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BOSNAIHERCEGOVINA 
UPRAVA ZAINDIREKTNO OPOREZIVANJE

253
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 
72/17), a radi provođenja caiinskih i poreznih oslobađanja iz člana 
28. Okvimog sporazuma o fmansijskom partnerstvu između 
Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim 
aranžmanima za provođenje fmansijske pomoći Unije Bosni i 
Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) 
("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/22), a uz 
suglasnost Ministarstva fmansija i trezora Bosne i Hercegovine, 
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine i Direkcije za evropske integracije, direktor Uprave 
za indirektno oporezivanje donosi
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INSTRUKCIJU
O POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I 

POREZNIH OSLOBAĐANJA U SKLADU SA OKVIRNIM 
SPORAZUMOM O FINAN SIJSKOM PARTNERSTVU 

IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I 
HERCEGOVINE O POSEBNIM ARANŽMANIMA ZA 

PROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI UNIJE BOSNI I 
HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA 

PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA III)
GLAVA I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovom instrukcijom propisuje se postupak ostvarivanja prava 
na oslobađanje od plaćanja uvozne caiine, poreza na dodanu 
vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i drugih indirektnih poreza pri 
uvozu robe, odnosno puštanju robe u slobodan promet u carinsko 
područje Bosne i Hercegovine i oslobađanje od plaćanja PDV-a i 
drugih indirektnih poreza pri nabavci dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, a u skladu sa članom 28. Okvirnog sporazuma o 
finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i 
Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje fmansijske 
pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći (IPA III) ("Službeni glasnik BiH - 
Međunarodni ugovori", broj 7/22) (u daljnjem tekstu: Okvirni 
sporazum IPA III), a u okviru aranžmana pružanja pomoći EU 
putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije.

Član 2.
(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovoj instrukciji, shodno članu 28. 
stav (2) tač. (a) i (b) Okvirnog sporazuma IPA III imaju značenje i 
to:

a) "izvođač" označava fizičko i pravno lice koje izvršava 
ugovor Unije i uključuje izvođače usluge/robe/radova, 
korisnike granta (uključujući izvođače twinninga i 
korisnike podgranta), partnere u konzorciju ili 
zajedničkom poduhvatu ili sukorisnike ili povezane 
subjekte u grantovima, potprimaoce grantova, 
podizvođače, međunarodne organizacije i rezidentne 
twinning savjetnike prema ugovorima o twinningu, 
kao i izvođače u sklopu Instrumenta tehničke pomoći i 
razmjene informacija (TAIEX),

b) "ugovor" označava svaki ugovor, ugovor o grantu ili 
sporazum u direktnom ili indirektnom upravljanju 
putem kojeg se aktivnost finansira u okviru IPA III ili 
bilo kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući 
podgrantove ili podugovore. Izraz "ugovor obuhvata, 
također, pružanje pomoći u okviru TAIEX-a i učešće u 
Programima Unije.

Član 3.
(Ostvarivanje oslobađanja)

(1) Osim ako je drugačije predviđeno sektorskim sporazumom 
ili sporazumom o finansiranju, porezi, carine i naknade s 
jednakim učinkom nisu prihvatljivi troškovi u okviru 
instrumenta IPA III niti bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije. Ovo pravilo primjenjuje se i na 
sufinansiranje koje osigurava zemlja korisnica instrumenta 
IPA III, drugi subjekti za sufmansiranje, primaoci pomoći u 
okviru instrumenta IPA III ili bilo kojeg drugog finansiranja 
u okviru drugih instrumenata Unije, uključujući Programe 
Unije (član 28. Okvirnog sporazuma IPA III).

(2) Oslobađanje predviđeno članom 28. Okvirnog sporazuma 
IPA III ostvaruje se pri provođenju ugovora u okviru 
programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, u skladu sa Okvirnim

sporazumom IPA III. Oslobađanje se primjenjuje i na 
sufinansiranje iz stava (1) ovog člana.

GLAVA II - POSTUPAK OVJERE POTVRDE ZA
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE, PDV-a I
DRUGIH INDIREKTNIH POREZA NA ROBU I USLUGE I
SPECIFIKACIJE ROBE

Član 4.
(Postupak ovjere potvrde i specifikacije robe)

(1) Na osnovu ugovora u okviru IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije uključujući Programe Unije, koji izvođač 
zaključuje sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i 
Hercegovini (u daljnjem tekstu: DEU) ili sa Evropskom 
komisijom i njenim tijelima ili drugim tijelima EU, DEU 
izdaje popunjenu potvrdu za oslobađanje od plaćanja uvozne 
carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza pri uvozu robe i za 
oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih indirektnih poreza 
pri nabavci dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, na 
obrascu iz Priloga 1. ove instrukcije (u daljnjem tekstu: 
Potvrda IPA III DEU), u tri istovjetna primjerka. Za uvoz 
robe koji se finansira iz IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, izvođač, 
pored navedene potvrde, DEU podnosi:
a) specifikaciju robe koja se uvozi u tri primjerka, koja 

sadrži: naziv i broj ugovora, podatke o vrsti, količini, 
vrijednosti i tarifnoj oznaci robe koja se uvozi, naziv, 
potpis i pečat izvođača, naziv, potpis i pečat uvoznika 
(ako sam izvođač nije i uvoznik robe), naziv, potpis i 
pečat krajnjeg korisnika robe, ovjeru nadležnog 
ministarstva Bosne i Hercegovine, te prazan prostor za 
upis podataka o izdatoj Potvrdi IPA III DEU i ovjeru 
tog upisa. Za tačnost podataka navedenih u 
specifikaciji robe odgovoran je izvođač,

b) izjavu krajnjeg korisnika u vezi s robom koja se uvozi 
odnosno vrši nabavka dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije.

(2) DEU za jedan potpisani ugovor u okviru programa IPA III 
ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije uključujući 
Programe Unije, izdaje jednu ili u posebnim slučajevima 
više Potvrda IPA III DEU, u tri primjerka, kojom potvrđuje 
da se ugovor realizuje iz IPA III ili drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije. DEU, na sva tri 
primjerka te potvrde, unosi kontrolni broj i datum ovjere 
potvrde, te ih potpisuje i stavlja pečat DEU, nakon čega 
DEU zadržava jedan primjerak potvrde, a preostala dva 
primjerka vraća izvođaču. Kada je u pitanju uvoz robe, DEU 
na sva tri primjerka specifikacije robe iz uvoza upisuje 
kontrolni broj i datum izdate Potvrde IPA III DEU i ovjerava 
upis tih podataka, nakon čega sve primjerke specifikacije 
robe vraća izvođaču, a zadržava kopiju te specifikacije.

(3) Potvrdu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, PDV-a
i drugih indirektnih poreza pri uvozu robe i za oslobađanje 
od plaćanja PDV-a i drugih indirektnih poreza pri nabavci 
dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u okviru "programa 
teritorijalne suradnje" implementiranih u indirektnom i 
podijeljenom upravljanju (programi: Interreg VI-B
Jadransko-jonski transnacionalni program 2021-2027, 
Interreg VI-B transnacionalni program za Dunavsku regiju 
2021-2027, Interreg Euro - MED transnacionalni program 
2021-2027, Interreg VI-A IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 
2021-2027 i IPA CBC Srbija-BiH 2021-2027), izdaje i 
ovjerava Ministarstvo finansija i trezora Bosne i 
Hercegovine u skladu sa stavom (5) ovog člana.

(4) Izvođač iz Bosne i Hercegovine koji je sklopio ugovor o 
implementaciji projekta u okviru programa iz stava (3) ovog 
člana Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine
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podnosi popunjenu Potvrdu IPA III MFT na obrascu iz 
Priloga 2. ove instrukcije (u daljnjem tekstu: Potvrda IPA III 
MFT), u tri istovjetna primjerka. Za uvoz robe po ugovoru u 
okviru navedenog programa, izvođač pored potvrde, 
Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine 
podnosi:
a) specifikaciju robe koja se uvozi u tri primjerka, koja 

sadrži: naziv i broj ugovora, podatke o vrsti, količini, 
vrijednosti i tarifnoj oznaci robe koja se uvozi, naziv, 
potpis i pečat izvođača, naziv, potpis i pečat uvoznika 
(ako sam izvođač nije i uvoznik robe), naziv, potpis i 
pečat krajnjeg korisnika robe, ovjeru nadležnog 
ministarstva Bosne i Hercegovine, te prazan prostor za 
upis podataka o izdatoj Potvrdi IPA III MFT i ovjeru 
tog upisa. Za tačnost podataka navedenih u 
specifikaciji robe odgovoran je izvođač,

b) izjavu krajnjeg korisnika u vezi sa robom koja se uvozi 
odnosno vrši nabavka dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije.

(5) Ministarstvo fmansija i trezora Bosne i Hercegovine za 
jedan potpisan ugovor u okviru IPA III programa iz stava (3) 
ovog člana izdaje jednu Potvrdu IPA III MFT, u tri 
primjerka, kojom potvrđuje da se ugovor realizuje iz jednog 
od programa iz stava (3) ovog člana. Na osnovu provjere iz 
ugovorne dokumentacije, Ministarstvo finansija i trezora 
Bosne i Hercegovine, na sva tri primjerka te potvrde, unosi 
kontrolni broj i datum ovjere, te ih potpisuje i ovjerava, 
nakon čega Ministarstvo zadržava jedan primjerak potvrde, a 
preostala dva primjerka ovjerene potvrde vraća izvođaču. 
Kada je u pitanju uvoz robe, Ministarstvo fmansija i trezora 
Bosne i Hercegovine na sva tri primjerka specifikacije robe 
iz uvoza upisuje kontrolni broj i datum izdate Potvrde IPA 
III MFT i ovjerava upis tih podataka, nakon čega sve 
primjerke specifikacije robe vraća izvođaču, a zadržava 
kopiju te specifikacije. Ako nakon izdavanja Potvrde IPA III 
MFT dođe do bilo kakvih izmjena u realizaciji ugovora, 
izvođač podnosi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i 
Hercegovine zahtjev za izmjenu Potvrde IPA III MFT uz 
obrazloženje, nakon čega to Ministarstvo izdaje dopunsku 
potvrdu pod istim kontrolnim brojem (sa naznakom da se 
radi o dopunskoj potvrdi), a koja se smatra sastavnim 
dijelom prvobitno izdate Potvrde IPA III MFT.

(6) Specifikaciju robe koja se uvozi po ugovoru u okviru 
programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije 
uključujući Programe Unije, u skladu sa Okvirnim 
sporazumom IPA III, koja mora sadržavati podatke 
navedene u stavu (1) tačka a) ili stavu (4) tačka a) ovog 
člana, ovjerava ministarstvo kojem kao resornom 
ministarstvu pripada krajnji korisnik robe ili ministarstvo 
koje je, kao resorno ministarstvo, nadležno po bilo kom 
pitanju za područje ili oblast na koju se odnosi ugovor u 
okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije uključujući Programe Unije po osnovu kojeg se vrši 
uvoz robe. U slučaju gdje nema resornog ministarstva, 
ovjeru specifikacije robe vrši Ministarstvo vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uz specifikaciju 
robe podnosi se i izjava krajnjeg korisnika u vezi s robom 
koja se uvozi, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije. 
Ministarstvo koje ovjeri specifikaciju robe dužno je o tome 
voditi službenu evidenciju.

(7) U svrhe predviđene ovim članom, mogu se, prema potrebi, 
zatražiti i druga odgovarajuća dokumenta.

Član 5.
(Evidencija i izvještaj)

(1) DEU i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 
vode službenu evidenciju o izdatim Potvrdama IPA III DEU,
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odnosno Potvrdama IPA III MFT, iz člana 4. st. (2) i (5) ove 
instrukcije.

(2) DEU i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, 
do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, Grupi za povrat 
indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora u 
Odsjeku za poreze Regionalnog centra Sarajevo Uprave za 
indirektno oporezivanje dostavljaju mjesečne izvještaje o 
izdatim Potvrdama IPA III DEU i Potvrdama IPA III MFT 
iz člana 4. st. (2) i (5) ove instrukcije koje se odnose na uvoz 
dobara, odnosno na nabavku dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini. Mjesečni izvještaj sadrži sljedeće informacije:
a) kontrolni broj Potvrde IPA III DEU ili Potvrde IPA III 

MFT,
b) naziv, broj, datum i vrijednost potpisanog ugovora iz 

člana 4. stav (1) ili stav (4) ove instrukcije,
c) naziv izvođača, njegova adresa i identifikacioni broj 

obveznika indirektnih poreza. U nedostatku tog broja, 
navodi se broj registracije kod porezne uprave entiteta 
ili Brčko Distrikta Bosne i Hecegovine,

d) naziv predstavnika stranog izvođača i njegov 
identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza,

e) ukupnu vrijednost dobara ili usluga, bez PDV-a,
f) ukupnu vrijednost robe iz uvoza, bez indirektnih 

poreza.
GLAVA III - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE I 
DRUGIHINDIREKTNIH POREZA NA ROBU KOJA SE 
UVOZI

Član 6.
(Oslobađanje od plaćanja carine i drugih indirektnih poreza na 

robu koja se uvozi)
(1) Roba koja se u okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog 

instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, uvozi i pušta 
u slobodan promet u carinsko područje Bosne i 
Hercegovine, oslobođena je od plaćanja carine i drugih 
indirektnih poreza prema članu 28. stav (1) i stav (2) tačka 
(c) Okvirnog sporazuma IPA III. Izvođač je korisnik 
oslobađanja.

(2) Lične stvari i stvari za domaćinstvo koje za ličnu upotrebu 
uvoze fizička osobe (i članovi njihovih užih porodica), osim 
onih koji su angažirani lokalno, koje obavljaju zadatke 
definirane u ugovorima o uslugama ili radovima ili 
grantovima ili ugovorima ili sporazumima o twinningu, 
izuzeti su od plaćanja carina ili uvoznih taksa, PDV-a i 
drugih indirektnih poreza prema članu 28. stav (2) tačka (j) 
Okvirnog sporazuma IPA III, s tim što se navedene lične 
stvari i predmeti za domaćinstvo ponovo izvoze ili prodaju u 
Bosni i Hercegovini, u skladu sa propisima koji su na snazi u 
Bosni i Hercegovini nakon isteka ugovora.

(3) Oslobađanje navedeno u st. (1) i (2) ovog člana ostvaruje se 
kod carinske ispostave na području Bosne i Hercegovine 
kojoj je predočena roba koja je predmet oslobađanja, kod 
koje ispostave se podnose sljedeća dokumenta:
a) za oslobađanje iz stava (1) ovog člana:

1) carinska deklaracija (JCI) za puštanje predmetne 
robe u slobodan promet (šifra postupka - prve 
dvije cifre "42" u prvoj podjeli polja 37), koja se 
smatra i zahtjevom za oslobađanje, popunjena u 
skladu sa pravilima o popunjavanju carinske 
deklaracije, te uz upisivanje u drugoj podjeli 
polja 37 carinske deklaracije šifre "217" (šifra za 
oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u 
okviru IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije, prema članu 
28. stav (2) tačka (c) Okvirnog sporazuma IPA 
III, po Potvrdi IPA III DEU) ili šifre "218" (šifra
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za oslobađanje od plaćanja indirektnrh poreza u 
okviru IPA iIl prema članu 28. stav (2) tačka (c) 
Okvirnog sporazuma IPA III, po Potvrdi IPA III 
MFT), ovisno od slučaja,

2) Potvrda IPA III DEU ili Potvrda IPA III MFT, 
ovisno od slučaja, izdata u skladu sa članom 4. 
ove instrukcije. Kontrolni broj i datum navedene 
potvrde upisuju se u polje 44 carinske deklaracije 
i to uz šifru dokumenta "IPAU" ili IPAT", ovisno 
koja potvrda je u pitanju,

3) specifikacija robe iz uvoza, na koju se odnosi 
potvrda iz alineje 2) ove tačke, a koja sadrži 
podatke i ovjeru navedenu u članu 4. stav (2) ili 
stav (5) ove instrukcije, ovisno od slučaja. 
Specifikacija robe podnosi se u dva originalna 
primjerka, od kojih jedan primjerak carinska 
ispostava, nakon ovjere (uz označenje MRN 
broja i datuma predmetne carinske deklaracije), 
vraća korisniku oslobađanja, a drugi zadržava uz 
carinsku deklaraciju,

b) za oslobađanje iz stava (2) ovog člana:
1) carinska deklaracija za puštanje predmetne robe 

u slobodan promet (šifra postupka - prve dvije 
cifre "42" u prvoj podjeli polja 37), koja se 
smatra i zahtjevom za oslobađanje, popunjena u 
skladu sa pravilima o popunjavanju carinske 
deklaracije, te uz upisivanje u drugoj podjeli 
polja 37 carinske deklaracije šifre "219" (šifra za 
oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u 
okviru IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije, prema članu 
28. stav (2) tačka (j) Okvirnog sporazuma IPA 
III),

2) potvrdu izdatu od DEU, a kojom se potvrđuje da 
je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za 
obavljanje zadataka u okviru IPA III ili bilo 
kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući 
Programe Unije, definiranih ugovorom ili 
sporazumom iz člana 28. stav (2) tačka (j) 
Okvirnog sporazuma IPA III. Kontrolni broj i 
datum navedene potvrde upisuje se u polje 44 
carinske deklaracije i to uz šifru dokumenta 
"IPA3",

3) spisak robe koja se uvozi, potpisan od strane 
korisnika oslobađanja, u dva primjerka, od kojih 
jedan primjerak carinska ispostava, nakon ovjere 
(uz označenje MRN broja i datuma predmetne 
carinske deklaracije), vraća korisniku 
oslobađanja, a drugi zadržava uz carinsku 
deklaraciju.

(4) Ako se uvoz robe po osnovu oslobađanja iz st. (1) i (2) ovog 
člana ne vrši odjednom, nego sukcesivno, za istu se, kod 
svakog pojedinačnog uvoza, carinska deklaracija iz stava (3) 
ovog člana podnosi kod iste carinske ispostave kod koje je 
prvobitno započet postupak uvoza i oslobađanja. Ta carinska 
ispostava prati uvoz robe putem sukcesivnog otpisa vrste, 
količine i vrijednosti robe koja se uvozi po svakoj carinskoj 
deklaraciji, uz označenje MRN broja i datuma predmetne 
carinske deklaracije, na podnijetoj specifikaciji robe iz uvoza 
i na potvrdi iz stava (3) tačka a) alineja 2) ovog člana, 
odnosno na spisku robe iz stava (3) tačka b) alineja 3) ovog 
člana.

(5) Odluku o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina, PDV-a i 
drugih indirektnih poreza po prihvaćenoj carinskoj 
deklaraciji iz stava (3) ovog člana, carinska ispostava donosi 
u vidu zabilješke u polju C deklaracije: "Oslobođeno po čl.

28. stav (2) tačka (c) Okvirnog sporazuma IPA III, ili 
"Oslobođeno po čl. 28. stav (2) tačka (j) Okvirnog 
sporazuma IPA III", ako podnijeta carinska deklaracija i uz 
nju priložena dokumenta sadrže sve potrebne podatke i 
zahtjev korisnika oslobađanja se u cjelosti usvaja. Navedenu 
zabilješku carinska ispostava unosi i u inspekcijski akt 
predmetne carinske deklaracije.

GLAVA IV - OSLOBAĐANJE OD PDV-a I DRUGIH
INDIREKTNIH POREZA PRI NABAVCI DOBARA I
USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 7.
(Oslobađanje od plaćanja PDV-a)

(1) U skladu sa članom 28. st. (1) i (2) tač. (d) i (e) Okvirnog 
sporazuma IPA III, isporuka dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini po ugovoru u okviru programa IPA III ili bilo 
kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije 
oslobođena je od plaćanja PDV-a.

(2) Pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a, lice koje plaća 
isporuku dobara ili usluga sredstvima iz IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
ostvaruje na sljedeći način:
a) u ugovorima o grantu, izvođač koji je na osnovu 

ugovora o grantu sa DEU, sa Evropskom komisijom i 
njenim tijelima ili drugim tijelima EU dobio sredstva 
iz IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, ostvaruje oslobađanje od 
plaćanja PDV-a na osnovu potpisane i ovjerene 
Potvrde IPA III DEU. Izvođač mora biti naveden kao 
krajnji korisnik dobara ili usluga u tački IV ili tački V 
Potvrde IPA III DEU, uz navođenje iznosa na koji 
izvođač ima pravo na oslobađanje,

b) u slučaju da se sredstva iz IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
distribuiraju putem finansijskih institucija, 
međunarodnih organizacija i drugih organizacija koji 
su donatori u projektima pomoći Bosni i Hercegovini, 
na osnovu ugovora sa DEU, sa Evropskom komisijom 
i njenim tijelima ili drugim tijelima EU, pravo na 
oslobađanje ostvaruje krajnji korisnik sredstava iz IPA
III u Bosni i Hercegovini, kojem fmansijska institucija, 
međunarodna organizacija i druga organizacija 
dostavlja i Potvrdu IPA III DEU i donirani iznos 
sredstava iz IPA III. Podaci o krajnjem korisniku kao 
licu koje ima pravo na oslobađanje navode se u tački
IV ili tački V Potvrde IPA III DEU, uz navođenje 
iznosa na koji ima pravo na oslobađanje,

c) u slučaju kada DEU zaključi ugovor o nabavci dobara 
i/ili usluga sa izvođačem iz Bosne i Hercegovine ili 
stranim izvođačem, pravo na oslobađanje od plaćanja 
PDV-a ostvaruje DEU, koja mora biti naznačena kao 
krajnji korisnik usluga u tački V Potvrde IPA III DEU. 
Potvrdu IPA III DEU izvođač koristi samo za potrebe 
ispostavljanja svoje fakture prema DEU bez obračuna 
PDV, uz navođenje propisane klauzule o oslobađanju. 
Potvrdu IPA III DEU izvođač ne može davati 
poreznim obveznicima koji njemu isporučuju dobra ili 
usluge koji u ovom slučaju izvođaču ispostavljaju 
fakture sa obračunatim PDV-om,

d) u slučaju kada sredstava u okviru Investicionog okvira 
za Zapadni Balkan (WBIF), u ime Evropske komisije 
ugovara međunarodna ili druga finansijska institucija 
uključena u WBIF, ili kada ih po sporazumu sa 
međunarodnom fmansijskom institucijom uključenom 
u WBIF, ili supsudijarnom sporazumu u vezi sa istim 
grantom EU koji se provodi kroz WBIF, ugovara
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institucija ili javno preduzeće iz Bosne i Hercegovine, 
iste imaju pravo na oslobađanje i navode se u tački IV 
i/ili V Potvrde IPA III DEU, ovisno od konkretnog 
slučaja,

e) ukoliko je izvođač - isporučilac usluga iz tač. c) i d) 
ovog člana strano lice, koji nema sjedište u Bosni i 
Hercegovini, isti je dužan da se registiira putem 
poreznog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i 
Hercegovini, u skladu sa članom 60. Zakona o porezu 
na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 
9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).

(3) Oslobađanje od plaćanja PDV-a navedeno u stavu (1) ovog 
člana ostvaruje se:
a) u slučaju isporuke po ugovoru koji je u okviru 

programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije, zaključen sa DEU - 
na osnovu Potvrde IPA III DEU iz člana 4. stav (2) ove 
instrukcije,

b) u slučaju isporuke po ugovoru u okviru programa IPA 
III koji se realizuje u okviru "programa teritorijalne 
suradnje" i implementira u indirektnom ili 
podijeljenom upravljanju - na osnovu Potvrde IPA III 
MFT iz člana 4. stav (5) ove instrukcije,

c) u slučaju davanja sredstava iz IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
na osnovu ugovora o podgrantovima iz člana 28. stav 
(2) tač. (a) i (b) Okvirnog sporazuma IPA III, 
oslobađanje od plaćanja PDV-a ostvaruje se nakon 
ovjere podataka iz tačke III Potvrde IPA III DEU od 
strane DEU, odnosno ovjere podataka iz tačke IV 
Potvrde IPA III MFT od strane Ministarstva finansija i 
trezora Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Izdavanje fakture)

(1) Registrirani porezni obveznik - isporučilac dobara i usluga iz 
člana 7. ove instrukcije izdaje fakturu krajnjem korisniku 
dobara ili usluga navedenom u tački V Potvrde IPA III DEU 
bez obračuna PDV-a. Faktura mora obavezno sadržavati i 
klauzulu: "Oslobođeno od plaćanja PDV-a u skladu sa 
članom 29. stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost -
Potvrda IPA III D E U ..........(navesti kontrolni broj i datum
potvrde) ili Potvrda IPA III MTF ......... (navesti kontrolni
broj i datum potvrde)", ovisno koja potvrda je u pitanju.

(2) U svrhu iz stava (1) ovog člana, krajnji korisnik dobara ili 
usluga koji se oslobađa od plaćanja PDV-a obavezan je 
isporučiocu dobara i usluga predati kopiju odgovarajuće 
potvrde iz člana 7. stav (3) ove instrukcije.

GLAVA V - POVRAT PDV-a, AKCIZE I CESTARINE
Član 9.

(Povrat plaćenog PDV-a)
Ukoliko izvođač iz objektivnih razloga ne iskoristi 

mogućnost da ostvari oslobađanje od plaćanja PDV-a u skladu sa 
odredbama ove instrukcije, ima pravo na povrat plaćenog PDV-a 
u skladu sa članom 28. stav (2) tačka (e) podtačke II Okvirnog 
sporazuma IPA III, u postupku propisanom čl. 54. do 58. 
Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06 , 60/06, 6/07, 100/07, 
35/08 i 65/10, 85/17, 44/20 i 47/22) i Instrukcijom o uvjetima i 
načinu povrata PDV-a u skladu sa članom 29. stav 1. tačka 4. 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost broj: 02-1526/06 od 
08.03.2006. godine i 17-4105-2/07 od 24.12.2007. godine.

Član 10.
(Povrat plaćene akcize i cestarine)

(1) U skladu sa članom 28. stav (1) Okvirnog sporazuma IPA 
III, isporuka dobara i usluga u Bosni i Hercegovini po

ugovoru u okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, oslobođena 
je od plaćanja indirektnih poreza.

(2) U slučaju isporuke naftnih derivata izvođaču koji je primio 
sredstva iz IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, pravo na povrat akcize i 
cestarine plaćene na naftne derivate u okviru implementacije 
Okvirnog sporazuma IPA III može ostvariti registrirani 
porezni obveznik po osnovu akcize.

(3) Registrirani porezni obveznik - isporučilac naftnih derivata 
iz stava (2) ovog člana izdaje fakturu na kojoj iskazuje iznos 
akcize i cestarine koji se oslobađa. Faktura obavezno mora 
sadržavati i klauzulu: "Oslobođeno od plaćanja akcize i 
cestarine u skladu sa članom 28. stav (1) Okvirnog
sporazuma IPA III, po Potvrdi IPA III D E U .........(navesti
kontrolni broj i datum potvrde) ili Potvrdi IPA III MTF
.........(navesti kontrolni broj i datum potvrde)", ovisno koja
potvrda je u pitanju.

(4) Zahtjev za povrat akcize i cestarine podnosi se na obrascu 
ZPA IPA III iz Priloga 4. ove instrukcije. Uz zahtjev prilaže 
se faktura na kojoj je naznačeno da akciza i cestarina nije 
naplaćena od kupca - izvođača, dokaz o plaćanju akcize i 
cestarine i kopiju Potvrde IPA III DEU ili Potvrde IPA III 
MFT, ovisno koja potvrda je u pitanju.

(5) Zahtjev za povrat podnosi se Grupi za povrat indirektnih 
poreza po osnovu međunarodnih ugovora u Odsjeku za 
poreze Regionalnog centra Sarajevo Uprave za indirektno 
oporezivanje.

GLAVA VI - PRJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.

(Primjenljivost instrukcije u vezi s Okvirnim sporazumom za IPA 
i Okvirnim sporazumom za IPA II)

Dok su važeći relevantni Okvirni sporazumi navedeni u 
članu 88. Okvirnog sporazuma IPA III na njih se primjenjuje:

a) Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i
poreznih oslobađanja u skladu sa Okvirnim
sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije 
Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se 
odnosi na fmansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u 
okviru pružanja pomoći putem instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik BiH", 
broj 74/11) i

b) Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i
poreznih oslobađanja u skladu sa Okvirnim
sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske 
komisije o aranžmanima za provođenje fmansijske 
pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru
Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) ("Službeni 
glasnik BiH", broj 91/15).

Član 12.
(Primjena defmicija i izraza iz Okvirnog sporazuma IPA III)

U slučaju jezičkih nedosljednosti u defmicijama i izrazima 
korištenim u ovoj instrukciji u odnosu na Okvirni sporazum IPA 
III, primjenjuju se defmicije i izrazi iz osnovnog Okvirnog 
sporazuma IPA III zaključenog na engleskom jeziku.

Član 13.
(Sastavni dio Instrukcije)

Sastavni dio ove instrukcije čine: 
a) Prilog 1. obrazac Potvrde za oslobađanje od plaćanja uvozne 

carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza pri uvozu 
robe i za oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih 
indirektnih poreza pri nabavci dobara i usluga u Bosni 
i Hercegovini u okviru programa IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe



Broj 16 - Strana 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 10. 3. 2023.

Unije, u skladu sa Okvirnim sporazumom IPA III 
(Potvrda IPA III DEU), iz člana 4. stav (2),

b) Prilog 2. obrazac Potvrde za oslobađanje od plaćanja uvozne
carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza pri uvozu 
robe i za oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih 
indirektnih poreza pri nabavci dobara i usluga u Bosni 
i Hercegovini u okviru programa koji se finansira iz 
IPA III a realizuje u okviru "programa teritorijalne 
suradnje" i implementira u indirektnom ili 
podijeljenom upravljanju (Potvrda IPA III MFT), iz 
člana 4. stav (5),

c) Prilog 3. obrazac Izjave krajnjeg korisnika u vezi s robom koja
se uvozi odnosno vrši nabavka dobara i usluga u 
Bosni i Hercegovini, iz člana 4. stav (1) tačka b) ili 
stav (4) tačka b) ili stav (6),

d) Prilog 4. obrazac zahtjeva za povrat akcize i cestarine plaćene u

okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, iz 
člana 10. stav (4) ove instrukcije.

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ova instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana 
donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-247-10/23
03. marta 2023. godine Direktor

Banja Luka Dr. Miro Džakula, s. r.
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Piilog 1. Potvrda IPAIII DEU

POTVRDA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNE CARINE, PDV-a PRI UVOZU ROBE 
I ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJAPDV-a I DRUGIH INDIREKTNIH POREZA PRI NABAVCI DOBARAI USLUGA 

U BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU PROGRAMA IPA III ILI PROGRAMA BILO KOJEG DRUGOG INSTRUMENTA UNIJE 
UKLJUČUJUĆIPROGRAME UNIJE, U SKLADU SAOKVIRNIM SPORAZUMOM IPA III

("Službeni glasnik BiH - M eđunarodni ugovori", broj 7 122)

I PROGRAM/INSTRUMENT EU 
Naziv programa/in stnim enta

II Ugovor potpisan između Evropskeunije iizvođača*
Naziv ugovora:
Broj i datum zaključivanj a  
U kupna vrij ednost ugovora:
Mjesto lzvođenja:

a. ) Izvrslac ugovora/domaći iz\"ođač
Adresa:
Sjedište:
Identifikacioni broj:

b. ) Izvršilac ugovora/strani izvođač
Adresa:
Predstavmk u BiH:
Identifikadoni broj:

III Podaci o ugovoni o podgrantu između izvođača i podizvođača
Naziv podizvođača: Ovja-a Ddegacije Evropskeunije u Bosni i Ha-cgovini
A dresapodizvođača: O dgovom aosoba Potpis i pečat:
Sj edište p odizvođača:
Identifikadoni broj obveznikaindirek tn ihporeza(ukoliko  gaim a):
Vrij ednost ugovora:
K rajnjikorisnik dobarai uslugakoji lm apravo  naoslobađanje:

IV Uvoz robe*
Krajnji korisnik robe:
Vrij ednost rob e koj a  se uvozi:
Uvoznik robe:
Broj listovai stavki specifikadje robe:

V Nabavka dobara i usluga u Bosni i Hercegovini**
Izvođač-K rajnjikorisnik dobarai u slugakoji im apravo  naoslobađanje:
U kupnavrijednost dobarai uslugabez  PD V -a

Ovjera Delegacije Evropdceunijeu Bosni i Hercegovini

Sarajevo, datum: O dgovom aosoba Potp isi pečat:

Kontrolni broj:

•Sekcija III pri uvozu robe u Bosnu i Hercegovinu 
**Pri rabavci dobara i usluga u Bosni i Hercegovini
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Prilog 2. Potvrda IPAIIIM FT

POTVRDA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARJNE, PDV-a PRIUVOZU ROBE 
IZ A  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-a IDRUGIH INDIREKTNIH POREZA 

PRINABAVCIDOBARA I USLUGA U BO SNII HERCEGOVINIU OKVIRU 
EU PROGRAMA TERITORIJALNE SURADNJE U SKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOMIPA UI

C'Službern glasnikBiH -Međunarodm ugovori", broj 7/22)

K ontrolnibroj:_________________________

I Podaci o EU programu teritorijalne suradnje
Naziv programa:

II Podaci o ugovoru izvršioca/izvođača iz Bosne iHercegovine
Izvođač iz Bosne i Hercegovine:
Naziv projekta/ugovora:
Akromm projekta:
Broj ugovora:
Datum zaključivanja:
Ukupna vrijednost ugovora:
Mjesto izvođenja:

III Izvršilac ugovora/domaći izvođač
Naziv:
Adresa:
Sjedište:
Identifikacioni broj obveznika mdirektmh poreza*:
Odgovoma osoba:

IV Podaci o ugovoru o podgrantu između izvodača iz Bosne i Hercegovine i podizvođača
Naziv podizvođača: Ovjera Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine
Adresa podizvođača: Odgovoma osoba: Potpis i pečat:
Sj ed ište p odizv ođa ča: Mini star
Identifikacioni broj:
V nj ednost p o du gov ora:

V  Nabavka dobara i usluga u Bosni i Hercegovini**
Krajnji konsnik dobara i usluga:
Ukupna vrijednost dobara i usluga bez PDV-a:

VI Uvoz n obe***
Krajnji korisnik robe:
Vnjednost robe koja se uvozi:
Uvoznik robe:
Broj listova l stavki specifikacijerobe:

Ovjera Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Sarajevo, datum: Odgovoma osoba: Potpis i pečat:
Mimstar

* Navodi se I.D. broj dodijeljen odU praveza mdirektno oporezivanjeiz Jedinstvenogregistra obveznika indirektnih poreza.

U neodstatku tog broja, navodi se broj registrađje kod porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta B iH. BiH

** Pri nabavd dobara i usluga u  Bosni i Hercegovini

*** Pri uvozurobeuBosniiH ercegovini
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Prilog 3.

PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU

Puni naziv/puno ime: ...................................
A dresa:...........................................................
ID broj(1): ........................................................

IZ JA  VA

Ovom izj avom, kao krajnji korisnik: robe, pod punom krivičnom imaterijaLnom odgovomošću, ižjavljujem 
da su pođaci navedeni u  Potvrdi IPA III DEU/Potvrdi IPA III MFT/Speciiikaciji robe(2) koju dostavljam
na ovjeru, a koji se odnose na ugovor b ro j: ............................................. (upisati broj ugovora), u vrijednosti
od .................................................. (3), kojim se implementira program ...........................................................
(upisati naziv programa), tačni/istiniti.

Ovu izj avu daj em u  navedenu svrhu i u  druge svrhe ne može se koristiti.

U ...................
Broj i datum: M.P. ...............................................................

(puno ime i potpis ovlaštene osobe)

(I! Navodi seI.D. broj dođijeljen odUprave zaindirektno oporezivanjeiz Jedinstvenogregistra obveznika indirektnih 
poreza. U neodstatku tog broja, navodi se broj registracije kod porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.

(2) Nepotrebno precrtati.
(3) Ukupna vrij ednost ugovora upisuje se samo u slučaju ovj ere Specifikacije robe.
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Prilog 4. Obrazac ZPA IPA III

ZAHTJEV ZA POVRAT AKCIZE I CESTARINE

plaćene u okvirn implementacije Okvimog sporazuma o fmansijskompartnerstvu između Evropske komisije 
i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i 
Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (''Službeni glasnik BiH - Međunarođni 
ugovori”, broj 7/22), zam jesec ...........................................  202.......gođine.

I - Ugovor potpisan između Delegadje Evropske unije u Bosni i Hercegovini i izvođača:

N azivprojekta:...................................................
Broj i datum zaključivanj a : ..............................
Ukupna vrijednost ugovora:.............................
Kontrolni broj i datutn Potvrde IPA IIIDEU: 
Kontrolni broj i datutn Potvrde IPA IIIMFT:

II Porezni obveznik isporučilac dobara:

N aziv :..................................................................
Adresa:.................................................................
Identifikacioni broj: ...........................................
Bankai broj računa:..........................................

III SPECIFIKACIJA FAKTURA:

Red.
broj

Broj fakture Datum fakture Oslobođeni 
iznos akcize

Oslobođeni 
iznos cestarine

U ...................
Broj i datmn: M.P. ..................................................................

(puno ime i potpis ovlaštene osobe)
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Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno 
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 61. 
stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 
102/09 i 72/17), a radi provođenja carinskih i poreznih 
oslobađanja iz članka 28. Okvirnog sporazuma o financijskom 
partnerstvu između Europske komisije i Bosne i Hercegovine o 
posebnim aranžmanima za provođenje financijske pomoći Unije 
Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 
(IPA III) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 
7/22), a uz suglasnost Ministarstva financija i trezora Bosne i 
Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
Bosne i Hercegovine i Direkcije za europske integracije, ravnatelj 
Uprave za neizravno oporezivanje, donosi

INSTRUKCIJU
O POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I 

POREZNIH OSLOBAĐANJA U SKLADU S OKVIRNIM 
SPORAZUMOM O FINANCIJSKOM PARTNERSTVU 

IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I BOSNE I 
HERCEGOVINE O POSEBNIM ARANŽMANIMA ZA 

PROVOĐENJE FINANCIJSKE POMOĆI UNIJE BOSNI I 
HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA 

PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA III)
GLAVA I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

Ovom instrukcijom propisuje se postupak ostvarivanja prava 
na oslobađanje od plaćanja uvozne carine, poreza na dodanu 
vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i drugih neizravnih poreza pri 
uvozu robe, odnosno puštanju robe u slobodan promet u caiinsko 
područje Bosne i Hercegovine i oslobađanje od plaćanja PDV-a i 
drugih neizravnih poreza pri nabavi dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, a sukladno članku 28. Okvirnog sporazuma o 
financijskom partnerstvu između Europske komisije i Bosne i 
Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje fmancijske 
pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći (IPA III) ("Službeni glasnik BiH - 
Međunarodni ugovoii", broj 7 /22) (u daljnjem tekstu: Okvirni 
sporazum IPA III), a u okviru aranžmana pružanja pomoći EU 
putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije.

Članak 2.
(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovoj instrukciji, shodno članku 28. 
stavak (2) toč. (a) i (b) Okvirnog sporazuma IPA III imaju 
značenje i to:

a) "izvođač" označava fizičku i pravnu osobu koja 
izvršava ugovor Unije i uključuje izvođače 
usluge/robe/radova, korisnike granta (uključujući 
izvođače twinninga i korisnike podgranta), partnere u 
konzorciju ili zajedničkom poduhvatu ili sukorisnike 
ili povezane subjekte u grantovima, potpiimatelje 
grantova, podizvođače, međunarodne organizacije i 
rezidentne twinning savjetnike prema ugovorima o 
twinningu, kao i izvođače u sklopu Instrumenta 
tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX),

b) "ugovor" označava svaki ugovor, ugovor o grantu ili 
sporazum u izravnom ili neizravnom upravljanju 
putem kojeg se aktivnost financira u okviru IPA III ili 
bilo kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući 
podgrantove ili podugovore. Izraz "ugovor obuhvaća, 
također, pružanje pomoći u okviru TAIEX-a i 
sudjelovanje u Programima Unije.

Članak 3.
(Ostvarivanje oslobađanja)

(1) Osim ako je drugačije predviđeno sektorskim sporazumom 
ili sporazumom o financiranju, porezi, carine i naknade s 
jednakim učinkom nisu prihvatljivi troškovi u okviru 
instrumenta IPA III niti bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije. Ovo pravilo primjenjuje se i na 
sufmanciranje koje osigurava zemlja korisnica instrumenta 
IPA III, drugi subjekti za sufmanciranje, primatelji pomoći u 
okviru instrumenta IPA III ili bilo kojeg drugog financiranja 
u okviru drugih instrumenata Unije, uključujući Programe 
Unije (članak 28. Okvirnog sporazuma IPA III).

(2) Oslobađanje predviđeno člankom 28. Okvirnog sporazuma 
IPA III ostvaruje se pri provođenju ugovora u okviru 
programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, u skladu s Okvirnim 
sporazumom IPA III. Oslobađanje se primjenjuje i na 
sufinanciranje iz stavka (1) ovoga članka.

GLAVA II - POSTUPAK OVJERE POTVRDE ZA
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE, PDV-a I
DRUGIH NEIZRAVNIH POREZA NA ROBU I USLUGE I
SPECIFIKACIJE ROBE

Članak 4.
(Postupak ovjere potvrde i specifikacije robe)

(1) Temeljem ugovora u okviru IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije uključujući Programe Unije, koji izvođač 
zaključuje s Izaslanstvom Europske unije u Bosni i 
Hercegovini (u daljnjem tekstu: IEU) ili s Europskom 
komisijom i njenim tijelima ili drugim tijelima EU, IEU 
izdaje popunjenu potvrdu za oslobađanje od plaćanja uvozne 
carine, PDV-a i drugih neizravnih poreza pri uvozu robe i za 
oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih neizravnih poreza 
pri nabavi dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, na obrascu 
iz Priloga 1. ove instrukcije (u daljnjem tekstu: Potvrda IPA 
III IEU), u tri istovjetna primjerka. Za uvoz robe koji se 
fmancira iz IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, izvođač, pored navedene 
potvrde, IEU podnosi:
a) specifikaciju robe koja se uvozi u tri primjerka, koja 

sadrži: naziv i broj ugovora, podatke o vrsti, količini, 
vrijednosti i tarifnoj oznaci robe koja se uvozi, naziv, 
potpis i pečat izvođača, naziv, potpis i pečat uvoznika 
(ako sam izvođač nije i uvoznik robe), naziv, potpis i 
pečat krajnjeg korisnika robe, ovjeru nadležnog 
ministarstva Bosne i Hercegovine, te prazan prostor za 
upis podataka o izdanoj Potvrdi IPA III IEU i ovjeru 
tog upisa. Za točnost podataka navedenih u 
specifikaciji robe odgovoran je izvođač,

b) izjavu krajnjeg korisnika u svezi s robom koja se uvozi 
odnosno vrši nabava dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije.

(2) IEU za jedan potpisani ugovor u okviru programa IPA III ili 
bilo kojeg drugog instrumenta Unije uključujući Programe 
Unije, izdaje jednu ili u posebnim slučajevima više Potvrda 
IPA III IEU, u tri primjerka, kojom potvrđuje da se ugovor 
realizuje iz IPA III ili drugog instrumenta Unije, uključujući 
Programe Unije. IEU, na sva tri primjerka te potvrde, unosi 
kontrolni broj i datum ovjere potvrde, te ih potpisuje i stavlja 
pečat IEU, nakon čega IEU zadržava jedan primjerak 
potvrde, a preostala dva primjerka vraća izvođaču. Kada je u 
pitanju uvoz robe, IEU na sva tri primjerka specifikacije 
robe iz uvoza upisuje kontrolni broj i datum izdane Potvrde 
IPA III IEU i ovjerava upis tih podataka, nakon čega sve 
primjerke specifikacije robe vraća izvođaču, a zadržava 
presliku te specifikacije.



Broj 16 - Strana 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 10. 3. 2023.

(3) Potvrdu za oslobađanje od plaćanja uvoznih pristojbi, PDV-
a i drugih neizravnih poreza pri uvozu robe i za oslobađanje 
od plaćanja PDV-a i drugih neizravnih poreza pri nabavi 
dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u okviru "programa 
teritorijalne suradnje" implementiranih u neizravnom i 
podijeljenom upravljanju (programi: Interreg VI-B
Jadransko-jonski transnacionalni program 2021-2027, 
Interreg VI-B transnacionalni program za Dunavsku regiju 
2021-2027, Interreg Euro - MED transnacionalni program 
2021-2027, Interreg VI-A IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 
2021-2027 i IPA CBC Srbija-BiH 2021-2027), izdaje i 
ovjerava Ministarstvo financija i trezora Bosne i 
Hercegovine sukladno stavku (5) ovoga članka.

(4) Izvođač iz Bosne i Hercegovine koji je sklopio ugovor o 
implementaciji projekta u okviru programa iz stavka (3) 
ovoga članka Ministarstvu fmancija i trezora Bosne i 
Hercegovine podnosi popunjenu Potvrdu IPA III MFT na 
obrascu iz Priloga 2. ove instrukcije (u daljnjem tekstu: 
Potvrda IPA III MFT), u tri istovjetna primjerka. Za uvoz 
robe po ugovoru u okviru navedenog programa, izvođač 
pored potvrde, Ministarstvu financija i trezora Bosne i 
Hercegovine podnosi:
a) specifikaciju robe koja se uvozi u tri primjerka, koja 

sadrži: naziv i broj ugovora, podatke o vrsti, količini, 
vrijednosti i tarifnoj oznaci robe koja se uvozi, naziv, 
potpis i pečat izvođača, naziv, potpis i pečat uvoznika 
(ako sam izvođač nije i uvoznik robe), naziv, potpis i 
pečat krajnjeg korisnika robe, ovjeru nadležnog 
ministarstva Bosne i Hercegovine, te prazan prostor za 
upis podataka o izdanoj Potvrdi IPA III MFT i ovjeru 
tog upisa. Za točnost podataka navedenih u 
specifikaciji robe odgovoran je izvođač,

b) izjavu krajnjeg korisnika u svezi s robom koja se uvozi 
odnosno vrši nabava dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije.

(5) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine za 
jedan potpisan ugovor u okviru IPA III programa iz stavka
(3) ovoga članka izdaje jednu Potvrdu IPA IH MFT, u tri 
primjerka, kojom potvrđuje da se ugovor realizuje iz jednog 
od programa iz stavka (3) ovoga članka. Temeljem provjere 
iz ugovorne dokumentacije, Ministarstvo financija i trezora 
Bosne i Hercegovine, na sva tri primjerka te potvrde, unosi 
kontrolni broj i datum ovjere, te ih potpisuje i ovjerava, 
nakon čega Ministarstvo zadržava jedan primjerak potvrde, a 
preostala dva primjerka ovjerene potvrde vraća izvođaču. 
Kada je u pitanju uvoz robe, Ministarstvo financija i trezora 
Bosne i Hercegovine na sva tri primjerka specifikacije robe 
iz uvoza upisuje kontrolni broj i datum izdane Potvrde IPA 
III MFT i ovjerava upis tih podataka, nakon čega sve 
primjerke specifikacije robe vraća izvođaču, a zadržava 
presliku te specifikacije. Ako nakon izdavanja Potvrde IPA 
III MFT dođe do bilo kakvih izmjena u realizaciji ugovora, 
izvođač podnosi Ministarstvu fmancija i trezora Bosne i 
Hercegovine zahtjev za izmjenu Potvrde IPA III MFT uz 
obrazloženje, nakon čega to Ministarstvo izdaje dopunsku 
potvrdu pod istim kontrolnim brojem (s naznakom da se radi 
o dopunskoj potvrdi), a koja se smatra sastavnim dijelom 
prvobitno izdane Potvrde IPA III MFT.

(6) Specifikaciju robe koja se uvozi po ugovoru u okviru 
programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije 
uključujući Programe Unije, u skladu s Okvirnim 
sporazumom IPA III, koja mora sadržavati podatke 
navedene u stavku (1) točka a) ili stavku (4) točka a) ovoga 
članka, ovjerava ministarstvo kojem kao resornom 
ministarstvu pripada krajnji korisnik robe ili ministarstvo 
koje je, kao resorno ministarstvo, nadležno po bilo kom

pitanju za područje ili oblast na koju se odnosi ugovor u 
okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije uključujući Programe Unije po osnovi kojeg se vrši 
uvoz robe. U slučaju gdje nema resornog ministarstva, 
ovjeru specifikacije robe vrši Ministarstvo vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uz specifikaciju 
robe podnosi se i izjava krajnjeg korisnika u svezi s robom 
koja se uvozi, na obrascu iz Priloga 3. ove instrukcije. 
Ministarstvo koje ovjeri specifikaciju robe dužno je o tome 
voditi službenu evidenciju.

(7) U svrhe predviđene ovim člankom, mogu se, prema potrebi, 
zatražiti i drugi odgovarajući dokumenti.

Članak 5.
(Evidencija i izvješća)

(1) IEU i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine 
vode službenu evidenciju o izdanim Potvrdama IPA III IEU, 
odnosno Potvrdama IPA IH MFT, iz članka 4. st. (2) i (5) 
ove instrukcije.

(2) IEU i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, 
do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, Grupi za povrat 
neizravnih poreza po osnovi međunarodnih ugovora u 
Odsjeku za poreze Regionalnog ureda Sarajevo Uprave za 
neizravno oporezivanje dostavljaju mjesečna izvješća o 
izdanim Potvrdama IPA III IEU i Potvrdama IPA III MFT iz 
članka 4. st. (2) i (5) ove instrukcije koje se odnose na uvoz 
dobara, odnosno na nabavu dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini. Mjesečno izvješće sadrži sljedeće informacije:
a) kontrolni broj Potvrde IPA III IEU ili Potvrde IPA III 

MFT,
b) naziv, broj, datum i vrijednost potpisanog ugovora iz 

članka 4. stavak (1) ili stavak (4) ove instrukcije,
c) naziv izvođača, njegova adresa i identifikacijski broj 

obveznika neizravnih poreza. U nedostatku tog broja, 
navodi se broj registracije kod porezne uprave entiteta 
ili Brčko Distrikta Bosne i Hecegovine,

d) naziv predstavnika inozemnog izvođača i njegov 
identifikacijski broj obveznika neizravnih poreza,

e) ukupnu vrijednost dobara ili usluga, bez PDV-a,
f) ukupnu vrijednost robe iz uvoza, bez neizravnih 

poreza.
GLAVA III - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE I
DRUGIH NEIZRAVNIH POREZA NA ROBU KOJA SE
UVOZI

Članak 6.
(Oslobađanje od plaćanja carine i drugih neizravnih poreza na 

robu koja se uvozi)
(1) Roba koja se u okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog 

instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, uvozi i pušta 
u slobodan promet u carinsko područje Bosne i 
Hercegovine, oslobođena je od plaćanja carine i drugih 
neizravnih poreza prema članku 28. stavak (1) i stavak (2) 
točka (c) Okvirnog sporazuma IPA III. Izvođač je korisnik 
oslobađanja.

(2) Osobne stvari i stvari za kućanstvo koje za osobnu uporabu 
uvoze fizičke osobe (i članovi njihovih užih obitelji), osim 
onih koji su angažirani lokalno, koje obavljaju zadatke 
definirane u ugovorima o uslugama ili radovima ili 
grantovima ili ugovorima ili sporazumima o twinningu, 
izuzeti su od plaćanja carina ili uvoznih pristojbi, PDV-a i 
drugih neizravnih poreza prema članku 28. stavak (2) točka 
(j) Okvirnog sporazuma IPA III, s tim što se navedene 
osobne stvari i predmeti za kućanstvo ponovno izvoze ili 
prodaju u Bosni i Hercegovini, sukladno propisima koji su 
na snazi u Bosni i Hercegovini nakon isteka ugovora.
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(3) Oslobađanje navedeno u st. (1) i (2) ovoga članka ostvarnje 
se kod carinske ispostave na podrnčju Bosne i Hercegovine 
kojoj je predočena roba koja je predmet oslobađanja, kod 
koje ispostave se podnose sljedeći dokumenti:
a) za oslobađanje iz stavka (1) ovoga članka:

1) carinska deklaracija (JCI) za puštanje predmetne 
robe u slobodan promet (šifra postupka - prve 
dvije znamenke "42" u prvoj podjeli polja 37), 
koja se smatra i zahtjevom za oslobađanje, 
popunjena sukladno pravilima o popunjavanju 
carinske deklaracije, te uz upisivanje u drugoj 
podjeli polja 37 caiinske deklaracije šifre "217" 
(šifra za oslobađanje od plaćanja neizravnih 
poreza u okviru IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
prema članku 28. stavak (2) točka (c) Okvirnog 
sporazuma IPA III, po Potvrdi IPA III IEU) ili 
šifre "218" (šifra za oslobađanje od plaćanja 
neizravnih poreza u okviru IPA III prema članku 
28. stavak (2) točka (c) Okvirnog sporazuma IPA 
III, po Potvrdi IPA III MFT), ovisno od slučaja,

2) Potvrda IPA III IEU ili Potvrda IPA III MFT, 
ovisno od slučaja, izdana sukladno članku 4. ove 
instrukcije. Kontrolni broj i datum navedene 
potvrde upisuju se u polje 44 carinske deklaracije 
i to uz šifru dokumenta "IPAU" ili IPAT", ovisno 
koja potvrda je u pitanju,

3) specifikacija robe iz uvoza, na koju se odnosi 
potvrda iz alineje 2) ove točke, a koja sadrži 
podatke i ovjeru navedenu u članku 4. stavak (2) 
ili stavak (5) ove instrukcije, ovisno od slučaja. 
Specifikacija robe podnosi se u dva originalna 
primjerka, od kojih jedan primjerak carinska 
ispostava, nakon ovjere (uz označenje MRN 
broja i datuma predmetne carinske deklaracije), 
vraća korisniku oslobađanja, a drugi zadržava uz 
carinsku deklaraciju,

b) za oslobađanje iz stavka (2) ovoga članka:
1) carinska deklaracija za puštanje predmetne robe 

u slobodan promet (šifra postupka - prve dvije 
znamenke "42" u prvoj podjeli polja 37), koja se 
smatra i zahtjevom za oslobađanje, popunjena 
sukladno pravilima o popunjavanju carinske 
deklaracije, te uz upisivanje u drugoj podjeli 
polja 37 carinske deklaracije šifre "219" (šifra za 
oslobađanje od plaćanja neizravnih poreza u 
okviru IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije, prema članku 
28. stavak (2) točka (j) Okvirnog sporazuma IPA 
III),

2) potvrdu izdanu od IEU, a kojom se potvrđuje da 
je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za 
obavljanje zadataka u okviru IPA III ili bilo 
kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući 
Programe Unije, definiranih ugovorom ili 
sporazumom iz članka 28. stavak (2) točka (j) 
Okvirnog sporazuma IPA III. Kontrolni broj i 
datum navedene potvrde upisuje se u polje 44 
carinske deklaracije i to uz šifru dokumenta 
"IPA3",

3) spisak robe koja se uvozi, potpisan od strane 
korisnika oslobađanja, u dva primjerka, od kojih 
jedan primjerak carinska ispostava, nakon ovjere 
(uz označenje MRN broja i datuma predmetne 
carinske deklaracije), vraća korisniku
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oslobađanja, a drugi zadržava uz carinsku 
deklaraciju.

(4) Ako se uvoz robe po osnovi oslobađanja iz st. (1) i (2) ovoga 
članka ne vrši odjednom, nego sukcesivno, za istu se, kod 
svakog pojedinačnog uvoza, carinska deklaracija iz stavka
(3) ovoga članka podnosi kod iste carinske ispostave kod 
koje je prvobitno započet postupak uvoza i oslobađanja. Ta 
carinska ispostava prati uvoz robe putem sukcesivnog otpisa 
vrste, količine i vrijednosti robe koja se uvozi po svakoj 
carinskoj deklaraciji, uz označenje MRN broja i datuma 
predmetne carinske deklaracije, na podnijetoj specifikaciji 
robe iz uvoza i na potvrdi iz stavka (3) točka a) alineja 2) 
ovoga članka, odnosno na spisku robe iz stavka (3) točka b) 
alineja 3) ovoga članka.

(5) Odluku o oslobađanju od plaćanja uvoznih pristojbi, PDV-a 
i drugih neizravnih poreza po prihvaćenoj carinskoj 
deklaraciji iz stavka (3) ovoga članka, carinska ispostava 
donosi u vidu zabilješke u polju C deklaracije: "Oslobođeno 
po čl. 28. stavak (2) točka (c) Okvirnog sporazuma IPA III, 
ili "Oslobođeno po čl. 28. stavak (2) točka (j) Okvirnog 
sporazuma IPA III", ako podnijeta carinska deklaracija i uz 
nju priloženi dokumenti sadrže sve potrebne podatke i 
zahtjev korisnika oslobađanja se u cjelosti usvaja. Navedenu 
zabilješku carinska ispostava unosi i u inspekcijski akt 
predmetne carinske deklaracije.

GLAVA IV - OSLOBAĐANJE OD PDV-a I DRUGIH
NEIZRAVNIH POREZA PRI NABAVI DOBARA I
USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Članak 7.
(Oslobađanje od plaćanja PDV-a)

(1) U skladu sa člankom 28. st. (1) i (2) toč. (d) i (e) Okvirnog 
sporazuma IPA III, isporuka dobara i usluga u Bosni i 
Hercegovini po ugovoru u okviru programa IPA III ili bilo 
kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije 
oslobođena je od plaćanja PDV-a.

(2) Pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a, osoba koja plaća 
isporuku dobara ili usluga sredstvima iz IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
ostvaruje na sljedeći način:
a) u ugovorima o grantu, izvođač koji je temeljem 

ugovora o grantu sa IEU, sa Europskom komisijom i 
njenim tijelima ili drugim tijelima EU dobio sredstva 
iz IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, ostvaruje oslobađanje od 
plaćanja PDV-a temeljem potpisane i ovjerene Potvrde 
IPA III IEU. Izvođač mora biti naveden kao krajnji 
korisnik dobara ili usluga u točki IV ili točki V Potvrde 
IPA III IEU, uz navođenje iznosa na koji izvođač ima 
pravo na oslobađanje,

b) u slučaju da se sredstva iz IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
distribuiraju putem financijskih institucija, 
međunarodnih organizacija i drugih organizacija koji 
su donatori u projektima pomoći Bosni i Hercegovini, 
temeljem ugovora s IEU, s Europskom komisijom i 
njenim tijelima ili drugim tijelima EU, pravo na 
oslobađanje ostvaruje krajnji korisnik sredstava iz IPA
III u Bosni i Hercegovini, kojem financijska institucija, 
međunarodna organizacija i druga organizacija 
dostavlja i Potvrdu IPA III IEU i donirani iznos 
sredstava iz IPA III. Podatci o krajnjem korisniku kao 
osobi koja ima pravo na oslobađanje navode se u točki
IV ili točki V Potvrde IPA III IEU, uz navođenje 
iznosa na koji ima pravo na oslobađanje,
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c) u slučaju kada IEU zaključi ugovor o nabavi dobara 
i/ili usluga sa izvođačem iz Bosne i Hercegovine ili 
inozemnim izvođačem, pravo na oslobađanje od 
plaćanja PDV-a ostvaruje IEU, koja mora biti 
naznačena kao krajnji korisnik usluga u točki V 
Potvrde IPA III IEU. Potvrdu IPA III IEU izvođač 
koristi samo za potrebe ispostavljanja svog računa 
prema IEU bez obračuna PDV, uz navođenje 
propisane klauzule o oslobađanju. Potvrdu IPA III IEU 
izvođač ne može davati poreznim obveznicima koji 
njemu isporučuju dobra ili usluge koji u ovom slučaju 
izvođaču ispostavljaju račune s obračunatim PDV-om,

d) u slučaju kada sredstava u okviru Investicijskog okvira 
za Zapadni Balkan (WBIF), u ime Europske komisije 
ugovara međunarodna ili druga financijska institucija 
uključena u WBIF, ili kada ih po sporazumu s 
međunarodnom financijskom institucijom uključenom 
u WBIF, ili supsudijarnom sporazumu u svezi s istim 
grantom EU koji se provodi kroz WBIF, ugovara 
institucija ili javno poduzeće iz Bosne i Hercegovine, 
iste imaju pravo na oslobađanje i navode se u točki IV 
i/ili V Potvrde IPA III IEU, ovisno od konkretnog 
slučaja,

e) ukoliko je izvođač - isporučitelj usluga iz toč. c) i d) 
ovoga članka strana osoba, koja nema sjedište u Bosni 
i Hercegovini, isti je dužan da se registrira putem 
poreznog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i 
Hercegovini, sukladno članku 60. Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 
35/05, 100/08 i 33/17).

(3) Oslobađanje od plaćanja PDV-a navedeno u stavku (1) 
ovoga članka ostvaruje se:
a) u slučaju isporuke po ugovoru koji je u okviru 

programa IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta 
Unije, uključujući Programe Unije, zaključen s IEU - 
temeljem Potvrde IPA III IEU iz članka 4. stavak (2) 
ove instrukcije,

b) u slučaju isporuke po ugovoru u okviru programa IPA 
III koji se realizira u okviru "programa teritorijalne 
suradnje" i implementira u neizravnom ili 
podijeljenom upravljanju -  temeljem Potvrde IPA III 
MFT iz članka 4. stavak (5) ove instrukcije,

c) u slučaju davanja sredstava iz IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, 
temeljem ugovora o podgrantovima iz članka 28. 
stavak (2) toč. (a) i (b) Okvirnog sporazuma IPA III, 
oslobađanje od plaćanja PDV-a ostvaruje se nakon 
ovjere podataka iz točke III Potvrde IPA III IEU od 
strane IEU, odnosno ovjere podataka iz točke IV 
Potvrde IPA III MFT od strane Ministarstva financija i 
trezora Bosne i Hercegovine.

Članak 8.
(Izdavanje računa)

(1) Registrirani porezni obveznik -  isporučitelj dobara i usluga 
iz članka 7. ove instrukcije izdaje račun krajnjem korisniku 
dobara ili usluga navedenom u točki V Potvrde IPA III IEU 
bez obračuna PDV-a. Račun mora obvezno sadržavati i 
klauzulu: "Oslobođeno od plaćanja PDV-a sukladno članku 
29. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost -
Potvrda IPA III IE U ..........(navesti kontrolni broj i datum
potvrde) ili Potvrda IPA III MTF ......... (navesti kontrolni
broj i datum potvrde)", ovisno koja potvrda je u pitanju.

(2) U svrhu iz stavka (1) ovoga članka, krajnji korisnik dobara 
ili usluga koji se oslobađa od plaćanja PDV-a obvezan je 
isporučitelju dobara i usluga predati kopiju odgovarajuće 
potvrde iz članka 7. stavak (3) ove instrukcije.

Petak, 10. 3. 2023.

GLAVA V - POVRAT PDV-a, TROŠARINE I CESTARINE
Članak 9.

(Povrat plaćenog PDV-a)
Ukoliko izvođač iz objektivnih razloga ne iskoristi 

mogućnost da ostvari oslobađanje od plaćanja PDV-a sukladno 
odredbama ove instrukcije, ima pravo na povrat plaćenog PDV-a 
sukladno članku 28. stavak (2) točka (e) podtočke II Okvirnog 
sporazuma IPA III, u postupku propisanom čl. 54. do 58. 
Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06 , 60/06, 6/07, 100/07, 
35/08 i 65/10, 85/17, 44/20 i 47/22) i Instrukcijom o uvjetima i 
načinu povrata PDV-a sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost broj: 02-1526/06 od 
08.03.2006. godine i 17-4105-2/07 od 24.12.2007. godine.

Članak 10.
(Povrat plaćene trošarine i cestarine)

(1) U skladu sa člankom 28. stavak (1) Okvirnog sporazuma 
IPA III, isporuka dobara i usluga u Bosni i Hercegovini po 
ugovoru u okviru programa IPA III ili bilo kojeg drugog 
instrumenta Unije, uključujući Programe Unije, oslobođena 
je od plaćanja neizravnih poreza.

(2) U slučaju isporuke naftnih derivata izvođaču koji je primio 
sredstva iz IPA III ili bilo kojeg drugog instrumenta Unije, 
uključujući Programe Unije, pravo na povrat trošarine i 
cestarine plaćene na naftne derivate u okviru implementacije 
Okvirnog sporazuma IPA III može ostvariti registrirani 
porezni obveznik po osnovi trošarine.

(3) Registrirani porezni obveznik - isporučitelj naftnih derivata 
iz stavka (2) ovoga članka izdaje račun na kojem iskazuje 
iznos trošarine i cestarine koji se oslobađa. Račun obvezno 
mora sadržavati i klauzulu: "Oslobođeno od plaćanja 
trošarine i cestarine sukladno članku 28. stavak (1) Okvirnog
sporazuma IPA III, po Potvrdi IPA III IE U ......... (navesti
kontrolni broj i datum potvrde) ili Potvrdi IPA III MTF
.........(navesti kontrolni broj i datum potvrde)", ovisno koja
potvrda je u pitanju.

(4) Zahtjev za povrat trošarine i cestarine podnosi se na obrascu 
ZPA IPA III iz Priloga 4. ove instrukcije. Uz zahtjev prilaže 
se račun na kojem je naznačeno da trošarina i cestarina nije 
naplaćena od kupca - izvođača, dokaz o plaćanju trošarine i 
cestarine i presliku Potvrde IPA III IEU ili Potvrde IPA III 
MFT, ovisno koja potvrda je u pitanju.

(5) Zahtjev za povrat podnosi se Grupi za povrat neizravnih 
poreza po osnovi međunarodnih ugovora u Odsjeku za 
poreze Regionalnog ureda Sarajevo Uprave za neizravno 
oporezivanje.

GLAVA VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

(Primjenljivost instrukcije u svezi s Okvirnim sporazumom za IPA 
i Okvirnim sporazumom za IPA II)

Dok su važeći relevantni Okvirni sporazumi navedeni u 
članku 88. Okvirnog sporazuma IPA III na njih se primjenjuje:

a) Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i
poreznih oslobađanja u skladu s Okvirnim 
sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije 
Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se 
odnosi na financijsku pomoć Bosni i Hercegovini u 
okviru pružanja pomoći putem instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik BiH", 
broj 74/11) i

b) Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i
poreznih oslobađanja u skladu s Okvirnim 
sporazumom između Bosne i Hercegovine i Europske 
komisije o aranžmanima za provođenje fmancijske 
pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru
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Instrnmenta pretpristupne pomoći (IPA II) ("Službeni 
glasnik BiH", broj 91/15).

Članak 12.
(Primjena definicija i izraza iz Okvirnog sporazuma IPA III)

U slučaju jezičkih nedosljednosti u defmicijama i izrazima 
korištenim u ovoj instrukciji u odnosu na Okvirni sporazum IPA 
III, primjenjuju se definicije i izrazi iz osnovnog Okvirnog 
sporazuma IPA III zaključenog na engleskom jeziku.

Članak 13.
(Sastavni dio Instrukcije)

Sastavni dio ove instrukcije čine:
a) Prilog 1. obrazac Potvrde za oslobađanje od plaćanja uvozne

carine, PDV-a i drugih neizravnih poreza pri uvozu 
robe i za oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih 
neizravnih poreza pri nabavi dobara i usluga u 
Bosni i Hercegovini u okviru programa IPA III ili 
bilo kojeg drugog instrumenta Unije, uključujući 
Programe Unije, u skladu s Okvirnim sporazumom 
IPA III (Potvrda IPA III DEU), iz članka 4. stavak 
(2),

b) Prilog 2. obrazac Potvrde za oslobađanje od plaćanja uvozne
carine, PDV-a i drugih neizravnih poreza pri uvozu 
robe i za oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih 
neizravnih poreza pri nabavi dobara i usluga u

Bosni i Hercegovini u okviru programa koji se 
financira iz IPA III a realizuje u okviru "programa 
teritorijalne suradnje" i implementira u neizravnom 
ili podijeljenom upravljanju (Potvrda IPA III MFT), 
iz članka 4. stavak (5),

c) Prilog 3. obrazac Izjave krajnjeg korisnika u svezi s robom
koja se uvozi odnosno vrši nabava dobara i usluga u 
Bosni i Hercegovini, iz članka 4. stavak (1) točka b) 
ili stavak (4) točka b) ili stavak (6),

d) Prilog 4. obrazac zahtjeva za povrat trošarine i cestarine
plaćene u okviru programa IPA III ili bilo kojeg 
drugog instrumenta Unije, uključujući Programe 
Unije, iz članka 10. stavak (4) ove instrukcije.

Članak 14.
(Stupanje na snagu)

Ova instrukcija stupa na snagu sljedećeg dana od dana 
donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-247-10/23
03. ožujka 2023. godine Ravnatelj

Banja Luka Dr. Miro Džakula, v. r.
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Piilog 1. Potvrda IPAIII DEU

POTVRDA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNE CARINE, PDV-a PRI UVOZU ROBE 
IZA  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJAPDV-a I DRUGIH NEIZRAVNIH POREZA PRI NABAVI DOBARA I USLUGA 

U BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU PROGRAMA IPA III ILI PROGRAMA BILO KOJEG DRUGOG INSTRUMENTA UNIJE 
UKLJUČUJUĆI PROGRAME UNUE, U SKLADU S OKVIRNIM SPORAZUMOM IPAIII

("Službeni glasnik BiH - M eđunarodni ugovori", broj 7 122)

I PROGRAM/INSTRUMENT EU 
Naziv programa/in stnim enta

II Ugovor potpisan između Europskeunijei izvođača*
Naziv ugovora:
Broj i datum zaključivanj a  
U kupna vrij ednost ugovora:
Mjesto lzvođenja:

a. ) Izvratelj ugovora;'domaći izvođač
Adresa:
Sjedište:
Identifikađj ski bro j:

b. ) Izvršitdj ugovora/inozemni izvođar
Adresa:
Predstavmk u BiH:
Identifikadj ski broj :

III Podatci o ugovoru o podgrantu između izvođača i podizvođača
Nazivpodizvođača: Ovja-a Izadanstva Europskeunijeu B oaiii Ha-cgovini
A dresapodizvođača: O dgovom aosoba Potpis i pečat:
Sj edište p odizvođača:
Identifikadj ski broj obveznikandzravn ihporeza(uko liko  gaim a):
Vrij ednost ugovora:
K rajnjikorisnik dobarai uslugakoji lm apravo  naoslobađanje:

IV Uvoz robe*
Krajnji korisnik robe:
Vrij ednost rob e koj a  se uvozi:
Uvoznik robe:
Broj listovai stavki specifikadje robe:

V Nabava dobara iuduga u Bosni i Hercegovini**
Izvođač-K rajnjikorisnik dobarai u slugakoji im apravo  naoslobađanje:
U kupnavrijednost dobarai uslugabez  PD V -a

Ovjera Izaslanstva Europskeunijeu Bosni i H a cegovini

Sarajevo, datum: O dgovom aosoba Potp isi pečat:

Kontrobu broj:

•Sekcija III pri uvozu robe u Bosnu i Hercegovinu 
**Pri rabavci dobara i usluga u Bosni i Hercegovini
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Prilog 2. Potvrda IPAIIIM FT

POTVRDA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARJNE, PDV-a PRIUVOZU ROBE 
IZ A  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-a IDRUGIH NEIZRAVNIH POREZA 

PRINABAVIDOBARA I USLUGA U BOSNII HERCEGOVINIU OKVIRU 
EU PROGRAMA TERTTORIJALNE SURADNJE U SKLADU S OKVIRNIM SPORAZUMOMIPA HI

C'Službern glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/22)

K ontrolnibroj:_________________________

I Podatci o EU programu teritorijalne suradnje
Naziv programa:

II Podatci o ugovom izvršitelja/izvođača iz Bosne i Hercegovine
Izvođač iz Bosne i Hercegovine:
Naziv projekta/ugovora:
Akromm projekta:
Broj ugovora:
Datum zaključivanja:
Ukupna vrijednost ugovora:
Mjesto izvođenja:

III Izvršitelj ugovora/domaći izvođač
Naziv:
Adresa:
Sjedište:
Identifikacijski broj obveznika neizravnih poreza*:
Odgovoma osoba:

IV Podatci o ugovoru o podgrantu između izvođača iz Bosne i Hercegovine i podizvođača
Naziv podizvođača: Ovjera Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine
Adresa podizvođača: Odgovoma osoba: Potpis i pečat:
Sj ed ište p odizv ođa ča: Mini star
Identifikacijski broj:
Vnjednost podugovora:

V  Nabava dobara i usluga u Bosni i Hercegovini* *
Krajnji konsnik dobara i usluga:
Ukupna vrijednost dobara i usluga bez PDV-a:

VI Uvoz robe* ** ***
Krajnji korisnik robe:
Vnjednost robe koja se uvozi:
Uvoznik robe:
Broj listova l stavki specifikacijerobe:

Ovjera Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine

Sarajevo, datum: Odgovoma osoba: Potpis i pečat:
Mimstar

* Navodi se I.D. broj dodijelj en od Uprave za neizravno oporezivanj e iz Jedinstvenog registia obvezraka neizravnih poreza.

U neodstatku tog broja, navodi se broj registracije kod porezne upiave entiteta ili Brčko Distrikta B iH. BiH

** Pri nabavi dobaia i usluga u  B osni i Hercegovini

*** Pri uvozurobeuBosniiH ercegovini
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Prilog 3.

PODATCI O KRAJNJEM KORISNIKU

Puni naziv/puno ime: ......................................
A dresa:..............................................................
ID broj(1): ...........................................................

IZ JA  VA

Ovom izj avom, kao krajnji korisnik: robe, podpunom kaznenom im aieiijalnom  odgovomošću, izjavljujem 
da su podatci navedeni u  Potvrdi IPA III DEU/Potvrdi IPA III MFT/Specifikaciji robe(2) koju dostavljam
na ovjeru, a koji se odnose na ugovor b ro j: ............................................. (upisati broj ugovora), u vrijednosti
od .................................................. (3), kojim se implementira program ...........................................................
(upisati naziv programa), točni/istiniti.

Ovu izj avu daj em u  navedenu svrhu i u  dmge svrhe ne može se koristiti.

U ...................
Broj i datum: M.P. ...............................................................

(puno ime i potpis ovlaštene osobe)

(I! Navodi seI.D. broj dođijeljen odUprave zaindirektno oporezivanjeiz Jedinstvenogregistra obveznika indirektnih 
poreza. U neodstatku tog broja, navodi se broj registracije kod porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.

(2) Nepotrebno precrtati.
(3) Ukupna vrij ednost ugovora upisuje se samo u slučaju ovj ere Specifikacije robe.
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Prilog 4. Obrazac ZPA IPA III

ZAHTJEV ZA POVRAT TROŠARINE I CESTARINE

plaćene u  okviru implementacije Okvimog sporazuma o financijskom partnerstvu između Europske komisije 
i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje financijske pomoći Unije Bosni i 
Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (''Službeni glasnik BiH - Međunarođni 
ugovori”, broj 7/22), zam jesec ...........................................  202.......gođine.

I - Ugovor potpisan između Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i izvođača:

N azivprojekta:...................................................
Broj i datum zaključivanj a : ..............................
Ukupna vrijednost ugovora:.............................
Kontrolni broj i datutn Potvrde IPA IIIIEU: . 
Kontrolni broj i datutn Potvrde IPA IIIMFT:

II Porezni obveznik isporučitelj dobara:

N aziv :..................................................................
Adresa:.................................................................
Identifikacijski b ro j:..........................................
Bankai broj računa:...........................................

III SPECIFIKACIJA RAČUNA:

Red.
broj

Broj računa Datum računa Oslobođeni 
iznos trošarine

Oslobođeni 
iznos cestarine

U ...................
Broj i datum: M.P. .................................................................

(puno ime i potpis ovlaštene osobe)
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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, 102/09 и 72/17), а ради спровођења царинских и 
пореских ослобађања из члана 28. Оквирног споразума о 
финансијском партнерству између Европске комисије и 
Босне и Херцеговине о посебним аранжманима за 
спровођење финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини 
у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА Ш) 
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 7/22), 
а уз сагласност Министарства финансија и трезора Босне и 
Херцеговине, Министарства спољне трговине и економских 
односа Босне и Херцеговине и Дирекције за европске 
интеграције, директор Управе за индиректно опорезивање, 
доноси

ИНСТРУКЦИЈУ
О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ЦАРИНСКИХ И 

ПОРЕСКИХ ОСЛОБАЂАЊА У СКЛАДУ СА 
ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГ ОВИНЕ О ПОСЕБНИМ 

АРАНЖМАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОМОЋИ УНИЈЕ БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 
ОКВИРУ ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ 

ПОМОЋИ (ИПА Ш)
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
(Предмет)

Овом инструкцијом прописује се поступак остваривања 
права на ослобађање од плаћања увозне царине, пореза на 
додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ) и других 
индиректних пореза при увозу робе, односно пуштању робе у 
слободан промет у царинско подручје Босне и Херцеговине и 
ослобађање од плаћања ПДВ-а и других индиректних пореза 
при набавци добара и услуга у Босни и Херцеговини, а у 
складу са чланом 28. Оквирног споразума о финансијском 
партнерству између Европске комисије и Босне и 
Херцеговине о посебним аранжманима за спровођење 
финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру 
Инструмента претприступне помоћи (ИПА Ш) ("Службени 
гласник БиХ - Међународни уговори", број 7 /22) (у даљем 
тексту: Оквирни споразум ИПА Ш), а у оквиру аранжмана 
пружања помоћи ЕУ путем Инструмента претприступне 
помоћи (ИПА Ш) или било којег другог инструмента Уније, 
укључујући Програме Уније.

Члан 2.
(Дефиниције)

Појмови који се користе у овој инструкцији, сходно 
члану 28. став (2) тач. (а) и (б) Оквирног споразума ИПА Ш 
имају значење и то:

а) "извођач" означава физичко и правно лице које 
извршава уговор Уније и укључује извођаче 
услуге/робе/радова, кориснике гранта (укључујући 
извођаче Шпптда и кориснике подгранта), 
партнере у конзорцију или заједничком подухвату 
или сукориснике или повезане субјекте у 
грантовима, потпримаоце грантова, подизвођаче, 
међународне организације и резидентне Шпптд 
савјетнике према уговорима о 1жтпт§и, као и 
извођаче у склопу Инструмента техничке помоћи и 
размјене информација (ТА1ЕХ), 

ћ) "уговор" означава сваки уговор, уговор о гранту 
или споразум у директном или индиректном

управљању путем којег се активност финансира у 
оквиру ИПА III или било којег другог инструмента 
Уније, укључујући подгрантове или подуговоре. 
Израз "уговор обухвата, такође, пружање помоћи у 
оквиру ТА1ЕХ-а и учешће у Програмима Уније.

Члан 3.
(Остваривање ослобађања)

(1) Осим ако је другачије предвиђено секторским 
споразумом или споразумом о финансирању, порези, 
царине и накнаде с једнаким учинком нису 
прихватљиви трошкови у оквиру инструмента ИПА Ш 
нити било којег другог инструмента Уније, укључујући 
Програме Уније. Ово правило примјењује се и на 
суфинансирање које осигурава земља корисница 
инструмента ИПА Ш, други субјекти за суфинансирање, 
примаоци помоћи у оквиру инструмента ИПА Ш или 
било којег другог финансирања у оквиру других 
инструмената Уније, укључујући Програме Уније (члан 
28. Оквирног споразума ИПА Ш).

(2) Ослобађање предвиђено чланом 28. Оквирног 
споразума ИПА Ш остварује се при спровођењу уговора 
у оквиру програма ИПА Ш или било којег другог 
инструмента Уније, укључујући Програме Уније, у 
складу са Оквирним споразумом ИПА Ш. Ослобађање 
се примјењује и на суфинансирање из става (1) овог 
члана.

ГЛАВА II - ПОСТУПАК ОВЈЕРЕ ПОТВРДЕ ЗА
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ, ПДВ-а И
ДРУГИХ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА НА РОБУ И
УСЛУГЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РОБЕ

Члан 4.
(Поступак овјере потврде и спецификације робе)

(1) На основу уговора у оквиру ИПА Ш или било којег 
другог инструмента Уније укључујући Програме Уније, 
који извођач закључује са Делегацијом Европске уније у 
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: ДЕУ) или са 
Европском комисијом и њеним тијелима или другим 
тијелима ЕУ, ДЕУ издаје попуњену потврду за 
ослобађање од плаћања увозне царине, ПДВ-а и других 
индиректних пореза при увозу робе и за ослобађање од 
плаћања ПДВ-а и других индиректних пореза при 
набавци добара и услуга у Босни и Херцеговини, на 
обрасцу из Прилога 1. ове инструкције (у даљем тексту: 
Потврда ИПА Ш ДЕУ), у три истовјетна примјерка. За 
увоз робе који се финансира из ИПА Ш или било којег 
другог инструмента Уније, укључујући Програме Уније, 
извођач, поред наведене потврде, ДЕУ подноси:
а) спецификацију робе која се увози у три примјерка,

која садржи: назив и број уговора, податке о врсти, 
количини, вриједности и тарифној ознаци робе 
која се увози, назив, потпис и печат извођача, 
назив, потпис и печат увозника (ако сам извођач 
није и увозник робе), назив, потпис и печат крајњег 
корисника робе, овјеру надлежног министарства 
Босне и Херцеговине, те празан простор за упис 
података о издатој Потврди ИПА Ш ДЕУ и овјеру 
тог уписа. За тачност података наведених у 
спецификацији робе одговоран је извођач, 

ћ) изјаву крајњег корисника у вези са робом која се 
увози односно врши набавка добара и услуга у 
Босни и Херцеговини, на обрасцу из Прилога 3. 
ове инструкције.

(2) ДЕУ за један потписани уговор у оквиру програма ИПА 
Ш или било којег другог инструмента Уније укључујући 
Програме Уније, издаје једну или у посебним
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случајевима више Потврда ИПА Ш ДЕУ, у три 
примјерка, којом потврђује да се уговор реализује из 
ИПА Ш или другог инструмента Уније, укључујући 
Програме Уније. ДЕУ, на сва три примјерка те потврде, 
уноси контролни број и датум овјере потврде, те их 
потписује и ставља печат ДЕУ, након чега ДЕУ 
задржава један примјерак потврде, а преостала два 
примјерка враћа извођачу. Када је у питању увоз робе, 
ДЕУ на сва три примјерка спецификације робе из увоза 
уписује контролни број и датум издате Потврде ИПА Ш 
ДЕУ и овјерава упис тих података, након чега све 
примјерке спецификације робе враћа извођачу, а 
задржава копију те спецификације.

(3) Потврду за ослобађање од плаћања увозних дажбина,
ПДВ-а и других индиректних пореза при увозу робе и за 
ослобађање од плаћања ПДВ-а и других индиректних 
пореза при набавци добара и услуга у Босни и 
Херцеговини у оквиру "програма територијалне 
сарадње" имплементираних у индиректном и 
подијељеном управљању (програми: Шеггед Ш-В
Јадранско-јонски транснационални програм 2021-2027, 
Штеггед У1-В транснационални програм за Дунавску 
регију 2021-2027, Шеггед Еиго - М Е^ транснационални 
програм 2021-20^7, 1п!егге§ УТ-А ИПА Хрватска-БиХ- 
Црна Гора 2021-2027 и ИПА СВС Србија-БиХ 2021- 
2027), издаје и овјерава Министарство финансија и 
трезора Босне и Херцеговине у складу са ставом (5) овог 
члана.

(4) Извођач из Босне и Херцеговине који је склопио уговор 
о имплементацији пројекта у оквиру програма из става
(3) овог члана Министарству финансија и трезора Босне 
и Херцеговине подноси попуњену Потврду ИПА Ш 
МФТ на обрасцу из Прилога 2. ове инструкције (у 
даљем тексту: Потврда ИПА Ш МФТ), у три истовјетна 
примјерка. За увоз робе по уговору у оквиру наведеног 
програма, извођач поред потврде, Министарству 
финансија и трезора Босне и Херцеговине подноси:
а) спецификацију робе која се увози у три примјерка,

која садржи: назив и број уговора, податке о врсти, 
количини, вриједности и тарифној ознаци робе 
која се увози, назив, потпис и печат извођача, 
назив, потпис и печат увозника (ако сам извођач 
није и увозник робе), назив, потпис и печат крајњег 
корисника робе, овјеру надлежног министарства 
Босне и Херцеговине, те празан простор за упис 
података о издатој Потврди ИПА Ш МФТ и овјеру 
тог уписа. За тачност података наведених у 
спецификацији робе одговоран је извођач, 

ћ) изјаву крајњег корисника у вези са робом која се 
увози односно врши набавка добара и услуга у 
Босни и Херцеговини, на обрасцу из Прилога 3. 
ове инструкције.

(5) Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине за један потписан уговор у оквиру ИПА Ш 
програма из става (3) овог члана издаје једну Потврду 
ИПА Ш МФТ, у три примјерка, којом потврђује да се 
уговор реализује из једног од програма из става (3) овог 
члана. На основу провјере из уговорне документације, 
Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине, на сва три примјерка те потврде, уноси 
контролни број и датум овјере, те их потписује и 
овјерава, након чега Министарство задржава један 
примјерак потврде, а преостала два примјерка овјерене 
потврде враћа извођачу. Када је у питању увоз робе, 
Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине на сва три примјерка спецификације робе

из увоза уписује контролни број и датум издате Потврде 
ИПА Ш МФТ и овјерава упис тих података, након чега 
све примјерке спецификације робе враћа извођачу, а 
задржава копију те спецификације. Ако након издавања 
Потврде ИПА Ш МФТ дође до било каквих измјена у 
реализацији уговора, извођач подноси Министарству 
финансија и трезора Босне и Херцеговине захтјев за 
измјену Потврде ИПА Ш МФТ уз образложење, након 
чега то Министарство издаје допунску потврду под 
истим контролним бројем (са назнаком да се ради о 
допунској потврди), а која се сматра саставним дијелом 
првобитно издате Потврде ИПА Ш МФТ.

(6) Спецификацију робе која се увози по уговору у оквиру 
програма ИПА Ш или било којег другог инструмента 
Уније укључујући Програме Уније, у складу са 
Оквирним споразумом ИПА Ш, која мора садржавати 
податке наведене у ставу (1) тачка а) или ставу (4) тачка 
а) овог члана, овјерава министарство којем као ресорном 
министарству припада крајњи корисник робе или 
министарство које је, као ресорно министарство, 
надлежно по било ком питању за подручје или област на 
коју се односи уговор у оквиру програма ИПА Ш или 
било којег другог инструмента Уније укључујући 
Програме Уније по основу којег се врши увоз робе. У 
случају гдје нема ресорног министарства, овјеру 
спецификације робе врши Министарство спољне 
трговине и економских односа Босне и Херцеговине. Уз 
спецификацију робе подноси се и изјава крајњег 
корисника у вези са робом која се увози, на обрасцу из 
Прилога 3. ове инструкције. Министарство које овјери 
спецификацију робе дужно је о томе водити службену 
евиденцију.

(7) У сврхе предвиђене овим чланом, могу се, према 
потреби, затражити и друга одговарајућа документа.

Члан 5.
(Евиденциј а и извј ештај)

(1) ДЕУ и Министарство финансија и трезора Босне и 
Херцеговине воде службену евиденцију о издатим 
Потврдама ИПА Ш ДЕУ, односно Потврдама ИПА Ш 
МФТ, из члана 4. ст. (2) и (5) ове инструкције.

(2) ДЕУ и Министарство финансија и трезора Босне и 
Херцеговине, до 20-тог у мјесецу за претходни мјесец, 
Групи за поврат индиректних пореза по основу 
међународних уговора у Одсјеку за порезе Регионалног 
центра Сарајево Управе за индиректно опорезивање 
достављају мјесечне извјештаје о издатим Потврдама 
ИПА Ш ДЕУ и Потврдама ИПА Ш м Фт  из члана 4. ст. 
(2) и (5) ове инструкције које се односе на увоз добара, 
односно на набавку добара и услуга у Босни и 
Херцеговини. Мјесечни извјештај садржи сљедеће 
информације:
а) контролни број Потврде ИПА Ш ДЕУ или Потврде

ИПА III МФТ,
ћ) назив, број, датум и вриједност потписаног уговора

из члана 4. став (1) или став (4) ове инструкције, 
с) назив извођача, његова адреса и идентификациони 

број обвезника индиректних пореза. У недостатку 
тог броја, наводи се број регистрације код пореске 
управе ентитета или Брчко Дистрикта Босне и 
Хецеговине,

4) назив представника страног извођача и његов 
идентификациони број обвезника индиректних 
пореза,

е) укупну вриједност добара или услуга, без ПДВ-а,
1) укупну вриједност робе из увоза, без индиректних 

пореза.
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ГЛАВА Ш - ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 
И ДРУГИХ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА НА РОБУ КОЈА 
СЕ УВОЗИ

Члан 6.
(Ослобађање од плаћања царине и других индиректних 

пореза на робу која се увози)
(1) Роба која се у оквиру програма ИПА Ш или било којег 

другог инструмента Уније, укључујући Програме Уније, 
увози и пушта у слободан промет у царинско подручје 
Босне и Херцеговине, ослобођена је од плаћања царине 
и других индиректних пореза према члану 28. став (1) и 
став (2) тачка (ц) Оквирног споразума ИПА Ш. Извођач 
је корисник ослобађања.

(2) Личне ствари и ствари за домаћинство које за личну 
употребу увозе физичке особе (и чланови њихових ужих 
породица), осим оних који су ангажовани локално, које 
обављају задатке дефинисане у уговорима о услугама 
или радовима или грантовима или уговорима или 
споразумима о Шпптди, изузети су од плаћања царина 
или увозних такса, ПДВ-а и других индиректних пореза 
према члану 28. став (2) тачка (ј) Оквирног споразума 
ИПА Ш, с тим што се наведене личне ствари и предмети 
за домаћинство поново извозе или продају у Босни и 
Херцеговини, у складу са прописима који су на снази у 
Босни и Херцеговини након истека уговора.

(3) Ослобађање наведено у ст. (1) и (2) овог члана остварује 
се код царинске испоставе на подручју Босне и 
Херцеговине којој је предочена роба која је предмет 
ослобађања, код које испоставе се подносе сљедећа 
документа:
а) за ослобађање из става (1) овог члана:

1) царинска декларација (ЈЦИ) за пуштање 
предметне робе у слободан промет (шифра 
поступка - прве двије цифре "42" у првој 
подјели поља 37), која се сматра и захтјевом 
за ослобађање, попуњена у складу са 
правилима о попуњавању царинске 
декларације, те уз уписивање у другој подјели 
поља 37 царинске декларације шифре "217" 
(шифра за ослобађање од плаћања 
индиректних пореза у оквиру ИПА Ш или 
било којег другог инструмента Уније, 
укључујући Програме Уније, према члану 28. 
став (2) тачка (ц) Оквирног споразума ИПА 
Ш, по Потврди ИПА Ш ДЕУ) или шифре 
"218" (шифра за ослобађање од плаћања 
индиректних пореза у оквиру ИПА Ш према 
члану 28. став (2) тачка (ц) Оквирног 
споразума ИПА Ш, по Потврди ИПА Ш 
МФТ), зависно од случаја,

2) Потврда ИПА Ш ДЕУ или Потврда ИПА Ш 
МФТ, зависно од случаја, издата у складу са 
чланом 4. ове инструкције. Контролни број и 
датум наведене потврде уписују се у поље 44 
царинске декларације и то уз шифру 
документа 'ТРАИ' или 1РАТ", зависно која 
потврда је у питању,

3) спецификација робе из увоза, на коју се 
односи потврда из алинеје 2) ове тачке, а која 
садржи податке и овјеру наведену у члану 4. 
став (2) или став (5) ове инструкције, зависно 
од случаја. Спецификација робе подноси се у 
два оригинална примјерка, од којих један 
примјерак царинска испостава, након овјере

(уз означење МКЛ броја и датума предметне 
царинске декларације), враћа кориснику 
ослобађања, а други задржава уз царинску 
декларацију,

6) за ослобађање из става (2) овог члана:
1) царинска декларација за пуштање предметне

робе у слободан промет (шифра поступка - 
прве двије цифре "42" у првој подјели поља 
37), која се сматра и захтјевом за ослобађање, 
попуњена у складу са правилима о 
попуњавању царинске декларације, те уз 
уписивање у другој подјели поља 37 царинске 
декларације шифре "219" (шифра за
ослобађање од плаћања индиректних пореза у 
оквиру ИПА Ш или било којег другог 
инструмента Уније, укључујући Програме 
Уније, према члану 28. став (2) тачка (ј) 
Оквирног споразума ИПА Ш),

2) потврду издату од ДЕУ, а којом се потврђује
да је корисник наведеног ослобађања 
ангажован за обављање задатака у оквиру 
ИПА Ш или било којег другог инструмента 
Уније, укључујући Програме Уније,
дефинисаних уговором или споразумом из 
члана 28. став (2) тачка (ј) Оквирног 
споразума ИПА Ш. Контролни број и датум 
наведене потврде уписује се у поље 44 
царинске декларације и то уз шифру 
документа "1РА3",

3) списак робе која се увози, потписан од стране 
корисника ослобађања, у два примјерка, од 
којих један примјерак царинска испостава, 
након овјере (уз означење МКИ броја и 
датума предметне царинске декларације), 
враћа кориснику ослобађања, а други 
задржава уз царинску декларацију.

(4) Ако се увоз робе по основу ослобађања из ст. (1) и (2) 
овог члана не врши одједном, него сукцесивно, за исту 
се, код сваког појединачног увоза, царинска декларација 
из става (3) овог члана подноси код исте царинске 
испоставе код које је првобитно започет поступак увоза 
и ослобађања. Та царинска испостава прати увоз робе 
путем сукцесивног отписа врсте, количине и 
вриједности робе која се увози по свакој царинској 
декларацији, уз означење МКИ броја и датума 
предметне царинске декларације, на поднијетој 
спецификацији робе из увоза и на потврди из става (3) 
тачка а) алинеја 2) овог члана, односно на списку робе 
из става (3) тачка б) алинеја 3) овог члана.

(5) Одлуку о ослобађању од плаћања увозних дажбина, 
ПДВ-а и других индиректних пореза по прихваћеној 
царинској декларацији из става (3) овог члана, царинска 
испостава доноси у виду забиљешке у пољу Ц 
декларације: "Ослобођено по чл. 28. став (2) тачка (ц) 
Оквирног споразума ИПА Ш, или "Ослобођено по чл. 
28. став (2) тачка (ј) Оквирног споразума ИПА Ш", ако 
поднијета царинска декларација и уз њу приложена 
документа садрже све потребне податке и захтјев 
корисника ослобађања се у цјелости усваја. Наведену 
забиљешку царинска испостава уноси и у инспекцијски 
акт предметне царинске декларације.
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ГЛАВА IV - ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ-а И ДРУГИХ 
ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПРИ НАБАВЦИ ДОБАРА И 
УСЛУГА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 7.
(Ослобађање од плаћања ПДВ-а)

(1) У складу са чланом 28. ст. (1) и (2) тач. (д) и (е) 
Оквирног споразума ИПА Ш, испорука добара и услуга 
у Босни и Херцеговини по уговору у оквиру програма 
ИПА Ш или било којег другог инструмента Уније, 
укључујући Програме Уније ослобођена је од плаћања 
ПДВ-а.

(2) Право на ослобађање од плаћања ПДВ-а, лице које 
плаћа испоруку добара или услуга средствима из ИПА 
Ш или било којег другог инструмента Уније, 
укључујући Програме Уније, остварује на сљедећи 
начин:
а) у уговорима о гранту, извођач који је на основу 

уговора о гранту са ДЕУ, са Европском комисијом 
и њеним тијелима или другим тијелима ЕУ добио 
средства из ИПА Ш или било којег другог 
инструмента Уније, укључујући Програме Уније, 
остварује ослобађање од плаћања ПДВ-а на основу 
потписане и овјерене Потврде ИПА Ш ДЕУ. 
Извођач мора бити наведен као крајњи корисник 
добара или услуга у тачки IV или тачки V Потврде 
ИПА Ш ДЕУ, уз навођење износа на који извођач 
има право на ослобађање,

ћ) у случају да се средства из ИПА Ш или било којег 
другог инструмента Уније, укључујући Програме 
Уније, дистрибуирају путем финансијских
институција, међународних организација и других 
организација који су донатори у пројектима 
помоћи Босни и Херцеговини, на основу уговора 
са ДЕУ, са Европском комисијом и њеним 
тијелима или другим тијелима ЕУ, право на 
ослобађање остварује крајњи корисник средстава 
из ИПА Ш у Босни и Херцеговини, којем 
финансијска институција, међународна
организација и друга организација доставља и 
Потврду ИПА Ш ДЕУ и донирани износ средстава 
из ИПА Ш. Подаци о крајњем кориснику као лицу 
које има право на ослобађање наводе се у тачки IV 
или тачки V Потврде ИПА Ш ДЕУ, уз навођење 
износа на који има право на ослобађање, 

с) у случају када ДЕУ закључи уговор о набавци 
добара и/или услуга са извођачем из Босне и 
Херцеговине или страним извођачем, право на 
ослобађање од плаћања ПДВ-а остварује ДЕУ, која 
мора бити назначена као крајњи корисник услуга у 
тачки V Потврде ИПА Ш ДЕУ. Потврду ИпА  Ш 
ДЕУ извођач користи само за потребе 
испостављања своје фактуре према ДЕУ без 
обрачуна ПДВ, уз навођење прописане клаузуле о 
ослобађању. Потврду ИПА Ш ДЕУ извођач не 
може давати пореским обвезницима који њему 
испоручују добра или услуге који у овом случају 
извођачу испостављају фактуре са обрачунатим 
ПДВ-ом,

Д) у случају када средстава у оквиру Инвестиционог 
оквира за Западни Балкан (МБГР), у име Европске 
комисије уговара међународна или друга 
финансијска институција укључена у ^БГР, или 
када их по споразуму са међународном 
финансијском институцијом укљученом у ^БГР, 
или супсудијарном споразуму у вези са истим 
грантом ЕУ који се спроводи кроз ^БГР, уговара

институција или јавно предузеће из Босне и 
Херцеговине, исте имају право на ослобађање и 
наводе се у тачки IV и/или V Потврде ИПА Ш 
ДЕУ, зависно од конкретног случаја, 

е) уколико је извођач - испоручилац услуга из тач. ц) 
и д) овог члана страно лице, који нема сједиште у 
Босни и Херцеговини, исти је дужан да се 
региструје путем пореског пуномоћника који има 
сједиште у Босни и Херцеговини, у складу са 
чланом 60. Закона о порезу на додату вриједност 
("Службени гласник БиХ", бр. 9/05, 35/05, 100/08 и 
33/17).

(3) Ослобађање од плаћања ПДВ-а наведено у ставу (1) 
овог члана остварује се:
а) у случају испоруке по уговору који је у оквиру 

програма ИПА Ш или било којег другог 
инструмента Уније, укључујући Програме Уније, 
закључен са ДЕУ - на основу Потврде ИПА Ш 
ДЕУ из члана 4. став (2) ове инструкције, 

ћ) у случају испоруке по уговору у оквиру програма 
ИПА III који се реализује у оквиру "програма 
територијалне сарадње" и имплементира у 
индиректном или подијељеном управљању - на 
основу Потврде ИПА III МФТ из члана 4. став (5) 
ове инструкције,

с) у случају давања средстава из ИПА III или било 
којег другог инструмента Уније, укључујући 
Програме Уније, на основу уговора о 
подгрантовима из члана 28. став (2) тач. (а) и (б) 
Оквирног споразума ИПА III, ослобађање од 
плаћања ПДВ-а остварује се након овјере података 
из тачке III Потврде ИПА III ДЕУ од стране ДЕУ, 
односно овјере података из тачке IV Потврде ИПА 
III МФТ од стране Министарства финансија и 
трезора Босне и Херцеговине.

Члан 8.
(Издавање фактуре)

(1) Регистровани порески обвезник - испоручилац добара и 
услуга из члана 7. ове инструкције издаје фактуру 
крајњем кориснику добара или услуга наведеном у 
тачки V Потврде ИПА III ДЕУ без обрачуна ПДВ-а. 
Фактура мора обавезно садржавати и клаузулу: 
"Ослобођено од плаћања ПДВ-а у складу са чланом 29. 
став 2. Закона о порезу на додату вриједност - Потврда
ИПА III ДЕУ ..........  (навести контролни број и датум
потврде) или Потврда ИПА III МТФ .........  (навести
контролни број и датум потврде)", зависно која потврда 
је у питању.

(2) У сврху из става (1) овог члана, крајњи корисник добара 
или услуга који се ослобађа од плаћања ПДВ-а обавезан 
је испоручиоцу добара и услуга предати копију 
одговарајуће потврде из члана 7. став (3) ове 
инструкције.

ГЛАВА V - ПОВРАТ ПДВ-а, АКЦИЗЕ И ПУТАРИНЕ
Члан 9.

(Поврат плаћеног ПДВ-а)
Уколико извођач из објективних разлога не искористи 

могућност да оствари ослобађање од плаћања ПДВ-а у складу 
са одредбама ове инструкције, има право на поврат плаћеног 
ПДВ-а у складу са чланом 28. став (2) тачка (е) подтачке II 
Оквирног споразума ИПА III, у поступку прописаном чл. 54. 
до 58. Правилника о примјени Закона о порезу на додату 
вриједност ("Службени гласник БиХ", бр. 93/05, 21/06,60/06, 
6/07, 100/07, 35/08 и 65/10, 85/17, 44/20 и 47/22) и 
Инструкцијом о условима и начину поврата ПДВ-а у складу
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са чланом 29. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату 
вриједност број: 02-1526/06 од 08.03.2006. године и 17-4105- 
2/07 од 24.12.2007. године.

Члан 10.
(Поврат плаћене акцизе и путарине)

(1) У складу са чланом 28. став (1) Оквирног споразума 
ИПА Ш, испорука добара и услуга у Босни и 
Херцеговини по уговору у оквиру програма ИПА Ш или 
било којег другог инструмента Уније, укључујући 
Програме Уније, ослобођена је од плаћања индиректних 
пореза.

(2) У случају испоруке нафтних деривата извођачу који је 
примио средства из ИПА Ш или било којег другог 
инструмента Уније, укључујући Програме Уније, право 
на поврат акцизе и путарине плаћене на нафтне 
деривате у оквиру имплементације Оквирног споразума 
ИПА Ш може остварити регистровани порески обвезник 
по основу акцизе.

(3) Регистровани порески обвезник - испоручилац нафтних 
деривата из става (2) овог члана издаје фактуру на којој 
исказује износ акцизе и путарине који се ослобађа. 
Фактура обавезно мора садржавати и клаузулу: 
"Ослобођено од плаћања акцизе и путарине у складу са 
чланом 28. став (1) Оквирног споразума ИПА Ш, по
Потврди ИПА Ш Д Е У .........(навести контролни број и
датум потврде) или Потврди ИПА Ш МТФ .........
(навести контролни број и датум потврде)", зависно која 
потврда је у питању.

(4) Захтјев за поврат акцизе и путарине подноси се на 
обрасцу ЗПА ИПА Ш из Прилога 4. ове инструкције. Уз 
захтјев прилаже се фактура на којој је назначено да 
акциза и путарина није наплаћена од купца - извођача, 
доказ о плаћању акцизе и путарине и копију Потврде 
ИПА Ш ДЕУ или Потврде ИПА Ш МФТ, у зависности 
која потврда је у питању.

(5) Захтјев за поврат подноси се Групи за поврат 
индиректних пореза по основу међународних уговора у 
Одсјеку за порезе Регионалног центра Сарајево Управе 
за индиректно опорезивање.

ГЛАВА VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11.

(Примјенљивост инструкције у вези са Оквирним споразумом 
за ИПА и Оквирним споразумом за ИПА II)

Док су важећи релевантни Оквирни споразуми наведени 
у члану 88. Оквирног споразума ИПА Ш на њих се 
примјењује:

а) Инструкција о поступку остваривања царинских и
пореских ослобађања у складу са Оквирним 
споразумом између Босне и Херцеговине и
Комисије Европских заједница о правилима 
сарадње која се односи на финансијску помоћ 
Босни и Херцеговини у оквиру пружања помоћи 
путем инструмента претприступне помоћи (ИПА) 
("Службени гласник БиХ", број 74/11) и 

ћ) Инструкција о поступку остваривања царинских и
пореских ослобађања у складу са Оквирним 
споразумом између Босне и Херцеговине и

Европске комисије о аранжманима за спровођење 
финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у 
оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА
II) ("Службени гласник БиХ", број 91/15).

Члан 12.
(Примјена дефиниција и израза из Оквирног споразума ИПА

III)
У случају језичких недосљедности у дефиницијама и 

изразима кориштеним у овој инструкцији у односу на 
Оквирни споразум ИПА Ш, примјењују се дефиниције и 
изрази из основног Оквирног споразума ИПА Ш закљученог 
на енглеском језику.

а)

б)

ц)

д)

Члан 13.
(Саставни дио Инструкције)

Саставни дио ове инструкције чине:
Прилог 1. образац Потврде за ослобађање од плаћања 

увозне царине, ПДВ-а и других индиректних 
пореза при увозу робе и за ослобађање од 
плаћања ПДВ-а и других индиректних пореза 
при набавци добара и услуга у Босни и 
Херцеговини у оквиру програма ИПА Ш или 
било којег другог инструмента Уније, 
укључујући Програме Уније, у складу са 
Оквирним споразумом ИПА Ш (Потврда ИПА 
Ш ДЕУ), из члана 4. став (2),

Прилог 2. образац Потврде за ослобађање од плаћања 
увозне царине, ПДВ-а и других индиректних 
пореза при увозу робе и за ослобађање од 
плаћања ПДВ-а и других индиректних пореза 
при набавци добара и услуга у Босни и 
Херцеговини у оквиру програма који се 
финансира из ИПА Ш а реализује у оквиру 
"програма територијалне сарадње" и 
имплементира у индиректном или 
подијељеном управљању (Потврда ИПА Ш 
МФТ), из члана 4. став (5),

Прилог 3. образац Изјаве крајњег корисника у вези са 
робом која се увози односно врши набавка 
добара и услуга у Босни и Херцеговини, из 
члана 4. став (1) тачка б) или став (4) тачка б) 
или став (6),

Прилог 4. образац захтј ева за поврат акцизе и путарине 
плаћене у оквиру програма ИПА Ш или било 
којег другог инструмента Уније, укључујући 
Програме Уније, из члана 10. став (4) ове 
инструкције.

Члан 14.
(Ступање на снагу)

Ова инструкција ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-02-2-247-10/23
03. марта 2023. године Директор

Бања Лука Др Миро Џакула, с. р.
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Прпчог 1. Потврда ИПА III ДЕУ

ЗА ОСЛОЕАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊАУВОЗНЕ ЦАРИНЕ, ПДВ-а ПРИУВОЗУРОБЕ 
ПЛАЋАЊА ПД В-а И ДРУГИХ ИНД ИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПРИ НАБАВЦИ ДОБАРА И УСЛУГА 
V ОКВИРУ ПРОГРАМА ИПА III ИЛИ ПРОГРАМАБИЛО КОЈЕГ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТАУНИЈЕ

УКЉУЧУЈУЋИ ПРОГРАМЕ УНИЈЕ, У СКЛАДУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ ИПАIII
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 7  /22)

Контролни број:

I ПРОГРА№ИНСТРУМЕНТ ЕУ 
Назив програма'инструмента

II Уговор потпнсан гомеђу Европскеушде ишвођача*
Назив уговора:
Број и  датумзакљ учивања:
У куп на вриј едност уговор а  
Мјесто извођењ а

а. ) Извршилацуговора'домаГшизвођач
Адреса:
Сједишге:
Идентификациони број:

б. ) Извршилац угов ора/с трани извођач
Адреса:
Предсгавник у  БиХ:
Идентификациони број :

III Подаци о уговору о подграгау између извођача и подизвођача
Назив подизвођача: Овјера Делегације Европскеунијеу Босни иХерцговини
А дреса подизвођача: Одговорно лице: Потпис и  печат:
С једиште подизвођача
Идентификациони број обвезника индиректних пореза (уколико гаим а):
Вриј едно ст уговора:
Крајњи корисник добараи  услугакоји  и м ап рав о  н а  ослобађање:

IV Увоз робе*
Крајњи корисник робе:
В р и јед н остроб еко јасе  увози:
Увозникробе:
Број л и сто в аи  сгавки спецификације робе:

V Набавка добара иуслугау БоснииХд)ца-овини**
Извођач-Крајњи корисник добараи  услугакоји  и м аправо  наослобађањ е:
У купнавриј едност добараи  услуга без ПДВ-а:

Овјера Далн-ације Европскеушђеу БоснииХерцновини

Сарајево, датум  Одговорно лице: Потпис и  печат:

•Зексјја III ргј и^оги гоће и Возпи \ Негседомпи 
**Рп габаусј с1ођага I из1ида и Вобпј I Њгседо^1п1
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Припог 2. Потврда ИПА Ш  МФТ

ПОТВРДА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ, ПДВ-а ПРИ УВОЗУ РОБЕ 
И ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПДВ-а И ДРУГИХ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА 

ПРИ НАБАВЦИ ДОБАРА И УСЛУГА У БОСНИ И  ХЕРЦЕГОВИНИ У ОКВИРУ 
ЕУ ПРОГРАМА Т ЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ У СКЛАДУ СА ОКВИРШ Ш  СПОРАЗУМОМ ИПА Ш
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 7/22)

I Подаци о ЕУ програму територијалне сарадње
Назив програма:

II Подаци о уговору извршиоца/извођача из Босне и  Херцеговине
Извођач из Босне и Херцеговине:

Назив проЈекта/уговора:
Акроним пр ој екта:
Број уговора:
Датум закључивања:
Укупна вриједност уговора:
Мј есг о изв ођ ењ а :

III Извршилац уговора/домаГш швођач
Назив:
Адреса:
Сједиште:
Идентификациони број обвезника индиректних пореза*:
Одговорно лице:

IV Подаци о уговору о подгрангу између швођача из Босне и  Херцеговине и  подизвођача
Назив подизвођача: Овјера Министарства финансија и  трезора Босне и Херцеговине
Адр еса подизвођача: Од говорно лице: Потпис и печат:
Сједиште подизвођача: Министар
Идентификациони број:
Вриједност подуговора:

V Набавка добара иуслуга у Босни и  Херцеговини**
Крајњи корисник добара и услуга:
Укупна вриЈедност добара и услуга без ПДВ-а:

VI Уваз робе***
Крајњи корисник робе:
Вриједност робе која се увози:
Увозник робе:
Број листова и ставки спецификацијеробе:

ОвјераМинистарства финансија итрезора Босне и Херцеговине

Сарајево, датум: Одговорно лице: Потпис и печат:

Контролни број:

Министар

Наводи сеИ.Д. број додијељен од Управе за индиректно опорезивање ш  Јединственог регистра обвезника индирекгних пореза.

Унеодстатку тог броја,наводи се број регисграцијекодпорескеуправеенгитегаили Брчко Д и БиХ 

** При набавци добара и  услуга у  Босни и  Херцеговини 

*** П риувозуробеуБоснииХ ерцеговини
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Прилог 3.

ПОДАЦИ О К РА ЈЊ ЕМ  КОРИСНИКУ

Пуни назив/пуно им е:.................................
Адреса:..........................................................
ИД број(1): .....................................................

И З Ј А В А

Овом изјавом, као Јфајнд корисник робе, под нуном кривичном и матерггјалном одговорношћу, 
изјављујем да су подаци наведени у Потврди ИПА III ДЕУ/Потврди ИПА III МФТ/СпецификаиЈгји
робе12' коју достављамна овјеру, а који се односе на уговор број:..........................................(уписати
број уговора), у врЈгједности од ...............................................којим се пмплеменгира програм
...................................................... (уписати назив програма), тачни/истинити.

Ову изјаву дајем у наведену сврху и у друге сврхе не може се користити.

У ..................
Број и датум: М.П. ...............................................................

(пуно име и потпис овлаштеног лица)

(1) Наводи се И.Д, број додијељен од Управе за индиректно опорезнвање из Јединственог регистра обвезннка 
индиректннх пореза. У неодстатку тог броја, наводи се број регистрације код пореске управе енгнгета или Брчко 
Днсгрнкта БиХ.
131 Непотребно прецртати.
(ЗЈ Укупнаврнједностуговорауписује се само у  случају овјере Спецнфикацнјеробе.
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Прилог 4. Образац ЗПА ИПА III

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОВРАТ АКЦИЗЕ И ПУТАРИНЕ

плаћене у оквиру имплементациј е Оквирног споразума о финансијском партнерству између Европске 
комисије и Босне и Херцеговине о посебним аранжманима за спровођење финансзђске помоћи Ушгје 
Босни и Хердеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА III) ("Службени гласник 
БиХ - Међународни уговори", број 7/22), замјесец........................................202....... године.

I - Уговор потписан између Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини и извођача:

Назив пројекта:......................................................
Број и датум закључиваља:..................................
Укупна вриједност уговора:................................
Контролни број и датумПотврде ИПА IIIДЕУ: 
Контролни број и датум Погврде ИПА IIIМФТ

II Порески обвезник испоручилац добара:

Назив:.....................................................................
Адреса:...................................................................
Идентификациони број: ........................................
Банка и број рачуна:..............................................

III - СПЕЦИФ ИКАЦИЈА ФАКТУРА

Ред.
број

Број фактуре Датум фактуре Ослобођени 
износ акцизе

Ослобођени 
износ путарине

У ...............................................
Бројидатум:............................. М.П. ............................................................

(пуно име и потпис овлашћеног лица)


