уписује се и регистарска ознака
приколице или полуприколице. Уколико се приколица
или полуприколица, према прописима матичне државе,
не региструје, умјесто регистарског броја уписује се
идентификациони (фабрички) број или број шасије.
Уписује се укупан број, врста и ознаке амбалаже, ако
постоје (нпр. 3 колета). Ако се користи контејнер,
уписује се његова идентификацијска ознака.
На првој страни предње корице карнета АТА, у рубрику
G.а), у првом дијелу уписује се број односног карнета
АТА, а у другом дијелу те рубрике ('Број додатних
листова .....'') уписује се укупан број додатних листова
главне робне листе, уколико постоје.
У рубрику G.а) у купону уписује се број карнета АТА.
Уписује се назив и адреса удружења издаваоца које је
издало карнет АТА.
Уписује се крајњи датум (задњи дан) важења карнета
АТА.
Потпис овлашћеног службеника удружења издаваоца
које је издало карнет АТА, мјесто и датум издавања и
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Ј.

удружења издаваоца овјера.
Потпис носиоца карнета АТА.

(6) Начин попуњавања рубрике F. у купонима карнета АТА од стране носиоца карнета
АТА, ближе је уређен одредбама члана 10. до 13. и члана 18. и 19. овог Упутства, зависно од
царинског поступка за који се роба пријављује по односном купону карнета АТА.
(7) Подаци о роби уносе се у главну робну листу и у робну листу на полеђини купона, при
чему се за сваку робу (ставку) морају навести тражени подаци и то: редни број, трговачки опис
робе и обиљежја и бројеви (уколико постоје), број комада, тежина или количина, вриједност и
земља поријекла. У недостатку простора за упис података о роби у робној листи, може се
употријебити додатни лист робне листе, у ком случају се из главне робне листе и робне листе на
полеђини купона обавезно мора видјети број додатних листова и закључни редни број
цјелокупног пописа робе. Попис робе треба бити што потпунији (тако да је увијек могуће
провјерити њену истовјетност при поновном извозу, односно увозу, уз навођење, зависно од
робе, ознаке, серијског броја, марке, фотографије или друге идентификационе мјере, ако
постоји), те наведена и ознака валуте у земљи издавања карнета АТА (уколико није исказана у
валути БиХ). Број или количина робе мора бити разумна, узимајући у обзир сврху привременог
извоза, односно привременог увоза, а вриједност робе обухваћене карнетом АТА мора да буде
права (тачна) комерцијална вриједност у земљи издавања карнета АТА. Свако даље помињање
робне листе у овом упутству обухвата и додатни лист робне листе, уколико постоји.
(8) При попуњавању карнета АТА, посебно је значајно попуњавање рубрике F.а) на
предњој страни односног купона (у коју рубрику се уносе подаци само о роби из главне робне
листе која се ставља у односни царински поступак по карнету АТА), због чињенице да сва роба
која је наведена у главној робној листи и робној листи на полеђини купона и додатном листу
робне листе (уколико постоји), не мора нужно бити у пошиљци која се ставља у односни
царински поступак. Тачним навођењем редног броја оних роба које се заиста стављају у
односни царински поступак осигурава се и правилно одвијање тог поступка по карнету АТА,
укључујући и његово раздуживање.
(9) Истим карнетом АТА може се путовати са истим или смањеним пописом робе
(смањеним бројем ставки) него што је уписано у главној робној листи, док се карнет АТА не
може прихватити за робу која није наведена у главној робној листи. Код сваког путовања,
уколико се путује са смањеним пописом робе него што је уписано у главној робној листи, може
се у робној листи на полеђини купона уписати само она роба која се у том путовању износи и то
под истим редним бројем под којим је та роба наведена у главној робној листи.
(10) За свако сљедеће путовање по истом карнету АТА, са истим или смањеним пописом
робе која је наведена у главној робној листи, користе се нови уложни листови (купони и
талони), на којима од стране удружења издаваоца мора и то на уложним купонима бити
попуњена рубрика G.а), G.b) и G.c), а на уложним талонима уписан број односног карнета АТА.
(11) Подаци које у карнет АТА унесе удружење издавалац могу бити измијењени само уз
одобрење тог удружења. Није могуће уносити промјене након што је царински орган на
територији привременог увоза прихватио карнет АТА, осим уз сагласност тог истог органа.
(12) Уколико носилац карнета АТА тражи измјену података у карнету АТА, у том случају
примјењује се члан 62. Закона. О захтјеву за измјену података у карнету АТА (у којем захтјеву,
између осталог, мора бити наведено у погледу којих података се тражи измјена, те нови
податак, као и образложење разлога за то) одлучује шеф поступајућег царинског уреда или, у
случају његове одсутности, вођа смјене, а одлука по захтјеву, уколико се исти прихвата, доноси
се у виду забиљешке на захтјеву.
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(13) Када је једном карнет АТА издат, не смију се додавати нове робе у главној робној
листи, као ни у робној листи на полеђини купона.
(14) Осјенчене рубрике карнета АТА (укључујући и уношење одговарајућих забиљешки у
карнет АТА) попуњава царински уред који проводи одговарајући царински поступак по том
карнету (приликом поласка, односно привременог извоза, провоза, привременог увоза,
поновног извоза или поновног увоза), на начин како је то прописано одредбама члана 10. до 14.
и члана 18. до 20. овог Упутства, зависно који царински поступак се у односном случају
проводи по карнету АТА.
(15) Све купоне и талоне, поступајући царински службеник мора читко, уредно и правилно
попунити и овјерити. У овјери купона и талона, те рубрике H. на првој страни предње корице
карнета АТА (само при привременом извозу робе по карнету АТА) уноси се шифра и потпис
поступајућег царинског службеника и отисак службеног печата царинског уреда у којем се
поступак проводи.
(16) По проведеном царинском поступку, поступајући царински службеник одваја купон
из карнета АТА (цијели лист купона пажљиво истргне из карнета) и задржава га као царинску
пријаву за припадајући поступак. Попуњен и овјерен талон увијек остаје у карнету АТА, а
карнет се, након проведеног поступка, враћа његовом носиоцу.

ГЛАВА IV.

УПОТРЕБА КАРНЕТА АТА И
ПОСТУПАЊЕ ПО КАРНЕТУ АТА

Одјељак А. - Случајеви употребе карнета АТА, изузећа и контролник карнета АТА
Члан 8.
(Случајеви употребе карнета АТА и изузећа)
(1) Привремени увоз уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина по карнету
АТА, у складу са појединачним анексима Конвенције, може се одобрити за сљедећу робу:
a) робу намијењену излагању или употреби на изложбама, сајмовима, састанцима или
сличним приредбама (Анекс Б.1),
б) стручну опрему (Анекс Б.2),
ц) контејнере, палете, амбалажу, узорке и другу робу која се увози у вези са неком
комерцијалном операцијом (Анекс Б.3),
д) робу за производне дјелатности (Анекс Б.4),
е) робу за потребе образовања, науке и културе (Анекс Б.5),
ф) личне предмете путника и предмете увезене у спортске сврхе (Анекс Б.6),
г) материјале туристичке промоције (Анекс Б.7),
х) робу увезену у пограничном промету (Анекс Б.8),
и) робу увезену у хуманитарне сврхе (Анекс Б.9),
ј) резервне дијелове и опрему увезену ради поправке превозних средстава којима је већ
одобрен привремени увоз (Анекс Ц),
к) животиње (Анекс Д).
(2) Анекси Конвенције наведени у ставу (1) овог члана садрже дефиниције главних
царинских термина коришћених у односном анексу, затим која роба, у којем року (рок
поновног извоза) и под којим условима може бити привремено увезена уз потпуно ослобађање
од плаћања увозних дажбина према односном анексу.
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(3) Привремени увоз уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина, у складу са
појединачним анексима Конвенције, може се одобрити и на основу усмене царинске пријаве
корисника тог поступка, уз подношење пописа (листе) робе и писане изјаве којом корисник
поступка преузима обавезу поновног извоза робе, и то само за сљедећу робу:
a) радијску и телевизијску опрему за продукцију и емитовање и специјално
адаптирана радијска или телевизијска возила и њихову опрему (члан 4. Анекса Б.2),
б) контејнере, палете и амбалажу (члан 5. Анекса Б.3),
ц) личне предмете путника, осим ако се ради о предметима уз које је повезан висок
износ царинског дуга (члан 4. Анекса Б.6),
д) робу увезену у пограничном промету (члан 4. Анекса Б.8),
е) за пошиљке помоћи, а за медицинску, хируршку и лабораторијску опрему кад год је
то могуће, (чан 4. Анекса Б.9),
ф) теглеће животиње, животиње увезене за транзитну испашу или испашу унутар
пограничног подручја (члан 4. Анекса Д).
(4) Поступак привременог увоза за робу из става (3) овог члана ближе се регулише
посебним Упутством о привременом увозу.
(5) Карнет АТА може се користити за превоз робе између више земаља прије повратка у
земљу поласка (привременог извоза). Исти карнет АТА, у року његовог важења, може се
користити више пута, зависно од броја земаља кроз које роба пролази у провозу или у које се
привремено увози или привремено извози (услов је да се путује са истом робом наведеном у
главној робној листи), од чега зависи и број и врста (боја) листова карнета АТА.
(6) У складу са чланом 2. став 2. и 3. Анекса А Конвенције, на основу једнаких услова
(издавање и коришћење као и код привременог увоза), карнет АТА у БиХ се прихвата и за
провоз робе само у оквиру сврхе привременог увоза. У складу са тиме, карнет АТА, прије
доласка робе на крајњу тачку привременог увоза, може се користити за провоз:
a) преко царинског подручја БиХ од улазног (полазног) граничног до излазног
граничног царинског уреда (одредишног),
б) од улазног граничног до унутрашњег одредишног царинског уреда (нпр. случај из
члана 12. овог Упутства, само изузетно када је то оправдано),
ц) између два унутрашња царинска уреда,
д) од унутрашњег до излазног граничног царинског уреда.
(7) Коришћење карнета АТА за покриће других провозних активности не може се
одобрити, јер је систем карнета АТА успостављен у сврху привременог увоза робе.
(8) За привремени увоз робе у царинско подручје БиХ и за провоз (у оквиру сврхе
привременог увоза) прихватају се карнети АТА издати на основу Конвенције и карнети АТА
издати на основу Царинске конвенције о карнету АТА за привремени увоз производа, донијете
у Бриселу 1961. године (Конвенција АТА).
(9) У складу са чланом 377. Одлуке, карнет АТА прихвата се:
a) ако је издат у држави која је уговорна страна Конвенције или Конвенције АТА,
б) ако је овјерен од стране удружења издаваоца које је посредно или непосредно
повезано са међународним АТА гарантним ланцем,
ц) ако се односи на робу и за употребу прописану Конвенцијом,
д) ако је овјерен од стране царинског органа земље издаваоца (поласка, тј. привременог
извоза) на првој страни предње корице карнета АТА (осјенчена рубрика H.),
е) ако важи цијело вријеме док је роба у царинском подручју БиХ.
(10) Ако корисник поступка, у складу са Конвенцијом, поднесе карнет АТА као царинску
пријаву за поступак привременог увоза уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина,
царински уред дужан је карнет АТА прихватити, ако су за то испуњени услови. Међутим,
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царински уред не може тражити (условљавати) обавезну примјену карнета АТА, обзиром да
корисник поступка може бирати да ли ће поднијети карнет АТА или ће на други прописани
начин пријавити робу која је у питању.
(11) Карнет АТА не може се прихватити за привремени увоз робе у сљедећим случајевима:
a) ако је роба намијењена за прераду, обраду или поправку,
б) ако је роба намијењена за изложбу организовану у приватне сврхе у трговинама или
пословним просторима ради продаје стране робе,
ц) за робу из Анекса Е (Роба увезена с дјелимичним ослобађањем од увозних царина и
пореза) Конвенције (роба која се помиње у другим анексима Конвенције али која не
испуњава тим анексима прописане услове за одобравање привременог увоза уз
потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина и роба која се не помиње у другим
анексима Конвенције а која се увози за привремену употребу, нпр. у производњи или
радним пројектима),
д) за робу чији је извоз или увоз забрањен по важећим прописима,
е) за пошиљке у поштанском промету,
ф) за непраћене пошиљке.
(12) Карнет АТА издат у БиХ користи се за привремени извоз бх. робе (не укључује
превозна средства) намијењене поновном увозу (враћању) у БиХ у непромијењеном стању,
сходно Анексима Б.1 до Д Конвенције.
Члан 9.
(Контролник карнета АТА)
(1) Царински уред, податке из папирног карнета АТА по којем поступа, ажурно уноси
(евидентира) у електронски контролник карнета АТА. У контролник АТА, који је успостављен
у оквиру информационог система Управе за индиректно опорезивање, уносе се подаци при
провођењу сваког појединог царинског поступка и његовог раздуживања по карнету АТА, тј.
при провођењу привременог увоза, поновног извоза, провоза у сврхе привременог увоза,
привременог извоза и поновног увоза.
(2) Начин приступа и уноса података из папирног карнета АТА у контролник АТА,
садржај и функционисање тог контролника у информационом програму, те креирање
одговарајућих извјештаја и друге радње за провођење овог Упутства у информационом систему
Управе за индиректно-неизравно опорезивање, ближе се регулише техничким Упутством о
коришћењу информатичке апликације контролника АТА.

Одјељак Б. - Поступак привременог увоза и провоза по
карнету АТА, раздуживање поступка и рок поновног извоза
Члан 10.
(Поступак привременог увоза по карнету АТА
код улазног граничног царинског уреда)
(1) У складу са чланом 377. став 2. други подстав Одлуке, карнет АТА за привремени увоз
робе уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина подноси се улазном граничном
царинском уреду преко којег роба улази у царинско подручје БиХ, који уред и проводи
наведени поступак, осим, изузетно, када оправдано не може провјерити испуњеност услова за
тај поступак, у ком случају се примјењује члан 12. овог Упутства.
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(2) Улазни гранични царински уред обавља сљедеће радње:
а) провјерава да ли је карнет АТА важећи, да ли су у карнету унијети сви подаци, као и
тачност тих података, те да ли су испуњени и други услови за његово прихватање
наведени у ставу (8) овог члана и у члану 8. став (9) овог Упутства,
б) при провјери мора обратити пажњу на сљедеће:
да ли број карнета АТА на увозном купону одговара броју са корица карнета АТА,
1) да ли је исправно попуњена рубрика А. до F. и рубрика G. (број карнета,
удружење издавалац и датум до којег односни карнет важи) бијелог увозног
купона коју попуњава удружење издавалац, те да ли је рубрика H. на првој
страни предње корице карнета АТА попуњена и овјерена од стране царинског
органа земље поласка (привременог извоза),
2) да ли је у одговарајућој рубрици увозног купона (рубрика F.b) - ''изјављујем да
је наведена роба намијењена за употребу у ......'') носилац карнета уписао коме и
у које мјесто се роба упућује и, ако је могуће, податке о контакт особи (презиме
и име, број телофона, e-mail). Ако утврди да ти подаци недостају, захтијеваће од
носиоца карнета АТА да се исти накнадно унесу,
3) да ли су унијети сви подаци о врсти, количини и вриједности робе од којих
зависи њено сврставање по Царинској тарифи БиХ и обрачун евентуалног
царинског дуга,
4) да ли је робу могуће идентификовати при њеном поновном извозу,
5) да ли је роба наведена у карнету АТА роба за коју се може одобрити
привремени увоз уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина и да ли
су испуњени и остали услови за тај привремени увоз према одредбама
одговарајућег анекса Конвенције према којем се врши односни привремени увоз
(посебно код привременог увоза робе по Анексу Б.2. и Анексу Б.4. Конвенције),
или се евентуално ради о привременом увозу робе из Анекса Е Конвенције
(Роба увезена с дјелимичним ослобађањем од плаћања увозних царина и
пореза),
6) одређује рок у којем роба може остати у привременом увозу (рок поновног
извоза привремено увезене робе), имајући у виду врсту робе, сврху привременог
увоза (нпр. сајам, изложба, узорак, музички инструменти, опрема за тестирање,
презентација и друго), намјеравану дужину боравка робе у БиХ и рок поновног
извоза прописан одговарајућим анексом Конвенције примјенљивим у датој
ситуацији. Рок поновног извоза ни у ком случају не може бити дужи од датума
до којег важи односни карнет АТА,
7) попуњава увозни купон из става (3) овог члана и наредни празни бијели увозни
талон, у складу са ставом (4) и (6) овог члана, који купон и талон морају бити
нумерисани истим одговарајућим редним бројем (види члан 6. став (13) и (14)
овог Упутства),
8) попуњава рубрику H.е) на наредном празном бијелом купону за поновни извоз,
у складу са ставом (5) овог члана,
9) евидентира карнет АТА у контролник АТА,
10) попуњен и овјерен увозни купон одваја из карнета АТА и архивира га (као
увозни карнет АТА) по хронолошком редосљеду,
11) по потреби, проводи и друге радње, у зависности од сваког конкретног случаја.
(3) Носилац карнета АТА (или његов заступник), у бијелом увозном купону којим
пријављује односну робу за привремени увоз, попуњава рубрику F. (F.а) и F.b)), у коју уписује:
a) F.а) - редне бројеве из главне робне листе само оне робе која се привремено увози у
односној пошиљци (нпр: ако главна робна листа има бројеве (ставке) од 1-25 и у
односној пошиљци се привремено увози сва роба, уписује: "1-25" или ако се
привремено увози само роба из редног броја 1-13 и 15-25, уписује: "1-13 и 15-25").
Ако се привремено увози само дио робе из једног редног броја за ту робу уписује:
редни број те робе из главне робне листе и количину у њеној јединици мјере (нпр.
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ако се привремено увози роба из редног броја 1-24 и дио робе (нпр. 20. комада)
из редног броја 25 уписује: ''1-24 и 25/20 комада''),
б) F.b) - коме и у које мјесто се роба упућује и, ако је могуће, податке о контакт особи
(презиме и име, број телофона, е-mail),
ц) на крају увозног купона - мјесто и датум пријављивања робе за привремени увоз,
презиме и име и потпис.
(4) Улазни гранични царински уред, на бијелом увозном купону из става (3) овог члана,
попуњава осјенчену рубрику H. (H.b) до H.d)), у коју уписује:
a) H.b) - крајњи датум одобреног рока за поновни извоз (нпр. 2011/12/26), као у
рубрици 2. увозног талона, који рок не може бити дужи од рока важења карнета
АТА (види члан 5. и 15. овог Упутства),
б) H.c) - број и годину под којим је карнет АТА евидентиран у контролник АТА (нпр:
К 120/2011), као у рубрици 3. увозног талона,
ц) H.d) - ако је потребно, одговарајуће напомене важне за конкретан случај
привременог увоза, назив царинског уреда, датум поступања и овјера купона.
(5) Улазни гранични царински уред, истовремено, на наредном празном бијелом купону за
поновни извоз (који остаје у карнету АТА и користи се код поновног извоза робе из БиХ), у
рубрици H.е) само уписује назив тог уреда, број и годину под којим је односни карнет АТА
евидентиран у контролник АТА при привременом увозу и број увозног купона из става (4) овог
члана (види члан 6. став (13) и (14) овог Упутства) који је уписан у његовој рубрици G. (нпр. ГП
Рача К-210/2011/2).
(6) Улазни гранични царински уред, на наредном бијелом увозном талону попуњава
осјенчене рубрике 1. до 8., у које уписује:
a) рубрика 1. - редне бројеве из главне робне листе само оне робе која се привремено
увози у односној пошиљци (на исти начин на који се попуњава и рубрика F.а)
увозног купона),
б) рубрика 2. (крајњи рок за поновни извоз - пријављивање робе царини) - крајњи
датум одобреног рока за поновни извоз робе, као у рубрици H.b) увозног купона,
ц) рубрика 3. - број и година под којим је карнет АТА евидентиран у контролник АТА,
као у рубрици H.c) увозног купона,
д) рубрика 4. (остале напомене) - намјену привременог увоза (нпр. сајам, изложба,
узорак, стручна опрема, музички инструменти, презентација или друго), мјесто на
којем ће бити привремено увезена роба (нпр. "Јесењи Бањалучки сајам 2011", или
"Сајам информатике, Сарајево 2011").
У ову рубрику (накнадно) уписује продужени рок за поновни извоз (само у случају
продужења тог рока), као и на задржаном увозном купону из става (4) овог члана и
у контролнику АТА. Продужени рок за поновни извоз робе не може бити дужи од
датума до којег односни карнет АТА важи (види члан 5. и 15. овог Упутства),
е) рубрика 5. - назив улазног граничног царинског уреда (нпр. ГП Рача),
ф) рубрика 6. - мјесто,
г) рубрика 7. - датум поступања,
х) рубрика 8. - овјера талона.
(7) Редни бројеви робе која се привремено увози у односној пошиљци, а који су наведени у
рубрици F.а) увозног купона, у рубрици 1. увозног талона, у главној робној листи и у робној
листи на полеђини односног увозног купона морају сви да се подударају.
(8) Услови за одобравање привременог увоза при уласку у царинско подручје БиХ нису
испуњени:
a) ако носилац карнета АТА не може ваљано доказати коме је роба намијењена и гдје
ће се роба налазити,
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б) ако роба не испуњава услове за привремени увоз уз потпуно ослобађање од
плаћања увозних дажбина,
ц) ако робу на превозном средству није могуће прегледати,
д) ако роба не испуњава услове у погледу њене идентификације приликом враћања из
БиХ (да се код привремено увезене и поновно извезене робе ради о истој роби),
е) у другим случајевима, када испуњавање услова за привремени увоз није могуће
провјерити.
(9) Подношење карнета АТА сматра се као подношење захтјева за привремени увоз робе
уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина, а његово прихватање од стране
поступајућег царинског органа као одобрење за коришћење наведеног поступка привременог
увоза.
Члан 11.
(Поступак привременог увоза по
карнету АТА код унутрашњег царинског уреда)
(1) У случају из члана 12. овог Упутства, одредишни царински уред у унутрашњости,
након провођења радњи у погледу окончања провозног поступка за робу на коју се тај поступак
односи, провјерава да ли та роба испуњава услове за стављање у поступак привременог увоза уз
потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина по карнету АТА. Ако су испуњени услови,
одредишни царински уред попуниће и овјерити бијели увозни купон и талон карнета АТА,
односно тај уред у погледу наведеног поступка привременог увоза поступа као улазни гранични
царински уред, при чему се одговарајуће примјењује члан 10. овог Упутства, с тим да у рубрици
H.d) купона за увоз и у рубрици 4. талона за увоз, поред осталог уноси и податке о купону за
провоз (број и годину из контролника АТА под којим је купон за провоз заведен код улазног
граничног царинског уреда (број из поља H.c) тог купона и редни број тог купона (број из
рубрике G.), нпр. ''Роба стигла по купону за провоз/АТА К 3/2011/1/ ГП Рача'', види и члан 12.
став (9) тачка а) алинеја 3) овог Упутства).
Члан 12.
(Поступак провоза по карнету АТА и раздуживање поступка)
(1) Када улазни гранични царински уред (полазни царински уред), изузетно, оправдано не
може провјерити да ли су испуњени услови за одобравање поступка привременог увоза уз
потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу предочену по важећем карнету АТА,
робу ће, у сврху привременог увоза, по поступку провоза на основу карнета АТА, а у складу са
чланом 377. став 2. други подстав Одлуке, упутити у одредишни царински уред у
унутрашњости (царинску испоставу).
(2) У случају из става (1) овог члана, полазни царински уред дужан је, прије прихватања
карнета АТА, између осталог, провјерити да ли је карнет важећи, има ли у карнету довољан
број плавих купона и талона за један провозни поступак (тј. два плава купона за провоз и један
талон за провоз), да ли су правилно попуњене рубрике на првој страни предње корице карнета
АТА и рубрике А. до G. плавог купона за провоз. Након тога, полазни царински уред може
приступити провјери робе, попуњавању карнета АТА (два плава купона за провоз (улазни и
излазни) и један талон за провоз, који носе исти одговарајући редни број (купон у рубрици G., а
талон у лијевом доњем углу ''Талон бр. N°..........'', види члан 6. став (13) и (14) овог Упутства) и
пуштању робе у поступак провоза по карнету АТА. Плави купон за провоз (транзит) попуњава
се у два примјерка, јер су надлежна два царинска уреда за један поступак провоза, и то полазни
и одредишни царински уред.
(3) Носилац карнета АТА дужан је робу у непромијењеном стању и карнет АТА предочити
одредишном царинском уреду у року којег му је одредио полазни царински уред.
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(4) Ако карнет АТА не садржи потребан број плавих листова за поступак провоза, неће се
примијенити поступак провоза по карнету АТА, него уобичајени поступак провоза, у ком
случају се подноси редовна царинска пријава (ТР пријава) за тај поступак. У ТР пријави (у пољу
44) уписује се ознака ''АТА'' и број односног карнета АТА (нпр. АТА/СИ001134), док се у
карнет АТА не уноси никакав податак, нити се овјерава.
(5) Носилац карнета АТА (или његов заступник), у наредна два празна плава купона којим
пријављује односну роба за провоз, попуњава рубрику F.а), у коју уписује:
a) F.а) први дио - мјесто у које се роба упућује ради привременог увоза, коме се
упућује и, ако је могуће, податке о контакт особи (презиме и име, број телофона),
б) F.а) други дио - редне бројеве из главне робне листе само оне робе која се налази у
односној пошиљци, тј. која се, у сврхе привременог увоза, ставља у поступак провоза
(нпр: ако главна робна листа има бројеве (ставке) од 1-25 и у односној пошиљци се
налази сва роба, уписује: "1-25" или ако се у пошиљци налази само роба из редног
броја 1-13 и 15-25, уписује: "1-13 и 15-25"). Ако се у поступак провоза ставља само дио
робе из једног редног броја, за ту робу уписује редни број те робе из главне робне
листе и количину у њеној јединици мјере (нпр. ако се у поступак провоза ставља роба
из редног броја 1-24 и дио робе (нпр. 20 комада) из редног броја 25, уписује: ''1-24 и
25/20 комада''),
ц) на крају купона за провоз - мјесто и датум пријављивања робе за поступак провоза,
презиме и име и потпис.
(6) Полазни царински уред у купонима за провоз из става (5) овог члана попуњава горњи
дио осјенчене рубрике H. (H.а) до H.е)), у коју уписује:
a) H.а) - назив одредишног царинског уреда, као у другом дијелу рубрике 1. талона за
провоз,
б) H.b) - рок за предочење робе одредишном царинском уреду (уобичајени рок за
поступак провоза као када се исти проводи по редовној ТР царинској пријави), као у
рубрици 2. талона за провоз,
ц) H.c) - број и година под којим је карнет АТА заведен у контролник АТА при
провођењу поступка провоза, као у рубрици 3. талона за провоз,
д) H.d) - податке о стављеним царинским обиљежјима, којима се осигурава
истовјетност робе до одредишног царинског уреда,
е) H.е) - назив полазног царинског уреда, датум поступања и овјера купона,
ф) један примјерак попуњеног и овјереног купона за провоз полазни царински уред
одваја из карнета АТА и архивира га (као провозни) по хронолошком редосљеду, а
други примјерак тог купона остаје у карнету АТА до одредишног царинског уреда.
(7) Полазни царински уред у наредном празном плавом талону за провоз попуњава
осјенчене рубрике 1. до 7. горњег дијела тог талона, у које уписује:
a) рубрика 1. први дио - редне бројеве из главне робне листе само оне робе која се
налази у односној пошиљци, тј. која се, у сврхе привременог увоза, ставља у
поступак провоза (на исти начин како се попуњава и други дио рубрике F.а) купона
за провоз,
б) рубрика 1. други дио - назив одредишног царинског уреда, као у рубрици H.а)
купона за провоз,
ц) рубрика 2. - рок за предочење робе одредишном царинском уреду, као у рубрици
H.b) купона за провоз,
д) рубрика 3. - број и година под којим је карнет АТА евидентиран у контролник АТА,
као у рубрици H.c) купона за провоз,
е) рубрика 4. - назив полазног царинског уреда,
ф) рубрика 5. - мјесто,
г) рубрика 6. - датум поступања,
х) рубрика 7. - овјера талона.

16
(8) Редни бројеви робе која се, у сврхе привременог увоза, ставља у поступак провоза, а
који су наведени у другом дијелу рубрике F.а) купона за провоз (у оба примјерка), у првом
дијелом рубрике 1. горњег дијела талона за провоз, у главној робној листи и у робној листи на
полеђини односног купона за провоз морају сви да се подударају.
(9) Ради окончања (раздуживања) поступка провоза, одредишни царински уред провјерава
да ли му је предочена сва роба која је стављена у поступак провоза по карнету АТА, као и
истовјетност те робе (водећи рачуна о чињеницама утврђеним прегледом робе), те у карнету
АТА попуњава:
a) доњи дио осјенчене рубрике H. (H.f и H.g)) (Потврда о раздужењу од стране
царинских органа на одредишту) на плавом купону за провоз који се налази у
карнету АТА (којег је у горњем дијелу осјенчене рубрике H. попунио полазни
царински уред), у коју уписује:
1) H.f) - подвући ријеч: ''пријављена'' (енгл. reported)'', ако је сва роба предочена
том уреду,
2) H.g) - ако је потребно, напомене или примједбе важне за конкретан случај,
назив одредишног царинског уреда, број под којим је евидентирао карнет АТА
у контролнику АТА при раздуживању поступка провоза, датум раздуживања и
овјера купона. Ако је само дио робе која је стављена у поступак провоза (роба
из другог дијела рубрике F.а) купона за провоз) предочена одредишном
царинском уреду, у ову рубрику, тај уред наводи напомену: ''дјелимично
предочена роба бр. ................'' (навести редне бројеве робе из главне робне листе
која је предочена том уреду),
3) након тога, купон за провоз одваја из карнета АТА и одмах га доставља
непосредно полазном царинском уреду као потврду раздуживања поступка
провоза за предочену робу, а задржава његову копију и прилаже је бијелом
увозном купону из члана 11. овог Упутства,
б) осјенчене рубрике 1. до 6. у доњем дијелу плавог талона за провоз из става (7) овог
члана (којег је у горњем дијелу попунио полазни царински уред), у ком случају се
одговарајуће примјењује тачка а) алинеја 1) и 2) овог става.
(10) Талон за провоз, попуњен и овјерен од полазног и одредишног царинског уреда,
остаје у карнету АТА, а карнет се, након проведеног поступка, враћа његовом носиоцу.
(11) Полазни царински уред примљени купон из става (9) тачка а) алинеја 3) овог члана
припаја њему одговарајућем купону за провоз којег је задржао у складу са ставом (6) тачка ф)
овог члана и одлаже у архиву раздужених провозних карнета АТА.
Члан 13.
(Раздуживање поступка привременог увоза поновним извозом)
(1) Поступак привременог увоза уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина
одобрен по карнету АТА, било од улазног граничног царинског уреда или од царинског уреда у
унутрашњости (види члан 10. и 11. овог Упутства), у правилу, раздужује се поновним извозом
робе у стању у којем је била привремено увезена.
(2) Привремени увоз робе по карнету АТА, код поновног извоза робе, раздужује излазни
гранични царински уред преко којег роба иступа из царинског подручја БиХ (може, а и не мора
то бити исти уред преко којег је роба привремено увезена), попуњавањем и овјеравањем бијелог
купона и талона за поновни извоз након проведеног поступка при иступу робе, те
евидентирањем карнета АТА у контролник АТА.
(3) Излазни гранични царински уред, при поновном извозу привремено увезене робе из
БиХ треба посебну пажњу усмјерити прегледу робе, упоређујући податке из бијелог купона за
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поновни извоз са стварним стањем предочене робе, како би провјерио враћа ли се истовјетна
роба која је била пирвремено увезена и одговара ли роби наведеној у првом дијелу рубрике F.а)
тог купона.
(4) Носилац карнета АТА (или његов заступник), у случају када поновно одједном извози
(враћа) сву робу која је привремено увезена по односном карнету АТА, у бијелом купону за
поновни извоз којим пријављује односну робу за поновни извоз, попуњава рубрику F.а), у коју
уписује:
a) F.а) први дио - редне бројеве из главне робне листе све привремено увезене робе
која се поновно извози (треба се слагати са робом из рубрике F.а) увозног купона
наведеног у тачки б) овог става и из рубрике 1. њему одговарајућем увозном
талону),
б) F.а) други дио - број увозног купона по којем је односна роба била стављена у
поступак привременог увоза (број из рубрике G. увозног купона и рубрике у доњем
лијевом углу њему одговарајућем увозном талону (нпр. ''1'' или ''2'', или ''1 и 2'' ако је
односна роба привремено увезена по два увозна купона (у двије одвојене пошиљке),
зависно од редног броја увозног купона и да ли се раздужује један или више увозних
купона). У случају да се поновно извози роба која је привремено увезена по више
увозних купона, треба јасно назначити који редни бројеви из главне робне листе се
односе на који редни број увозног купона (нпр. ''1-10 и 15/1 и 6-10/2''),
ц) на крају купона за поновни извоз - мјесто и датум пријављивања робе за поновни
извоз, презиме и име и потпис.
(5) Ако излазни гранични царински уред утврди да се поновно извози сва роба која је била
привремено увезена по односном карнету АТА, тада, уз одговарајућу примјену става (11) тачка
б) и ц) овог члана у погледу попуњавања рубрика, попуњава:
a) у бијелом купону за поновни извоз из става (4) овог члана рубрику: H.d), H.е) (ако
исту није попунио царински уред код којег је односна роба стављена у поступак
привременог увоза по карнету АТА, види члан 10. став (5) овог Упутства) и H.f),
б) у наредном празном бијелом талону за поновни извоз рубрику: 1., 4., 5., 6., 7. и 8., с
тим да у први дио рубрике 1. уписује сву робу која се поновно извози (тј. сву
привремено увезену робу) навођењем редних бројева те робе из главне робне листе
(роба из првог дијела рубрике F.а) купона за поновни извоз), а у други дио те рубрике
уписује број увозног купона по којем је односна роба била стављена у поступак
привременог увоза (на исти начин како се попуњава и други дио рубрике F.а) купона за
поновни извоз).
(6) По окончању поступка поновног извоза, излазни гранични царински уред, ако није и
уред који је одобрио привремени увоз те робе по односном карнету АТА, попуњен и овјерен
купон за поновни извоз из става (5) тачка а) овог члана одваја из карнета АТА и исти, као
потврду раздуживања привременог увоза и иступа робе из БиХ која је у питању, одмах
доставља непосредно царинском уреду који је одобрио привремени увоз те робе по односном
карнету АТА, а његову копију задржава у својој архиви по хронолошком редосљеду.
(7) Ако се роба поновно извози преко истог царинског уреда који је одобрио и привремени
увоз те робе по односном карнету АТА, тај уред попуњен и овјерен купон за поновни извоз из
става (5) тачка а) овог члана одваја из карнета АТА и задржава га, те у вези истог даље поступа
у складу са ставом (8) овог члана.
(8) Када царински уред који је одобрио привремени увоз робе по односном карнету АТА
прими попуњен и овјерен купон за поновни извоз из става (5) тачка а) овог члана, провјерава на
који привремени увоз (тј. увозни купон) се тај купон односи (редни број раније задржаног
увозног купона из рубрике G. упоређује са податком уписаним у другом дијелу рубрике F.а)
купона за понови извоз), те исти припаја увозном купону и одлаже их у архиву раздужених
увозних карнета АТА.
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(9) У случају да се поновно извози роба (сва или дио робе) која је привремено увезена по
више увозних купона, у контролнику АТА мора бити евидентирано раздуживање сваког од тих
купона за ону робу за коју се исти раздужује поновним извозом (види став (4) тачка б), став (5)
тачка б) и став (11) тачка а) алинеја 2) овог члана).
(10) Када се привремено увезена роба по карнету АТА поновно извози у више пошиљки
(дјелимично враћање), у карнету АТА мора бити толико листова поновног извоза колико се
предвиђа дјелимичних пошиљки за враћање. Код дјелимичног враћања робе, излазни гранични
царински уред поступа како слиједи:
a) у карнету АТА овјерава поновни извоз дијела пошиљке, при чему тај уред
провјерава и податке уписане у рубрици F.b) и F.c) купона за поновни извоз и
остале податке у вези са привременим увозом. У том случају, у контролник АТА
при поновном извозу евидентира само робу садржану у односној пошиљци (роба
наведена (пријављена) у првом дијелу рубрике F.а) односног купона за поновни
извоз), уносећи, поред осталих података, сљедеће: шифру излазног граничног
царинског уреда, датум иступа, бројеве робе из главне робне листе која се поновно
извози. Ако се поновно извози само дио робе из једног броја, уписује редни број те
робе из главне робне листе и количину у јединици мјере те робе (нпр. 9/15 комада,
види члан 12. став (5) тачка б) овог Упутства),
б) контролник АТА, при поновном извозу робе у више пошиљки остаје нераздужен све
док се, у одобреном року поновног извоза, сва привремено увезена роба по односном
карнету АТА, односно увозном купону који се раздужује поновно не извезе или не
стави у друго царински одобрено поступање или употребу, послије ког момента (а не
прије) се увозни купон, са њему припојеним купонима о поновном извозу робе, одлаже
у архиву раздужених увозних карнета АТА,
ц) када се, код дјелимичног враћања робе, дио привремено увезене робе поновно
извози, а дио робе је стављен у слободан промет или у друго царински одобрено
поступање или употребу, док дио робе остаје и даље у БиХ и биће касније поновно
извезена, излазни гранични царински уред поступа на начин као у примјеру наведеном
у ставу (11) овог члана.
(11) Ако је нпр., у увозном купону (рубрика F.а) уписано (тј. привремено увезено) 25
редних бројева робе, од којих се роба из редног броја: 1-13, 16 и 19-25 поновно извози, роба из
редног броја 14-15 је стављена у слободан промет (или друго царински одобрено поступање или
употребу), а роба из редног броја 17-18 је и даље у поступку привременог увоза (нпр. остаје на
сајму), у том случају бијели купон и талон за поновни извоз попуњавају се како слиједи:
а) носилац карнета АТА (или његов заступник), у бијелом купону за поновни извоз
којим пријављује односну роба за поновни извоз, попуњава рубрику F. (F.a) до
F.d)), у коју уписује:
1) F.a) први дио - ''1-13, 16, 19-25'',
2) F.a) други дио - број увозног купона (број из рубрике G. и рубрике у доњем
лијевом углу њему припадајућег увозног талона) по коме је односна роба била
привремено увезена (нпр. ''1'' или ''2'', или ''1 и 2'' ако је односна роба
привремено увезена по два увозна купона (у двије одвојене пошиљке), зависно
од редног броја увозног купона и да ли има један или више увозних купона). У
случају да се поновно извози роба привремено увезена по више увозних купона,
треба јасно назначити који редни бројеви из главне робне листе се односе на
који редни број увозног купона (нпр. ''1-13 и 16/1 и 19-25/2''),
3) F.b) - ''17-18 остаје у привременом увозу (на сајму)'',
4) F.c) - '' 14-15 оцарињено'' (види члан 14. овог Упутства),
5) F.d) - податке о документима приложеним уз односни купон за поновни извоз
(нпр. податке о царинској пријави по којој је раздужена привремено увезена
роба наведена у рубрици F.c) односног купона, нпр. ''ЦИ Бања Лука-увозна ЈЦИ
бр. 1250/2011''), или ''Попис робе овјерен од .........'', ако се ради о случају из
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члана 14. став (5) овог Упутства, у ком случају роба која је у питању мора
бити наведена у рубрици F.c) купона за поновни извоз),
6) на крају купона за поновни извоз - мјесто и датум пријављивања робе за
поновни извоз, презиме и име и потпис,
б) излазни гранични царински уред, у купону за поновни извоз из тачке а) овог става,
попуњава рубрику H. (H.b) до H.f)), у коју уписује:
1) H.b) - ''17-18 остаје у привременом увозу (на сајму)'', као у рубрици 2. талона за
поновни извоз,
2) H.c) - ''14-15 оцарињено, .......... (''ЦИ Бања Лука-увозна ЈЦИ бр. 1250/2011'' или
''Попис робе овјерен од ........, члан 5. Анекса Б.1 Конвеције'', ако се ради о
случају из члана 14. став (5) овог Упутства) као у рубрици 3. талона за поновни
извоз (види члан 14. овог Упутства),
3) H.d) - број и годину под којим је евидентирао карнет АТА у контролник АТА
при поновном извозу, као у рубрици 4. талона за поновни извоз (напомена: у
контролник АТА уноси се само роба која се у односној пошиљци поновно
извози (роба наведена у првом дијелу рубрике F.а) односног купона за поновни
извоз и у првом дијелу рубрике 1. талона за поновни извоз, види став (9) и (10)
овог Упутства),
4) H.e) - попуњава само ако је ову рубрику пропустио да попуни царински уред
при привременом увозу робе (види члан 10. став (5) овог Упутства), у ком
случају уписује назив тог уреда, број и годину под којим је односни карнет АТА
евидентиран у контролник АТА при привременом увозу и број увозног купона
по којем је односна роба која се поновно извози стављена у поступак
привременог увоза (број увозног купона који је уписан у другом дијелу рубрике
F.a) купона за поновни извоз), (нпр. ГП Рача К-210/2011/2).
5) H.f) - ако је потребно, евентуалне напомене важне за конкретан случај, назив
излазног граничног царинског уреда, датум поступања и овјера купона,
6) попуњен и овјерен купон за поновни извоз, излазни гранични царински уред
одваја из карнета АТА и са истим поступа у складу са ставом (6) или (7) овог
члана, у зависности да ли је излазни уред и царински уред који је одобрио
привремени увоз робе по односном карнету АТА исти уред или су то различити
уреди,
ц) излазни гранични царински уред, у талону за поновни извоз уписује:
a) рубрика 1. први дио - исти подаци као у првом дијелу рубрике F.a) купона за
поновни извоз,
б) рубрика 1. други дио - исти подаци као у другом дијелу рубрике F.a) купона за
поновни извоз,
ц) рубрика 2. - ''17-18 остаје у привременом увозу (на сајму)'', као у рубрици H.b)
купона за поновни извоз,
д) рубрика 3. - ''14-15 оцарињено, ......... (''ЦИ Бања Лука-увозна ЈЦИ бр. 1250/2011''
или ''Попис робе овјерен од ........, члан 5. Анекса Б.1 Конвеције'', ако се ради о
случају из члана 14. став (5) овог Упутства), као у рубрици H.c) купона за поновни
извоз,
е) рубрика 4. - број и годину под којим је евидентирао карнет АТА у контролник
АТА при поновном извозу, као у рубрици H.d) купона за поновни извоз,
ф) рубрика 5. - назив излазног граничног царинског уреда,
г) рубрика 6. - мјесто,
х) рубрика 7. - датум поступања,
и) рубрика 8. - овјера талона.
(12) Одредбе става (11) овог члана примјењују се и у случају када се привремено увезена
роба поновно извози у више дјелимичних пошиљки (дио се поновно извози, а дио и даље остаје
у привременом увозу), а ни један дио те робе није стављен у слободан промет или друго
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царински одобрено поступање или употребу, с тим да се у том случају не попуњава рубрика
F.c) и рубрика H.c) купона за поновни извоз и рубрика 3. талона за поновни извоз.
(13) Царински уред који је одобрио привремени увоз, када није и излазни гранични
царински уред, са примљеним купоном поновног извоза из става (11) тачка б) алинеја 6) овог
члана поступа у складу са ставом (8) овог члана, с тим да архивирање у архиву раздужених
увозних карнета АТА врши тек када се увозни купон који је у питању у цјелости раздужи (види
став (10) тачка б) овог члана).
Члан 14.
(Раздуживање поступка привременог увоза на други начин)
(1) Сходно члану 12. до 14. Конвенције, поступак привременог увоза уз потпуно
ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрен по карнету АТА, осим поновним извозом
робе, може се, уз одобрење царинског уреда код којег се завршава поступак (прихватање
царинске пријаве којом се раздужује привремени увоз), раздужити стављањем робе у слободан
промет или у друго царински одобрено поступање или употребу, у складу са условима и
поступком који се у том случају треба примијенити на робу, при чему поступајући царински
уред провјерава да ли се подаци у карнету АТА и подаци из поднијете царинске пријаве слажу
са стварним стањем предочене робе.
(2) У царинској пријави из става (1) овог члана претходни документ је увозни купон по
којем је роба која се раздужује том пријавом била стављена у привремени увоз, те се у поље 44
(приложени документи) царинске пријаве уписује: назнака "АТА" и број карнета
(нпр.АТА/СИ001325), док се у поље 40 (претходни документ) уписује: назнака "АТА", број и
година из контролника АТА под којим је евидентиран наведени увозни купон и редни број тог
купона (нпр. "АТА/210/2011/2"), који подаци се налазе и у увозном талону за односну робу који
је остао у карнету АТА. Ако се царинском пријавом раздужује роба која је привремено увезена
по више увозних купона, у поље 40 (претходни документ) уписује се назнака: ''Списак увозних
купона'', а уз пријаву се прилаже списак у којем је наведен податак о броју односног карнета
АТА и сви подаци за сваки увозни купон (нпр. "АТА/210/2011/2", "АТА/310/2011/3", итд.,
зависно колико има увозних купона који се раздужују за односну робу).
(3) У случају из става (1) овог члана, када се роба привремено увезена по карнету АТА
ставља у слободан промет или у друго царински одобрено поступање или употребу (било у
цјелини или дјелимично), поступајући царински уред код којег је проведено захтијевано
царински одобрено поступање или употреба по царинској пријави (код којег се завршава
поступак привременог увоза), након тог поступка, ради раздуживања односне робе у
контролнику АТА и у карнету АТА, поступа на сљедећи начин:
а) контролник АТА раздужује царинском пријавом, при чему се одговарајуће
примјењује и члан 13. став (9) и став (10) тачка а) и б) овог Упутства,
б) на другој страни (полеђини) купона за поновни извоз (види члан 10. став (5) овог
Упутства), као и на другој страни (полеђини) предње корице карнета АТА, испод
списка робе, у виду забиљешке, евидентира привремено увезену робу која се
раздужује, при чему уноси сљедеће: редне бројеве из главне робне листе привремено
увезене робе која се раздужује, податке о царинској пријави којом се та роба раздужује,
број из контролника АТА при раздуживању привременог увоза (тј. раздуживању
увозног купона из поља 40 царинске пријаве), датум поступања и овјера (нпр. ''Роба 120 оцарињена, ЦИ Бања Лука-увозна ЈЦИ/ИМ 4 3524/2011, АТА К-450/2011/12/20'' и
овјера забиљешке),
ц) купон за поновни извоз са унијетом забиљешком из тачке б) овог става не одваја из
карнета АТА (он остаје у карнету), али задржава његову копију (обе стране), а у даљем
поступању са истом одговарајуће се примјењује члан 13. став (6) или (7) овог
Упутства, у зависности да ли је поступајући царински уред и царински уред који је
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одобрио привремени увоз робе по односном карнету АТА (тј. по увозном купону
који се раздужује) исти уред или су то различити уреди, с тим да једну копију задржава
и уз царинску пријаву.
(4) Царински уред који је одобрио привремени увоз, када није и поступајући царински
уред из става (3) овог члана, са примљеном копијом купона за поновни извоз из става (3) тачка
ц) овог члана одговарајуће поступа у складу са чланом 13. став (8) овог Упутства, с тим да
архивирање у архиву раздужених увозних карнета АТА врши тек када се увозни купон који је у
питању у цјелости раздужи (види члан 13. став (10) тачка б) овог Упутства).
(5) У складу са чланом 379. став 2. Одлуке, у сврхе раздуживања привременог увоза за
робу из члана 5. Анекса Б.1 Конвенције, коришћење, уништење или бесплатна подјела те робе
посјетиоцима приредбе према условима из тог члана у укупној вриједности и количини која,
према процјени царинског органа, одговара карактеру приредбе, броју посјетилаца исте и обиму
учешћа страног излагача, сматра се поновним извозом, односно за исту се, у складу са
наведеним чланом, одобрава царињење без увозних царина и пореза и без примјене увозних
забрана и ограничења, у ком случају се не подноси царинска пријава за пуштање у слободан
промет. За наведену робу, носилац карнета АТА, излазном граничном царинском уреду уз
карнет АТА, подноси, у два примјерка, попис те робе на одобравање примјене члана 5. Анекса
Б.1 Конвенције. Попис робе, између осталог, мора садржавати: податке о броју карнета АТА, о
носиоцу карнета АТА, о приредби (назив приредбе и организатора, мјесто и вријеме
одржавања, број посјетилаца и обим његовог учешћа као страног излагача), редни број из
главне робне листе за сваку ту робу и уз тај број и опис, вриједност и количину робе (у
јединици мјере), као и број увозног купона по којем је иста привремено увезена. По поднијетом
попису наведене робе, царински уред поступа у складу са чланом 5. Анекса Б.1 Конвенције, те
ако га одобрава (или дјелимично одобрава, уз навођење редног броја робе и њене количине), тј.
ако утврди да су испуњени услови прописани наведеним чланом, исти овјерава, у којој овјери,
између осталог наводи и назнаку: ''Оцарињено без увозних царина и пореза по члану 5. Анекса
Б.1 Конвенције о привременом увозу), те један примјерак овјереног пописа робе задржава уз
купон за поновни извоз, а други враћа његовом подносиоцу. Наведено се не односи на
алкохолна пића, дуванске производе и горива.
Члан 15.
(Рок за поновни извоз)
(1) Рок за поновни извоз (рок за раздуживање привременог увоза) је рок у којем се роба
привремено увезена по карнету АТА мора поновно извести или јој се одредити друго царински
одобрено поступање или употреба, који рок одређује поступајући царински уред. Рок за
поновни извоз рачуна се од датума привременог увоза.
(2) Рок за поновни извоз привремено увезене робе одређује се имајући у виду врсту робе,
сврху привременог увоза (нпр. сајам, изложба, узорак, стручна опрема, опрема за тестирање,
презентација и друго), намјеравану дужину боравка робе у БиХ, односно вријеме које се сматра
примјереним за постизање сврхе привременог увоза, а у складу са роком прописаним у
одговарајућем анексу Конвенције по којем се односна роба привремено увози. Царински уред
може одредити краћи рок привременог увоза од прописаног, ако то захтјева носилац карнета
АТА, а обавезно у сваком случају када прописани рок прекорачује рок важења односног
карнета АТА.
(3) Одобрени рок поновног извоза не може бити дужи од рока важења односног карнета
АТА, како би се обезбиједило да гаранција за царински дуг у оквиру система АТА буде важећа
током периода привременог увоза одобреног по карнету АТА.
(4) Рок за поновни извоз робе прописан према појединачним анексима Конвенције је:
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a) за робу намијењену излагању или употреби на изложбама, сајмовима,
састанцима или сличним приредбама из Анекса Б.1: шест мјесеци до 12 мјесеци,
ако то одобри царински уред,
б) за стручну опрему из Анекса Б.2: 12 мјесеци,
ц) за контејнере, палете, амбалажу, узорке и другу робу која се увози у вези са неком
комерцијалном операцијом из Анекса Б.3: шест мјесеци,
д) за робу која се увози за производне дјелатности из Анекса Б.4:
1) за матрице, блокове, плоче, цртеже, планове, модел и остале сличне артикле,
предмете за мјерење, контролу и провјере, те друге сличне предмете, специјалне
алате и инструменте, који се увозе за употребу у производним процесима: 12
мјесеци,
2) за резервна (замјенска) средства за производњу: шест мјесеци,
е) за робу за потребе образовања, науке и културе из Анекса Б.5: 12 мјесеци,
ф) за личне предмете путника и предмете увезене у спортске сврхе из Анекса Б.6:
3) за личне предмете: најкасније до тренутка, када лице, које их је увезло, напусти
територију привременог увоза,
4) за спортску опрему: 12 мјесеци,
г) за материјале туристичке промоције из Анекса Б.7: 12 мјесеци,
х) за робу увезену у пограничном промету из Анекса Б.8: 12 мјесеци,
и) за робу увезену у хуманитарне сврхе из Анекса Б.9:
5) за медицинску, хируршку и лабораторијску опрему: рок за поновни извоз
одређује се у складу са потребама,
6) за пошиљке помоћи: 12 мјесеци,
ј) за животиње из Анекса Д: 12 мјесеци.
(5) На захтјев корисника привременог увоза по карнету АТА (носилац карнета АТА или
његов заступник), царински уред који је одобрио привремени увоз робе по карнету АТА, може
одобрити продужење рока за поновни извоз, ако за то постоје оправдани разлози. Продужење
рока одобрава забиљешком на поднијетом захтјеву (нпр: "Рок поновног извоза по увозном
купону број ..... из АТА карнета број: .............. продужен до ..............." и овјера забиљешке), а
примјерак захтјева са наведеном забиљешком одлаже уз односни увозни купон. Продужени рок
за поновни извоз ни у ком случају не смије бити дужи од рока важења карнета АТА.
(6) Одобрени рок поновног извоза, као и продужење тог рока, поступајући царински уред
обавезан је уписати у одговарајуће рубрике купона и талона у карнету АТА, као и у
контролнику АТА (види члан 10. став (4) тачка а) и став (6) тачка б) и д) овог Упутства).
(7) По истеку рока важења карнета АТА, поступајући царински уред не може ни у ком
случају одобрити даље продужење рока за поновни извоз по карнету АТА (јер се карнет АТА
не може продужити). У том случају, ако роба, ради постизања сврхе привременог увоза, треба и
даље да остане у том поступку, за исту може се поднијети редовна царинска пријава за тај
поступак, ако су и даље испуњени услови за тај поступак и најдуже у оквиру прописаног рока
који се може примијенити у односном случају привременог увоза, уз обезбјеђење наплате
царинског дуга. У том случају, што укључује и поступање у вези раздуживања карнета АТА за
односну робу (која и даље остаје у поступку привременог увоза али на основу редовне царинске
пријаве), одговарајуће примјењује се члан 14. овог Упутства.
(8) Носилац карнета АТА може, прије истека рока важења карнета АТА, од удружења
издаваоца затражити замјену старог карнета АТА са замјенским (новим) карнетом. У том
случају, поступајући царински уред може подужити рок привременог увоза, који рок уписује у
увозни купон и талон замјенског карнета АТА и раздужује стари карнет, односно примјењује се
члан 21. и 22. овог Упутства.
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Одјељак Б. - Привремени извоз по карнету АТА, рок поновног увоза и раздуживање
Члан 16.
(Услови за употребу карнета АТА за привремени извоз робе)
(1) Карнет АТА може се користити за привремени извоз робе, ако су испуњени сљедећи
услови:
a) ако је карнет АТА издат у БиХ, овјерен и за њега гарантује удружење издавалац
које је дио међународног гарантног ланца - Спољнотрговинска комора БиХ,
б) да се карнет АТА користи само за бх. робу за коју није поднијет захтјев за поврат
средстава,
ц) да су предочена документа из члана 128. Одлуке, ако су иста потребна према
прописима који регулишу привремени извоз одређене робе (нпр. ако је за привремени
извоз одређене робе потребна одговарајућа дозвола или друго), а царински уред може
захтијевати и предочење превозне исправе,
д) да је роба намијењена поновном увозу.
(2) Привремени извоз бх. робе по карнету АТА одобрава се сходно Анексима Б.1 до Д
Конвенције за привремени увоз (не укључује превозна средства), тј. одредбе за привремени
увоз одговарајуће се примјењују и за привремени извоз.
Члан 17.
(Рок за поновни увоз)
(1) Рок за поновни увоз (рок за раздуживање привременог извоза) је рок у којем се роба
привремено извезена по карнету АТА мора поновно увести или извозно оцаринити, који рок
одобрава царински уред код којег је роба пријављена за поступак привременог извоза по
карнету АТА.
(2) Одобрени рок поновног увоза робе, који се уписује у карнет АТА, не може бити дужи
од рока важења односног карнета АТА.
Члан 18.
(Привремени извоз по карнету АТА)
(1) Привремени извоз бх. робе по карнету АТА може одобрити излазни гранични царински
уред (у ком случају је тај уред истовремено и извозни царински уред), а може и извозни
царински уред у унутрашњости (извозна царинска испостава) који није истовремено и излазни
гранични царински уред.
(2) Код привременог извоза бх. робе по карнету АТА, царински уред из става (1) овог
члана код којег је роба пријављена за наведени поступак, обавља сљедеће радње:
a) провјерава да ли је карнет АТА важећи, да ли су исправно попуњене рубрике А. до
F., те рубрика G.a), G.b) и G.c) жутог извозног купона коју попуњава удружење
издавалац,
б) провјерава да ли је предочена роба она роба која је и наведена у карнету АТА, тј. да
ли се подаци у карнету слажу са стварним стањем предочене робе и да ли су испуњени
услови за привремени извоз на основу карнета АТА,
ц) у главној робној листи, у рубрику 7. - само када су стављене (или обезбјеђене) мјере
којима се осигурава идентификација (истовјетност) робе приликом њеног поновног
увоза, уписују те мјере на начин да у тој рубрици код редног броја робе чија се
идентификација осигурава уписује податак о предузетој идентификационој мјери.
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Избор идентификационе мјере зависи од карактера робе, могућег ризика замјене и
друго. Као идентификационе мјере могу се узети опис робе, бројеви или ознаке трајно
причвршћене на робу, фотографије, стављање печата царинске службе гдје је то
примјењиво, стављање царинског обиљежја на робу чија се идентификација осигурава,
ознаке царинске службе друге земље ако постоје или друге расположиве
идентификационе мјере. У ову рубрику не уписују се царинска обиљежја стављена на
превозно средство (у случајевима када су стављена), него се она уписују у рубрику
H.d) купона за извоз и у рубрику 3. талона за извоз,
д) одређује рок поновног увоза, који рок не може бити дужи од рока важења карнета
АТА,
е) попуњава и овјерава осјенчену рубрику H. на првој страни предње корице карнета
АТА,
ф) попуњава жути извозни купон и извозни талон, који купон и талон морају бити
нумерисани истим одговарајућим редним бројем (види члан 6. став (13) и (14) овог
Упутства),
г) попуњава рубрику H.b) на наредном празном жутом купону за поновни увоз,
х) евидентира карнет АТА у контролник АТА при привременом извозу,
и) попуњен и овјерен жути извозни купон одваја из карнета АТА и архивира га по
хронолошком редосљеду.
(3) Попуњавање карнета АТА врши се у складу са ставом (4) и (5) овог члана, уз, гдје то
одговара, изузеће наведено у ставу (7) и (8) овог члана.
(4) Носилац карнета АТА (или његов заступник), у жутом извозном купону којим
пријављује односну робу за привремени извоз, попуњава рубрику F.а), у коју уписује:
а) F.a) - редне бројеве из главне робне листе само оне робе која се привремено извози
у односној пошиљци (нпр: ако главна робна листа има бројеве (ставке) од 1-30 и у
односној пошиљци се привремено извози сва роба, уписује: "1-30" или ако се
привремено извози само роба из редног броја 1-15 и 20-30, уписује: "1-15 и 20-30").
Ако се привремено извози само дио робе из једног редног броја, за ту робу уписује:
редни број те робе из главне робне листе и количину у њеној јединици мјере (нпр.
ако се привремено извози роба из редног броја 1-20 и дио робе (нпр. 15 комада) из
редног броја 27, уписује: ''1-20 и 27/15 комада''),
б) на крају извозног купона - уписује мјесто и датум пријављивања робе за привремени
извоз, презиме и име и потпис.
(5) Када се поступак привременог извоза по карнету АТА проводи код излазног граничног
царинског уреда, тај уред обавља радње из става (2) овог члана, при чему попуњава сљедеће:
a) осјенчену рубрику H. на првој страни предње корице карнета АТА, у коју уписује:
1) H.а) - попуњава се само ако су на робу стављена царинска обиљежја (види став
(2) тачка ц) овог члана), у ком случају уписује редне бројеве из главне робне
листе само оне робе која се привремено извози а на коју су стављена царинска
обиљежа наведена у рубрици 7. главне робне листе (нпр. ако је за привремени
извоз пријављена роба из редног броја 1-30, а царинска обиљежја су стављена
само на робу из редног броја 9, уписује напомену: ''На робу 9 стављена 3 комада
пломбе BH 0120''),
2) H.b) - ознаку ''ДА'' или ''НЕ'', која означава да ли је роба прегледана или не,
3) H.c) - број и годину под којим је карнет АТА заведен у контролник АТА при
привременом извозу,
4) H.d) - назив излазног граничног царинског уреда, мјесто, датум и овјера,
б) осјенчену рубрику H. (H.b) и H.d)) на жутом извозном купону из става (4) овог
члана, у коју уписује:
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1) H.b) - крајњи датум одобреног рока за поновни увоз, при чему рок за поновни
увоз не може бити дужи од датума важења карнета АТА (види члан 5. и 17. овог
Упутства), као у рубрици 2. извозног талона,
2) H.c) - не попуњава се, осим у случају из става (7) овог члана (када ову рубрику
попуњава извозни царински уред који није истовремено и излазни царински
уред),
3) H.d) - податке о царинским обиљежјима евентуално стављеним на превозно
средство, евентуално и другу напомену важну за конкретан случај (нпр.
напомена која је уписана у рубрици H.а) на првој страни предње корице карнета
АТА, види тачку а) алинеја 1) овог става), назив излазног граничног царинског
уреда, број и годину под којим је карнет АТА евидентирао у контролник АТА
при привременом извозу (као у рубрици 3. извозног талона), датум поступања и
овјера купона,
4) попуњен и овјерен извозни купон одваја из карнета АТА и архивира га по
хронолошком редосљеду (види и став (7) и (8) овог члана),
ц)

истовремено, излазни гранични царински уред, у рубрици H.б) на наредном
празном жутом купону за поновни увоз (који остаје у карнету АТА и користи се
код поновног увоза робе у БиХ) само уписује назив тог уреда, број и годину под
којим је односни карнет АТА евидентиран у контролник АТА при привременом
извозу и број извозног купона из тачке б) алинеја 4) овог става, који је уписан у
његовој рубрици G. (нпр. ГП Орашје/ К-75/2011/1),

д) у жутом извозном талону осјенчене рубрике 1. до 7., у које уписује:
1) рубрика 1. - редне бројеве из главне робне листе робе која се привремено извози
(на исти начин како се попуњава и рубрика F.а) извозног купона),
2) рубрика 2. (крајњи рок за поновни увоз) - крајњи датум одобреног рока
поновног увоза, као у рубрици H.b) извозног купона,
3) рубрика 3. (остале напомене) - број и годину под којим је карнет АТА
евидентиран у контролник АТА при привременом извозу (и иступу робе из
БиХ) и намјену привременог извоза (нпр. сајам, изложба, узорак, стручна
опрема, опрема за тестирање), те евентуално другу напомену важну за
конкретан случај (нпр. напомена која је уписана у рубрици H.a) на првој страни
предње корице карнета АТА, види тачку а) алинеја 1) овог става). У ову
рубрику (накнадно) уписује продужени рок за поновни увоз (само у случају
продужења тог рока), као и на задржаном извозном купону из тачке б) алинеја
4) овог става и у контролнику АТА. Продужени рок за поновни увоз робе не
може бити дужи од датума до којег односни карнет АТА важи (види члан 5. и
17. овог Упутства),
4) рубрика 4. - назив излазног граничног царинског уреда,
5) рубрика 5. - мјесто,
6) рубрика 6. - датум поступања,
7) рубрика 7. - овјера талона.
(6) Редни бројеви робе која се привремено извози у односној пошиљци, а који су наведени
у рубрици F.а) извозног купона, у рубрици 1. извозног талона, у главној робној листи и у робној
листи на полеђини односног извозног купона морају сви да се подударају.
(7) Ако поступак привременог извоза по карнету АТА започиње у извозном царинском
уреду који истовремено није и излазни гранични царински уред, према члану 400. став 2.
Одлуке, извозни царински уред поступа на сљедећи начин:
a) проводи радње наведене у одредбама става (2) и (5) овог члана, при чему
одговарајуће примјењује те одредбе, с тим да у жутом извозном талону не
попуњава и не овјерава рубрику 7. (види став (8) овог члана),
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б) у жутом извозном купону, поред рубрике H.b) и H.d), попуњава и рубрику H.c) у
коју рубрику уписује назив излазног граничног царинског уреда којем треба бити
предочена роба и карнет АТА при њеном иступу из БиХ,
ц) попуњен и овјерен жути извозни купон не одваја из карнета АТА (он остаје у
карнету до излазног граничног царинског уреда), али задржава копију тог купона.
(8) У случају из става (7) овог члана, излазни гранични царински уред, након провјере
робе, у рубрику 7. жутог извозног талона уписује: број и датум под којим је карнет АТА
евидентиран у контролник АТА при иступу робе из БиХ (потврда иступа) и овјерава ту
рубрику. Даље, у жутом извозном купону, у рубрику H.а) уписује забиљешку: ''Роба иступила
........, број из наведеног контролника АТА и датум иступа'' (нпр: ''Роба иступила на ГП Дољани
АТА К3/2011/07/12'' и овјера), након чега тај извозни купон одваја из карнета АТА и одмах га
доставља непосредно извозном царинском уреду (уред наведен у рубрици H.d) тог купона), а
задржава његову копију.
Члан 19.
(Раздуживање поступка привременог извоза поновним увозом)
(1) Поступак привременог извоза робе одобрен по карнету АТА, сходно члану 197.
Одлуке, раздужује се приликом поновног увоза те робе у непромијењеном стању и стављања у
слободан промет у БиХ, у одобреном року поновног увоза, код улазног граничног царинског
уреда, попуњавањем и овјеравањем жутог купона и талона за поновни увоз након одређених
провјера (враћа ли се истовјетна роба и у стању у којем је била привремено извезена, односно
да ли је у иностранству била подвргнута промјенама, да ли количина робе која се враћа
премашује количину која је привремено извезена и друго), те евидентирањем карнета АТА у
контролник АТА при поновном увозу.
(2) Када се у једној пошиљци поновно увози (враћа у БиХ) сва роба привремено извезена
по карнету АТА, улазни гранични царински уред провјерава податке из рубрике А. до G. жутог
купона за поновни увоз, те у складу са ставом (4) овог члана попуњава жути купон и талон за
поновни увоз (који морају бити нумерисани истим одговарајућим редним бројем, види члан 6.
став (13) и (14) овог Упутства).
(3) Носилац карнета АТА (или његов заступник), у случају када поновно увози сву робу
која је привремено извезена по односном карнету АТА, у жутом купону за поновни увоз којим
пријављује односну робу за поновни увоз, попуњава рубрику F. (F.a) и F.b)), у коју уписује:
а) F.a) први дио - редне бројеве из главне робне листе све привремено извезене робе
која се поновно увози (треба се слагати са робом из рубрике F.a) извозног купона из
тачке б) овог става и из рубрике 1. њему одговарајућем извозном талону),
б) F.a) други дио - редни број извозног купона по којем је односна роба била стављена
у поступак привременог извоза (број из рубрике G. извозног купона и рубрике у доњем
лијевом углу њему одговарајућем извозном талону (нпр. ''1'' или ''2'', или ''1 и 2'' ако је
односна роба привремено извезена по два извозна купона (у двије одвојене пошиљке),
зависно од редног броја извозног купона и да ли се раздужује један или више извозних
купона). У случају да се поновно увози роба која је привремено извезена по више
извозних купона, треба јасно назначити који редни бројеви те робе из главне робне
листе се односе на који редни број извозног купона (нпр. ''1-10 и 15/1 и 6-10/2''),
ц) F.b) - попуњава се ако је примјењиво, тј. само ако је нека од робе (која се поновно
увози) наведене у првом дијелу рубрике F.a) купона за поновни увоз у иностранству
претрпјела некакве промјене (ако је била предмет обраде, дораде, поправке и слично),
при чему наводи редне бројеве те робе из главне робне листе (види став (8) дo (10) овог
члана),
д) на крају купона за поновни увоз - мјесто и датум пријављивања робе за поновни
увоз, презиме и име и потпис.
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(4) Улазни гранични царински уред, у случају из става (2) овог члана, попуњава сљедеће:
а) у жутом купону за поновни увоз из става (3) овог члана, осјенчену рубрику H. у
коју уписује:
1) H.b) - попуњава само ако је ову рубрику пропустио да попуни царински уред
који је одобрио привремени извоз робе по односном карнету АТА (види члан
18. став (5) тачка ц) и став (7) овог Упутства), у ком случају уписује назив тог
уреда, број и годину под којим је односни карнет АТА евидентиран у
контролник АТА при привременом извозу и број извозног купона по којем је
односна роба стављена у поступак привременог извоза (нпр. ГП Орашје К31/2011/1 или ЦИ Тузла 2/2011/1 у случају из члана 18. став (7) овог Упутства),
2) H.c) - ако је потребно, евентуалне напомене важне за конкретан случај (види
став (8) и (9) овог члана), број и годину под којим је евидентирао карнет АТА у
контролник АТА при поновном увозу, назив тог уреда, датум поступања и
овјера купона,
3) попуњен и овјерен купон за поновни увоз одваја из карнета АТА, а у даљем
поступању са истим одговарајуће се примјењује члан 13. став (6) или (7) овог
Упутства, у зависности да ли је улазни гранични царински уред и царински уред
који је одобрио привремени извоз робе по односном карнету АТА исти уред или
су то различити уреди,
б) у жутом талону за поновни увоз осјенчене рубрике 1. до 6., у које уписује:
1) рубрика 1. први дио - редне бројеве из главне робне листе све робе која се након
привременог извоза поновно увози у БиХ (роба из првог дијела рубрике F.а) купона
за поновни увоз),
2) рубрика 1. други дио - редни број извозног купона по коме је односна роба била
привремено извезена (на исти начин како се попуњава и други дио рубрике F.a)
купона за поновни увоз),
3) рубрика 2. - број и годину под којим је евидентирао карнет у контролник АТА при
поновном увозу, као у рубрици H.c) купона за поновни увоз,
4) рубрика 3. - назив улазног граничног царинског уреда,
5) рубрика 4. - мјесто,
6) рубрика 5. - датум поступања,
7) рубрика 6. - овјера талона.
(5) Царински уред који је одобрио привремени извоз, када није и улазни гранични
царински уред, са примљеним купоном за поновни увоз из става (4) тачка а) алинеја 3) овог
члана одговарајуће поступа у складу са чланом 13. став (8) овог Упутства.
(6) Ако се роба која је привремено извезена по карнету АТА поновно увози у више
пошиљки (дјелимично враћање), одговарајуће примјењује се став (1) до (5) овог члана и члан
13. став (9) и (10) тачка а) и б) овог Упутства, с тим да поступајући службеник мора провјерити
да ли је носилац карнета АТА у рубрици F.c) купона за поновни увоз навео робу која и даље
остаје у поступку привременог извоза.
(7) Када се привремено извезена роба по карнету АТА поновно увози у више пошиљки
(дјелимично враћање), у карнету АТА мора бити толико листова поновног увоза колико се
предвиђа дјелимичних пошиљки за враћање.
(8) Ако је роба која је привремено извезена по карнету АТА у иностранству била
подвргнута промјенама, тј. била предмет обраде, дораде, поправке и слично, податке о таквој
роби, при њеном поновном увозу у року поновног увоза, носилац карнета АТА дужан је
уписати у рубрику F.b) купона за поновни увоз (у даљем тексту: роба у промијењеном стању).
Ако роба у промијењеном стању испуњава услове за ослобађање од плаћања увозних дажбина
прописане чланом 177. и 178. Закона и чланом 419. до 422. Одлуке, поступак за ту робу проводи
улазни гранични царински уред по карнету АТА, по ком карнету поступак проводи и за осталу
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робу која се у истој пошиљци у непромијењеном стању враћа са привременог извоза (остала
роба из рубрике F.a) купона за поновни увоз, ако има такве робе у пошиљци, види став (3) тачка
а) и ц) овог члана). У том случају одговарајуће примјењује се став (1) до (6) овог члана, с тим да
у рубрици H.c) купона за поновни увоз и у рубрици 2. талона за поновни увоз, улазни гранични
царински уред, поред осталог, уноси и забиљешку да је роба у промијењеном стању и по ком
основу ослобођена од плаћања увозних дажбина, уз навођење редних бројева те робе из главне
робне листе (нпр. ''Роба 1-3 из рубрике F.b) ослобођена од увозних дажбина по чл. 177.
ЗоЦПБиХ'').
(9) Ако роба у промијењеном стању не испуњава услове за ослобађање од плаћања
увозних дажбина прописане чланом 177. и 178. Закона и чланом 419. до 422. Одлуке, улазни
гранични царински уред ту робу, укључујући и робу која се у истој пошиљци враћа у
непромијењеном стању након привременог извоза по карнету АТА (остала роба из рубрике F.a)
купона за поновни увоз, ако има такве робе у пошиљци), по поступку провоза (на основу
карнета АТА, ако има довољно плавих купона и талона или по провозној ТР царинској
пријави), упућује у одредишни царински уред у унутрашњости, при чему се одговарајуће
примјењује члан 12. овог Упутства. Међутим, ако носилац карнета АТА захтијева да се за робу
враћену у непромијењеном стању поступак проведе по карнету АТА у улазном граничном
царинском уреду, у том случају се поступа како слиједи:
b) за робу у непромијењеном стању (остала роба из рубрике F.a) купона за поновни
увоз), улазни гранични царински уред поступак проводи по карнету АТА (купон и
талон за поновни увоз), при чему се одговарајуће примјењује став (1) до (6) овог
члана, с тим да тај уред за робу у промијењеном стању (роба из рубрике F.b) купона
за поновни увоз) мора у рубрици H.c) купона за поновни увоз и у рубрици 2. талона
за поновни увоз, између осталог, унијети забиљешку да је иста стављена у поступак
провоза, уз навођење редних бројева те робе из главне робне листе, те броја и датум
из контролника АТА и броја купона за провоз из тачке б) овог става (нпр. ''Роба 1-3
из рубрике F.b) упућена по провозу до ЦИ Добој, АТА К/5/2011/10/07/1'' или
податке о ТР пријави ако је по ТР пријави упућена),
б) робу у промијењеном стању по поступку провоза (на основу карнета АТА, ако има
довољно плавих купона и талона или по провозној (ТР) царинској пријави), упућује у
одредишни царински уред у унутрашњости, при чему се одговарајуће примјењује члан
12. овог Упутства.
(10) У одредишном царинском уреду за робу упућену по поступку провоза у тај уред у
складу са ставом (9) овог члана, поступак се проводи како слиједи:
a) ако је у одредишни царински уред упућена и роба у промијењеном стању и роба
која се враћа у непромијењеном стању у истој пошиљци, тај уред за наведене робе
раздужује поступак провоза, при чему се одговарајуће примјењује члан 12. став (9)
и (10) овог Упутства (ако је роба била упућена по ТР царинској пријави, у погледу
раздуживања поступка провоза поступа се по правилима раздуживања уобичајеног
поступка провоза). Након тога, поступак поновног увоза за те робе проводи се како
слиједи:
1) за робу у непромијењеном стању поступак се проводи по карнету АТА (купон и
талон за поновни увоз), при чему се одговарајуће примјењује став (1) до (6) овог
члана, с тим да у рубрици F.b) купона за поновни увоз треба бити наведена и
роба у непромијењеном стању, а у рубрици H.c) тог купона и у рубрици 2.
талона за понови увоз, одредишни царински уред, поред осталог, уноси и
забиљешку да је за ту робу проведен поступак по царинској пријави, уз
навођење редних бројева те робе из главне робне листе и података о царинској
пријави из алинеје 2) ове тачке (нпр. ''Роба 1-3 из рубрике F.b) оцарињена,
увозна ЈЦИ/ИМ 6 150/23/10/2011 ЦИ Бања Лука''),
2) за робу у промијењеном стању поступак се проводи по одговарајућој редовној
царинској пријави (ИМ 6) ради обрачуна и плаћања царинског дуга по
прописима који важе за робу која се враћа након поступка спољне обраде, осим
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ако одредишни царински уред при провјери робе не утврди да иста испуњава
услове за ослобађање од плаћања увозних дажбина прописане чланом 177. и
178. Закона и чланом 419. до 422. Одлуке. У царинској пријави претходни
документ је документ по којем је наведена роба упућена по поступку провоза,
те се у поље 40 те пријаве уписују подаци о истом (ако је у питању купон за
провоз, уписује се назнака АТА", број и година из контролника АТА под којим
је евидентиран наведени купон за провоз и редни број тог купона (нпр. "АТА
5/2011/1), а ако је у питању ТР царинска пријава уписују се подаци о тој
пријави), док се у поље 44 царинске пријаве у сваком случају уписује: назнака
"АТА", број карнета, број и година из контролника АТА под којим је
евидентиран извозни купон и редни број тог купона по којем је роба на коју се
односи
царинска
пријава
била
привремено
извезена
(нпр.''АТА/СИ000130/23/2011/1''), за коју робу се тај купон раздужује у
контролнику АТА том царинском пријавом,
3) ако одредишни царински уред утврди да су за упућену робу у промијењеном
стању испуњени услови за ослобађање од плаћања увозних дажбина прописани
чланом 177. и 178. Закона и чланом 419. до 422. Одлуке, поступак се и за ту
робу проводи на основу карнета АТА као и за робу у непромијењеном стању из
алинеје 1) ове тачке (по истом купону и талону за поновни увоз), с тим да у
рубрици F.b) купона за поновни увоз треба бити наведена роба у промијењеном
стању, а у рубрици H.c) тог купона и у рубрици 2. талона за понови увоз,
одредишни царински уред, поред осталог, уноси и забиљешку да је та роба и по
ком основу ослобођена од плаћања увозних дажбина, уз навођење редних
бројева те робе из главне робне листе (нпр. ''Роба 1-3 из рубрике F.b) ослобођена
од увозних дажбина по чл. 177. ЗоЦПБиХ''),
б) ако је у одредишни царински уред упућена само роба у промијењеном стању, тај
уред за исту радужује поступак провоза, при чему се одговарајуће примјењује члан
12. став (9) и (10) овог Упутства (ако је роба била упућена по ТР пријави, у погледу
раздуживања поступка провоза поступа се по правилима раздуживања уобичајеног
поступка провоза). Након раздуживања поступка провоза, у провођењу поступка
поновног увоза за наведену робу, одговарајуће се примјењује тачка а) алинеја 2)
или алинеја 3) овог става, у зависности да ли су за ту робу испуњени или не услови
за ослобађање од плаћања увозних дажбина прописани чланом 177. и 178. Закона и
чланом 419. до 422. Одлуке. Ако се одговарајуће примјењује тачка а) алинеја 2)
овог става, у погледу раздуживања односне робе у контролнику АТА и у карнету
АТА одговарајуће се примјењује члан 20. став (5) и (6) овог Упутства.
(11) Ако се роба привремено извезена по карнету АТА враћа у царинско подручје БиХ по
карнету АТА, након истека рока његовог важења, у стању у којем је била извезена, може се,
сходно члану 422. став 1. трећи подстав Одлуке, прихватити као враћена роба само ако су
испуњени услови из члана 177. и 178. Закона и члана 419 до 422. Одлуке. У том случају, сходно
члану 422. став 1. четврти подстав Одлуке, примјењује се члан 197. став 2. Одлуке, тј. улазни
гранични царински уред код поновног увоза наведене робе поступак проводи по карнету АТА
(купон и талон за поновни увоз) неовисно што је рок важења карнета истекао. У том случају
одговарајуће се примјењује став (1) до (5) овог члана, с тим да у рубрици H.c) купона за
поновни увоз и у рубрици 2. талона за понови увоз, тај уред, поред осталог, уноси и забиљешку
да је односна роба и по ком основу ослобођена од плаћања увозних дажбина, уз навођење
редних бројева те робе из главне робне листе (нпр. ''Роба 1-10 ослобођена од увозних дажбина
по чл. 177. ЗоЦПБиХ'').
(12) У случају из става (8), (9) и (11) овог члана, поступак по карнету АТА у улазном
граничном царинском уреду могу проводити само шеф тог уреда и вођа смјене.
Члан 20.
(Раздуживање поступка привременог извоза на други начин)
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(1) У случају када роба која је привремено извезена по карнету АТА више није намијењена
поновном увозу у БиХ (не враћа се), било у цјелости или дјелимично, носилац карнета АТА
мора, код надлежног извозног царинског уреда, за ту робу поднијети карнет АТА и извозну
царинску пријаву на обрасцу ЈЦИ, попуњену у складу са прописима о попуњавању царинских
пријава, ради окончања привременог извоза коначним извозом.
(2) У извозној царинској пријави из става (1) овог члана претходни документ је извозни
купон по којем је роба која се раздужује том пријавом била стављена у привремени извоз, те се
у поље 44 (приложени документи) извозне царинске пријаве уписује: назнака "АТА" и број
карнета (нпр.АТА/SI000135), док се у поље 40 (претходни документ) уписује: назнака АТА",
број и година из контролника АТА под којим је евидентиран наведени извозни купон и редни
број тог купона (нпр. "АТА/56/2011/1"), који подаци се налазе и у извозном талону за односну
робу који је остао у карнету АТА. Ако се извозном царинском пријавом раздужује роба која је
привремено извезена по више извозних купона, у поље 40 (претходни документ) уписује се
назнака: ''Списак извозних купона'', а уз царинску пријаву се прилаже списак у којем је наведен
податак о броју односног карнета АТА и сви подаци за сваки извозни купон (нпр.
"АТА/56/2011/1", "АТА/65/2011/2", итд. зависно колико има извозних купона који се раздужују
за односну робу).
(3) Након проведеног поступка по извозној царинској пријави из става (1) овог члана,
извозни царински уред, у свим примјерцима те пријаве, у пољу Ц, као и у њеном инспекцијском
акту, уноси забиљешку: "Трајни извоз невраћене робе са привременог извоза по карнету АТА"
након чега ту пријаву раздужује у информационом програму ASYCUDA, а њен примјерак 3
враћа декларанту (носиоцу карнета АТА), како би надлежним органима могао доказати да је
роба трајно извезена.
(4) Сам извозни купон из става (2) овог члана (као ни њему одговарајући извозни талон) не
може служити у сврхе остваривања ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност за
извоз, него само извозна царинска пријава из става (1) овог члана. Примјерак извозне царинске
пријаве се не упућује на гранични прелаз ради овјере физичког иступа робе из БиХ, јер је роба
већ у иностранству, него се, сходно тој царинској пријави, привремени извоз обављен по
карнету АТА преиначује у трајни (редовни) извоз. У тим случајевима, независно од датума
изозне царинске пријаве, сматра се да је роба трајно извезена оног дана када је физички
иступила из царинског подручја БиХ по наведеном извозном купону.
(5) У случају из става (1) овог члана, извозни царински уред, ради раздуживања односне
привремено извезене робе у контролнику АТА и у карнету АТА, поступа на сљедећи начин:
a) контролник АТА раздужује извозном царинском пријавом, при чему се
одговарајуће примјењује и члан 13. став (9) и став (10) тачка а) и б) овог Упутства,
б) на другој страни (полеђини) купона за поновни увоз (види члан 18. став (5) тачка ц)
овог Упутства), као и на другој страни (полеђини) предње корице карнета АТА, испод
списка робе, у виду забиљешке, евидентира привремено извезену робу која се
раздужује, при чему уноси сљедеће: редне бројеве из главне робне листе привремено
извезене робе која се раздужује, податке о извозној царинској пријави којом се роба
раздужује, број и година из контролника АТА при раздуживању привременог извоза
(тј. раздуживању извозног купона из поља 40 извозне царинске пријаве), датум
поступања и овјеру (нпр. ''Роба 1-20 оцарињена, ЦИ Бања Лука-извозна ЈЦИ ЕX1
2105/2011, АТА К-95/2011/12/31 и овјера забиљешке),
ц) купон за поновни увоз са унијетом забиљешком из тачке б) овог става не одваја из
карнета АТА (он остаје у карнету), али задржава његову копију (обе стране), а у даљем
поступању са истом одговарајуће примјењује се члан 13. став (6) или (7) овог
Упутства, у зависности да ли је извозни царински уред и царински уред који је одобрио
привремени извоз робе по односном карнету АТА (тј. по извозном купону који се
раздужује) исти уред или су то различити уреди, с тим да једну копију задржава и уз
извозну царинску пријаву.
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(6) Царински уред који је одобрио привремени извоз, када није и извозни царински уред из
става (5) овог члана, са примљеном копијом купона за поновни увоз из става (5) тачка ц) овог
члана одговарајуће поступа у складу са чланом 13. став (8) и (10) тачка б) овог Упутства, с тим
да архивирање у архиву раздужених извозних карнета АТА врши тек када се извозни купон
који је у питању у цјелости раздужи.
GЛАВА V. ЗАМЈЕНА КАРНЕТА АТА
Члан 21.
(Замјена карнета АТА)
(1) У случају када је карнет АТА уништен, изгубљен или украден, удружење издавалац
може носиоцу карнета АТА, на његов захтјев, издати замјенски карнет АТА, којег ће царински
уред, сходно члану 13. Анекса А Конвенције, прихватити ако се роба на коју се замјенски
карнет АТА односи налази у царинском подручју БиХ и ако је замјенски карнет АТА с роком
важења који истиче када и рок важења раније прихваћеног АТА карнета којег замјењује.
(2) Сви подаци наведени у замјенском карнету АТА из става (1) овог члана, укључујући и
датум издавања и датум важења, морају бити идентични старом (изворном) карнету АТА. На
предњој корици, те купонима и талонима тог замјенског карнета АТА, у рубрици G.а), стоји
уписано (од удружења издаваоца) сљедеће: ''REPLACEMENT ........ (и број старог карнета АТА).
(3) У случају када рок привременог увоза траје колико и рок важности карнета АТА, а
истекне прије него што је постигнута сврха привременог увоза, царински уред не може
продужити рок важности карнета АТА, али носиоцу карнета АТА, удружење издавалац може,
сходно члану 14. Анекса А Конвенције, издати замјенски (нови) карнет АТА, а корисник мора
стари карнет АТА вратити удружењу издаваоцу. Носилац карнета АТА мора од удружења
издаваоца тражити издавање замјенског карнета АТА прије истека рока важења старог карнета.
Најдужи рок важења тог замјенског карнета АТА је 12 мјесеци.
(4) Осим податка о новом датуму важења замјенског карнета АТА, сви подаци наведени у
замјенском карнету АТА из става (3) овог члана, морају бити идентични подацима у старом
(изворном) карнету АТА. На предњој корици, те купонима и талонима тог замјенског карнета
АТА, у рубрици G.а), стоји уписано (од удружења издаваоца) сљедеће: ''REPLACEMENT FOR
........ (и број старог карнета АТА).
(5) Ако у случају из става (3) овог члана удружење издавалац не изда замјенски карнет
АТА, а роба ради постизања сврхе привременог увоза и даље треба да остане у том поступку,
може се, на захтјев корисника поступка, уз испуњење прописаних услова, примјенити члан 15.
став (7) овог Упутства.
Члан 22.
(Поступање по замјенском карнету АТА)
(1) У случају из члана 21. став (3) овог Упутства, носилац карнета АТА, при замјени
старог карнета АТА, царинском уреду који је задњи одобрио стављање робе у привремени увоз
по старом карнету АТА подноси замјенски карнет АТА и стари карнет АТА, који уред
провјерава податке у замјенском карнету АТА и упоређује са подацима старог карнета АТА.
Након тога, ради раздуживања старог карнета АТА и прихватања замјенског карнета АТА,
проводи сљедеће радње:
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a) раздужује стари карнет АТА, на начин да у рубрику H.d) купона за поновни
извоз у старом карнету АТА (који остаје у том карнету) уноси забиљешку о томе да
је роба из главне робне листе старог карнета АТА обухваћена у замјенском карнету
АТА, уз навођење броја замјенског карнета из рубрике G.а) (нпр: ''REPLACEMENT
FOR ........ (и број старог карнета АТА''), види члан 21. став (4) овог Упутства). На
исти начин, тј. са истом забиљешком попуњава и одговарајући талон за поновни
извоз у старом карнету АТА. У контролнику АТА уноси податке о затварању
привременог увоза и отвара нови поступак привременог увоза по замјенском
(новом) карнету АТА, с тим да се у рубрику ''Примједбе'' упише веза замјенскистари карнет,
б) прихвата замјенски карнет АТА тако што у рубрику H.c) првог празног увозног
купона у замјенском карнету АТА уписује: број и годину под којим је замјенски карнет
АТА (односно наведени купон) евидентиран при прихватању, док у рубрику H.d)
уписује: крајњи датум одобреног рока за поновни извоз привремено увезене робе из
старог карнета АТА и сваког његовог продужења (ако је било), као и продужење тог
рока одобреног при прихватању замјенског карнета АТА, те број и годину из
контролника АТА под којим је увозни купон по којем је роба стављена у привремени
увоз из старог карнета АТА евидентиран при одобравању привременог увоза и редни
број тог купона (нпр: К-270/2011/05/28/2''), те овјерава купон. Након тога, купон одваја
и задржава га (припаја) уз наведени увозни купон из старог карнета АТА,
ц) податке наведене у тачки б) овог члана уписује и у увозни талон (рубрика 3. и 4.) у
замјенском карнету АТА, који талон остаје у замјенском карнету АТА (увозни купон
из тачке б) овог става и увозни талон замјенског карнета АТА морају бити нумерисани
истим одговарајућим редним бројем (види члан 6. став (13) и (14) овог Упутства),
д) истовремено, на првом празном бијелом купону за поновни извоз у замјенском
карнету АТА (који остаје у том карнету и користи се код поновног извоза робе из
БиХ), у рубрику H.е) само уписује назив тог уреда, број и годину из контролника АТА
под којим је евидентиран увозни купон замјенског карнета АТА из тачке б) овог става
и редни број тог купона који је уписан у његовој рубрици G. (нпр. ''ГП Дољани К310/2011/1''),
е) у контролник АТА уноси забиљешку о замјенском карнету АТА (уноси податке из
рубрике G.а) (нпр. ''REPLACEMENT FOR .......... (и број старог карнета АТА).
(2) У случају из члана 21. став (1) овог Упутства, одговарајуће примјењује се став (1) тачка
б) до е) овог члана.

GЛАВА VI. ПОСТУПАК КАДА КАРНЕТ АТА НИЈЕ РАЗДУЖЕН
Члан 23.
(Поступање по нераздуженом
карнету АТА за привремени увоз)
(1) Царински уред код којег је роба стављена у поступак привременог увоза уз потпуно
ослобађање од плаћања увозних дажбина по важећем карнету АТА (укључујући и провоз у
сврхе привременог увоза), дужан је ажурно пратити одобрени рок поновног извоза те робе
(односно рок провоза).
(2) Ако царински уред из става (1) овог члана, у року од 30 дана по истеку рока за поновни
извоз робе, не прими доказ да је привремено увезена роба поновно извезена, тј. иступила из
царинског подручја БиХ или да је стављена у друго царински одобрено поступање или
употребу (види члан 13. и 14. овог Упутства), дужан је упутити ургенцију (у два примјерка)
Одсјеку за царине при свим регионалним центрима, уз коју доставља и копију задржаног
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нераздуженог бијелог увозног купона за односну робу. Образац ургенције дат је у Прилогу 1.
овог Упутства.
(3) Одсјек за царине обавезан је, у року од 15 дана од пријема ургенције, од својих
царинских уреда, на најпогоднији начин прибавити одговор у вези ургенције и исти доставити
царинском уреду који је упутио ургенцију.
(4) Царински уред код којег је раздужен поступак привременог увоза одобрен по карнету
АТА (било у цјелини или дјелимично) на који се односи ургенција дужан је у контролник АТА
о томе унијети податке.
(5) Ако царински уред који је упутио угенцију из става (2) овог члана, на ургенцију добије
одговор да је предметни карнет АТА раздужен, обуставља поступак.
(6) Ако роба привремено увезена по карнету АТА, у одобреном року поновног извоза, не
буде поновно извезена из БиХ или стављена у друго царински одобрено поступање или
употребу, царински уред који је одобрио привремени увоз по карнету АТА доставља предмет
Групи за процедуре регионалног центра којем тај уред организационо припада (у даљем тексту:
Група за процедуре) која води даљи поступак.

Члан 24.
(Поступак у вези обавјештавања о нераздуженом карнету АТА
за привремени увоз, достављању доказа, потраживања царинског дуга и наплате)
(1) У поступању по примљеном предмету из члана 23. став (6) овог Упутства, Група за
процедуре гарантном удружењу Спољнотрговинској комори БиХ доставља обавијест о
нераздуженом карнету АТА, која истовремено обухвата и захтјев за доставу доказа да је роба
поновно извезена из царинског подручја БиХ или на неки други прописани начин раздужена.
(2) Уз обавијест из става (1) овог члана доставља се копија нераздуженог бијелог увозног
купона из карнета АТА који је у питању, копија одговора на ургенцију из члана 23. овог
Упутства и обрачун царинског дуга за нераздужену односну робу настао усљед непридржавања
услова прописаних за привремени увоз, који обрачун обухвата и јамствени захтјев према
гарантном удружењу за плаћање тог дуга. Обавијест се доставља на обрасцу из Прилога 2. овог
Упутства, а обрачун царинског дуга, сходно члану 296. и 297. Одлуке, на обрасцу из Прилога 41
Одлуке, који је дат и у Прилогу 3. овог Упутства.
(3) Обавијест са обрачуном царинског дуга из става (2) овог члана, у складу са чланом 8.
став 4. Анекса А Конвенције, доставља се гарантном удружењу Спољнотрговинској комори
БиХ не прије истека рока важења нераздуженог карнета АТА који је у питању, а најкасније у
року од годину дана од истека његовог рока важења (види и став (6) овог члана), јер послије тог
рока гаранција више не важи и губи се право захтијевати плаћање царинског дуга од гарантног
удружења.
(4) Према члану 8. став 3. Анекса А Конвенције, када царинске власти на територији
привременог увоза обраде и без услова раздуже карнет АТА за одређену робу не могу накнадно
тражити од гарантног удружења плаћање царинског дуга у вези са истом робом. Захтјев,
међутим још увијек може бити поднесен против гарантног удружења ако се накнадно открије
да је раздуживање карнета АТА обављено непрописно или уз превару или да је дошло до
кршења услова привременог увоза или провоза (зависно који поступак је у питању). Безусловно
раздуживање подразумијева да у тренутку овјере карнета АТА при раздуживању, није
откривено никакво кршење услова привременог увоза или провоза.
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(5) Gарантно удружење Спољнотрговинска комора БиХ, сходно члану 9. став (1) тачка (а)
Анекса А Конвенције, има рок од шест мјесеци од дана пријема обавијести са обрачуном
царинског дуга из става (2) овог члана да достави доказ о поновном извозу робе или о неком
другом прихватљивом начину раздуживања карнета АТА (тј. о раздуживању привременог увоза
одобреног по истом) код царинског органа у БиХ или страног царинског органа.
(6) Ако гарантно удружење Спољнотрговинска комора БиХ захтијевани доказ о
раздуживању карнета АТА који је у питању не достави Gрупи за процедуре у року од пет
мјесеци од датума достављања обавијести о нераздуженом карнету АТА и обрачуна царинског
дуга из става (2) овог члана, Група за процедуре обавезна је, до истека шестомјесечног рока из
става (5) овог члана, доставити гарантном удружењу Спољнотрговинској комори БиХ рјешење
којим утврђује настанак царинског дуга по нераздуженом карнету АТА, висину тог дуга (износ
дуга који је већ раније обрачунат на обрасцу из става (2) овог члана) и обавезује гарантно
удружење Спољнотрговинску комору БиХ да је, уколико до истека наведеног шестомјесечног
рока не достави захтијевани доказ о раздуживању карнета АТА, сходно члану 9. став 1. тачка б)
Анекса А Конвенције, обавезна одмах по истеку тог рока, на основу тог рјешења уплатити
депозит на име износа царинског дуга утврђеног тим рјешењем, на рачун и начин наведен у
рјешењу.
(7) У рјешењу из става (6) овог члана, између осталог, треба да стоји и то да уплата
депозита на име износа царинског дуга по том рјешењу, у складу са чланом 9. став (1) тачка (б)
Анекса А Конвенције, постаје коначна (доспјева), односно да рјешење постаје извршно по
истеку три мјесеца од уплате тог депозита, те да ће Управа за индиректно-неизравно
опорезивање, уколико гарантно удружење Спољнотрговинска комора БиХ ни у даљем року од
три мјесеца од дана уплате тог депозита не достави доказ о раздуживању карнета АТА,
уплаћена средства депозита распоредити на прописани рачун као редовну, односно коначну
уплату царинског дуга.
(8) Обавеза Спољнотрговинске коморе БиХ, као гарантног удружења за карнет АТА,
ограничена је на обавезу како је прописано чланом 8. став 2. Анекса А Конвенције и Уговором
из члана 3. тачка ф) овог Упутства.
(9) Ако гарантно удружење Спољнотрговинска комора БиХ, у шестомјесечном року из
става (5) овог члана или у даљем тромјесечном року након уплате депозита на име износа
царинског дуга, достави Групи за процедуре доказ о раздуживању карнета АТА, Група за
процедуре обавезна је без одлагања, а изузетно у року од три мјесеца од пријема достављеног
доказа, доставити гарантном удружењу Спољнотрговинској комори БиХ рјешење у вези
поднијетог доказа (да ли се поднесени доказ прихвата као доказ о правилном раздуживању
карнета АТА који је у питању или не).
(10) Ако Група за процедуре достављени доказ прихвата као доказ о правилном
раздуживању карнета АТА, односно раздуживању поступка привременог увоза одобреног по
истом, у рјешењу из става (9) овог члана, између осталог, наводи и то на основу којих
прихваћених доказа се раздужује и који карнет АТА (уз навођење и редног броја увозног
купона тог карнета који је у питању), те је истим рјешењем обавезна одлучити и о поврату
депозита који је гарантно удружење Спољнотрговинска комора уплатило на име износа
царинскoг дуга по рјешењу из става (6) овог члана прије достављања прихваћеног доказа.
(11) Рјешење из става (10) овог члана Група за процедуре доставља и царинском уреду
који је одобрио стављање робе у привремени увоз по карнету АТА који се раздужује, који уред
је дужан на темељу тог рјешења евидентирати раздуживање односног карнета АТА, односно
увозног купона на који се односи, те исто припојити и архивирати са тим купоном. У случају
ако не буде донијето наведено рјешење, тј. ако Спољнотрговинска комора БиХ не достави
доказе о раздуживању нераздуженог карнета АТА у свеукупном року од девет мјесеци од
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датума достављања обавијести о нераздуженом карнету АТА и обрачуна царинског дуга из
става (2) овог члана, тада ће Група за процедуре, по истеку тог рока, наведеном царинском
уреду доставити примјерак рјешења из става (6) овог члана, на темељу којег ће рјешења тај уред
евидентирати раздуживање карнета АТА који је у питању.
(12) Као доказ о правилном завршетку, односно раздуживању поступка привременог увоза
одобреног по нераздуженом карнету АТА, могу се прихватити исправе или документа наведена
у члану 10. Анекса А Конвенције и члану 295. Одлуке, на основу којих се на недвосмислен
начин може утврдити истовјетност робе и доказати да је роба поновно извезена из царинског
подручја БиХ, односно да је за њу одобрен неки од других царински одобрених поступања или
употребе.
(13) Ради правилног провођења поступка у вези нераздуженог карнета АТА и наплате
утврђеног царинског дуга, неопходно је да сви надлежни царински органи, свако у дјелокругу
свога рада, воде рачуна о благовремености провођења неопходних радњи у том поступку и о
поштивању прописаних рокова.
(14) У погледу питања у вези настанка царинског дуга и утврђивање висине тог дуга,
камате (ако је примјенљива), као и у погледу евентуално других питања која нису обухваћена
овим чланом и чланом 26. овог Упутства, примјењују се прописи примјењиви на та питања као
када се поступак привременог увоза проводи на основу редовне царинске пријаве.
Члан 25.
(Поступак у вези нераздуженог карнета АТА за провоз)
(1) У случају нераздуженог карнета АТА по којем је одобрен провоз у сврхе привременог
увоза, одговарајуће примјењује се члан 23. и 24. овог Упутства, с тим што ургенцију прво треба
доставити одредишном царинском уреду (рок осам дана), па ако се од тог уреда добије
негативан одговор, тада ургенцију упутити и Одсјеку за царине при свим регионалним
центрима (рок 15 дана). У другим питањима у вези раздуживања поступка провоза, настанка и
утврђивања висине царинског дуга, камате (ако је примјенљива) и других питања која нису
обухваћена наведеним одредбама примјењују се одредбе члана 295. до 297. Одлуке и друге
одредбе примјењиве на та питања као када се поступак провоза проводи по редовној царинској
пријави, без одступања од посебних одредби Конвенције које се односе на обавезу гарантног
удружења Спољнотрговинске коморе БиХ у случају када се користи карнет АТА.
Члан 26.
(Обрачун царинског дуга насталог за
привремено увезену робу и компензаторна камата)
(1) У случајевима настанка царинског дуга за робу привремено увезену уз потпуно
ослобађање од плаћања увозних дажбина по карнету АТА, према одредбама члана 140. став 1.
Закона и члана 379. став 1. Одлуке, само се у случају када се наведени поступак који је био
одобрен за робу из члана 373. Одлуке (роба намијењена излагању или употреби на изложбама,
сајмовима, састанцима или сличним приредбама, умјетнички предмети и друго), одноносно
према одговарајућем анексу Конвенције који обухвата робу из наведеног члана, раздужује
стављањем те робе у слободан промет или када царински дуг настане на други начин, износ
царинског дуга утврђује на основу елемената за обрачун дажбина који одговарају тој роби у
тренутку прихватања пријаве за слободан промет, односно у тренутку настанка царинског дуга.
(2) У свим другим случајевима (који није случај из става (1) овог члана) раздуживања
поступка привременог увоза уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина стављањем робе
из тог поступка у слободан промет или када царински дуг за ту робу настане на други начин,
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износ тог дуга се обрачунава на основу елемената за обрачун дажбина који одговарају тој роби у
тренутку прихватања карнета АТА по којем је стављена у привремени увоз уз потпуно ослобађање
од плаћања увозних дажбина.
(3) У случају из става (1) и (2) овог члана, одредбе мјеродавне за увозне дажбине у тим
случајевима се примјењују и за обрачунавање и наплаћивање пореза на додату вриједност.
(4) У погледу обрачуна, наплате и изузећа од наплате компензаторне камате примјењује се
члан 317. Одлуке. Не искључујући и друга изузећа у погледу обрачуна и наплате компензаторне
камате прописана чланом 317. став 4. Одлуке, компензаторна камата се не плаћа ни у
случајевима из члана 317. став 4. тачка (и) Одлуке, а то су случајеви када царински дуг настане
стављањем у слободан промет оне робе за коју је претходно био одобрен поступак привременог
увоза уз потпуно ослобађање од плаћања увозних дажбина према члану 353., до 358., 360., 362.,
365., 370. тачка (б) и 373. Одлуке, односно према одговарајућим анексима Конвенције којима је
обухваћена роба на коју се односе наведени чланови Одлуке.
Члан 27.
(Поступање по нераздуженом карнету АТА за привремени извоз)
(1) Царински уред код којег је роба стављена у поступак привременог извоза по важећем
карнету АТА, дужан је ажурно пратити одобрени рок поновног увоза те робе.
(2) У случају нераздуженог карнета АТА по којем је одобрен привремени извоз
одговарајуће се примјењује члан 23. овог Упутства. Група за процедуре ће у вези примљеног
предмета о томе, даље о нераздуженом карнету АТА за привремени извоз, обавијестити
носиоца карнета АТА, која обавијест обухвата и захтјев за достављање доказа о враћању
привремено извезене робе у року од шест мјесеци од пријема обавијести, уз назнаку и његове
обавезе из става (3) овог члана.
(3) Ако носилац нераздуженог карнета АТА, у шестомјесечном року од пријема обавијести
из става (2) овог члана, не достави Групи за процедуре доказ о враћању привремено извезене
робе, у том случају мора, код надлежног царинског уреда, поднијети извозну царинску пријаву
и карнет АТА ради коначног извозног царињења невраћене привремено извезене робе, те по
окончању тог поступка копију те пријаве доставити Групи за процедуре. У погледу поступка по
извозној царинској пријави одговарајуће примјењује се члан 20. став (1) до (4) овог Упутства.
Контролник АТА за односну робу царински уред раздужује извозном царинском пријавом, док
у карнет АТА (ако га евентуално предочи његов носилац) не уноси никакав податак, нити
овјерава.
(4) Ако носилац нераздуженог карнета АТА не поступи у складу са ставом (2) овог члана,
или ако у року од три године од дана стављања бх. робе у привремени извоз по нераздуженом
карнету АТА не дође до примјене члана 19. став (11) овог Упутства, контролник АТА остаје
нараздужен све до истека наведеног рока од три године. По истеку тог рока, царински уред код
којег је одобрен привремени извоз по том карнету, раздужује контролник АТА, уз напомену
''Раздуживање по истеку три године''.
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ГЛАВА VII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
(Царински прекршај)

У погледу царинских прекршаја почињених у царинским поступцима из члана 1. овог
Упутства који се проводе по карнету АТА поступа се у складу са прописима у БиХ који
регулишу област прекршаја примјењивим на почињени царински прекршај исто као у случају
када је такав царински прекшај почињен у истим поступцима када се они проводе по редовној
царинској пријави.
Члан 29.
(Саставни дио Упутства)
Саставни дио овог Упутства чине:
a) Прилог 1. из члана 23. став (2) овог Упутства - Образац ургенције о нераздуженом
карнету АТА,
б) Прилог 2. из члана 24. став (2) овог Упутства - Образац обавијести о нераздуженом
карнету АТА гарантном удружењу,
ц) Прилог 3. из члана 24. став (2) овог Упутства - Образац обрачуна царинског дуга по
карнету АТА.
Члан 30.
(Ступање на снагу и примјена)
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 18. априла 2011. године
и биће објављено у ''Службеном гласнику БиХ".
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