На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 30/03 и 42/03) и члана 1. Закона о цринској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 57/04, Савјет министара Босне и Херцеговине на 101. сједници
одржаној 15.12.2005. године, донио је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОВЕДБЕНИМ
ПРОПИСИМА ЗАКОНА О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 63а/04), у члану 45. у ставу 1. у тачки б) ријечи: "укаже прилика"
замјењују се ријечју: "обави".
Члан 2.
У члану 55. у ставу 2. у другом подставу на српском и хрватском језику ријечи: "1,000
КМ" замјењује се ријечима: "1.000 КМ", а ријечи: "2,400 КМ" ријечима: "2.400 КМ".
Члан 3.
У члану 58. у ставу 2. у трећем подставу
"увознику".

ријеч: "извознику" замјењује се ријечју:

Члан 4.
У члану 115. у ставу 4. иза ријечи: ''или 162.'', додају се ријечи: ''до 196.''.
Члан 5.
У члану 134. у ставу 1. испред ријечи:'' Чланови'' додају се ријечи: ''Царински органи могу
одлучити да се'', а иза ријечи ''примјењују'': брише се ријеч ''се''.
Члан 6.
У члану 140. у ставу 1. у тачки (а), у првој алинеји иза ријечи: ''с чланом 35.'', додају се
ријечи: ''став 1.''.
Члан 7.
У члану 144. под Б. став 1. мијења се и гласи:
''1.
У тренутку када их прихвате поштански органи, у случају пошиљки писмом и
пакетом које не подлијежу плаћању извозних дажбина.
У тренутку њиховог показивања царини, у случају пошиљки послатих писмом или
пакетом које подлијежу плаћању извозних дажбина под условом да их прате
пријаве ЦН 22 и/или ЦН 23.''

Члан 8.
У члану 158. став 1. тачка е) под и. алинеја прва ријечи: ''излазном'' замјењује се ријечју:
''извозном''.
Члан 9.
У члану 177. означавање ставова словима: ''а), б), ц) и д)'', замјењује се означавањем
арапским бројевима: ''1., 2. 3. и 4''.
Члан 10.
У члану 219. став који започиње текстом: ''Појединачна гаранција положена од стране
гаранта ...... '' означава се арапским бројем: ''3.''.
Члан 11.
У члану 229. у ставу 4. у задњем подставу ријеч: ''Одобрено'' замјењује се ријечју:
''Одустати''.
Члан 12.
У члану 292. у ставу 1. иза ријечи: ''у члану 88.'', додају се ријечи: ''став 1. тачка (а)''.
Члан 13.
У члану 348. у ставу 3. у првој реченици иза ријечи: ''из члана 27.'', додају се ријечи: '' став
2.''
Члан 14.
1. У прилогу 1. образац: ''Захтјев за обавезујућом информацијом о тарифном разврставању
(ОИТ) замјењује се новим обрасцем: "Захтјев за издавање обавезујуће информације о
сврставању робе у Царинску тарифу (ОИТ)", који чини саставни дио ове одлуке.
2. У прилогу 1. образац: ''Захтјев за обавезујућом информацијом о поријеклу (ОИП)'',
замјењује се новим обрасцем: "Захтјев за издавање обавезујуће информације о поријеклу робе
(ОИП)'', који чини саставни дио ове одлуке.
Члан 15.
1. У прилогу 2. образац: ''Обавезујућа информација о тарифном разврставању (ОИТ)''
замјењује се новим обрасцем: "Обавезујућа информација о сврставању робе у Царинску тарифу
(ОИТ)'', који чини саставни дио ове одлуке.
2. У прилогу 2. образац: ''Обавезујућа информација о поријеклу (ОИП)'', замјењује се
новим обрасцем: ''Обавезујућа информација о поријеклу робе (ОИП)", који чини саставни дио
ове одлуке.

Члан 16.
У прилогу 8. у колони (3) Обрада или прерада обављена на материјалима без поријекла
која даје статус производа с поријеклом, у тексту за тарифни број 2202, ријечи: "цјеловито
добијени" замјењују се ријечима: "с поријеклом".
Члан 17.
1. У прилогу 9. у текстуалном дијелу у ставу 2. у првој реченици ријеч: "овјерења"
замјењује се ријечју: "увјерења", а задња реченица се мијења и гласи: "На подлози има
одштампану испреплетену шару "guilloche" зелене боје, чиме постаје видљив било који покушај
фалсификовања механичким или хемијским путем".
2. У прилогу 9. у текстуалном дијелу у ставу 3. додају се трећа и четврта реченица које
гласе: "Свако увјерење мора садржавати назив и адресу штампарије или ознаку на основу које
се штампарија може идентификовати. Садржи и серијски број, одштампан или не, а који такође
омогућава њену идентификацију".
3. У прилогу 9. обрасци: ''APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFCATE, MOVEMENT
CERTIFICATE И ИЗЈАВА ИЗВОЗНИКА, замјењују се новим обрасцима: ''УВЈЕРЕЊЕ О КРЕТАЊУ
РОБЕ ЕУР. 1'', ''ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ'' и ''ИЗЈАВА ИЗВОЗНИКА'',
са текстом на енглеском језику, који чине саставни дио ове одлуке.
Члан 18.
У прилогу 15 у Наслову II врше се измјене и допуна како слиједи:
- у другом реду, испред поднаслова: ''Извоз, поновни извоз, вањска обрада и/или провоз''
додаје се: '' слово А и интерпукцијски знак тачка'',
- у поднаслову А. у називу поља 10. ријечи: ''/задње пошиљке'' се бришу,
- у поднаслову Ц. у називу поља 10. ријеч: ''последње'' замјењује се ријечју: ''задње'',
- у поднаслову А. назив поља 11. мијења се и гласи: ''11. Земља трговине'',
- у поднаслову Ц. назив поља 11. мијења се и гласи: ''11. Земља трговине/производње''
- у поднаслову А. и Ц. у тексту поља 14. Декларант/заступник, друга реченица се брише,
- у поднаслову А. и Ц. у називу поља 18. ријеч: ''при'' замјењује се самогласником ''у'',
- у поднаслову А. и Ц. у називу поља 19. ријеч ''(Цтр)'' се брише,
у поднаслову А. и Ц. назив поља 21. мијења се и гласи: ''Поље 21. Идентитет и
националност активног превозног средства које прелази границу'',
- у поднаслову А. у називу поља 29. ријеч: ''/улазни'', се брише,
- у поднаслову Ц. у тексту поља 29. последња два става се бришу,
- у поднаслову А. и Ц. назив поља 32. мијења се и гласи: ''32. Наименовање број'',
- у поднаслову А. и Ц. назив поља 39. мијења се и гласи: ''39. Квота'',
- у поднаслову Ц. назив поља 42. мијења се и гласи: ''Цијена наименовања'',
- у поднаслову Ц. назив поља 43. мијења се и гласи: ''МВ шифра'',
- у поднаслову Ц. у називу и у тексту за поље 47. ријеч: ''дажбина'' замјењује се, у
одговарајућем падежу, ријечима: '' индиректни порези'', осим у ставу 3. прва алинеја
текст у загради,
- у поднаслову А. у тексту за поље 52. ријечи: ''и гарантног ваучера'' замјењују се
ријечима: ''или одустајања од гаранције'',
у поднаслову А. и Ц. у називу поља 54. ријечи: ''или његовог'' замјењују се
интепункцијским знаком: ''/''.

Члан 19.
У прилогу 20 врше се измјене и допуне како слиједи:
- у називу поља 18. испред ријечи: ''националност'' додају се ријечи: ''Идентитет и'', а
ријеч ''при'' замјењује се самогласником ''у'',
- у називу поља 21. испред ријечи: ''националност'' додају се ријечи: '' Идентитет и'', а
ријеч ''при'' замјењује се самогласником ''у'',
- назив и текст поља 22 мијења се и гласи:
'' Поље 22: Валута и укупан фактурисани износ
Валута са фактуре се наводи користећи шифре валуте објављене од Централне банке
БиХ'',
- текст за поље 36. се мијења и гласи: ''Шифре (до три знака) за земље са којима БиХ има
закључене споразуме о преференцијалним тарифним мјерама ће бити усвојене'',
- у називу поља 37. ријечи ''Увозни/извозни'' се бришу,
- у тексту поља 37. у називу шифре 55 ријеч: ''процедура'' замјењује се ријечју:
''поступак'',
- у тексту поља 37. у називу шифре 56 ријеч: ''процедура'' замјењује се ријечју:
''поступак'', а ријечи ''(систем поврата дажбина)'' замјењују се ријечима: ''(систем
обуставе плаћања)'',
- у тексту поља 37. у називу шифре 57 ријеч: ''аранжманом'' замјењује се ријечју:
''поступком'',
- у тексту поља 37. у називу шифре 91 ријеч: ''процедуру'' замјењује се ријечју:
''поступак'',
- у називу поља 47. и у тексту тог поља у првом реду ријеч: ''дажбина'' замјењује се, у
одговарајућем падежу, ријечју: ''индиректни порези'', а текст тог поља од петог до
осмог реда замјењује се новим текстом који гласи:
'' 0 - обезбјеђење гаранцијом,
1 - плативи индиректни порез,
2 - нема плаћања''.
Члан 20.
У прилогу 55. врше се измјене како слиједи:
- у тачки ''А. Шифре које се користе у пољима 10, 11, 15а, 17а, 18, 21 и 34а, тамо гдје је
потребно'' шифра :''XX'' замјењује се шифром: ''QQ'',
- тачка ''Б. Шифре које се користе у пољу 22.'' се брише.
Члан 21.
Прилози 16, 17, 18 и 19 замјењују се новим прилозима.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Босне
и Херцеговине''.
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