
Petak, 23. 9. 2022. S L U Ž B E N I  G L A S N I K  B i H Broj 64 - Strana 11

BOSNAIHERCEGOVINA 
UPRAVA ZAINDIREKTNO OPOREZIVANJE

619
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), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO
O POSTUPKU KUĆNOG CARINJENJA ROBE KOJA SE 
PREVOZI FIKSNIM PRIJEVOZNIMINSTALACIJAMA 

GLAVAI - OPĆE ODREDBE
Članl.

(Predmet)
Ovim uputstvom propisuje se procedura odobravanja 

postupka kućnog carinjenja pri uvozu i izvozu robe koja se 
prevozi frksnim prijevoznim instalacijama (u daljnjem tekstu: 
kućno uvozno carinjenje i/ili kućno izvozno carinjenje), 
provođenje kućnog uvoznog i kućnog izvoznog carinjenja, te 
dmga pitanja u vezi kućnog carinjenja.

Član2.
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovom uputstvu navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod.

Član 3.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije dmgaćije navedeno u ovom uputstvu, 
podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone 
i dmge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i dmgih 
propisa koje su stupile na snagu do dana stupanja na snagu ovog 
uputstva i nakon tog dana.

Član4.
(Pravni osnov)

(1) Ovisno na koji se uvozni carinski postupak odnosi, kućno 
uvozno carinjenje regulirano je:
a) članom 88. Zakona o carinskoj politici u BiH 

("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem 
tekstu: Zakon),

b) čl. 184. do 191., čl. 201. do 204., čl. 209. do 211., 
članom 213., 215., 216., 367. stav (1) i 377. stav (2) 
tačka a) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj 
politici u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 
54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) (u daljnjem 
tekstu: Odluka) i

c) odredbama Zakona, Odluke i dmgih carinskih propisa 
koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije.

(2) Ovisno na koji se izvozni carinski postupak odnosi, kućno 
izvozno carinjenje regulirano je:
a) članom 88. Zakona,
b) čl. 184. do 191., čl. 201. do 204., čl. 209. do 211., čl. 

214., 215., 217. i čl. 221. do 226. Odluke i
c) odredbama Zakona, Odluke i dmgih carinskih propisa 

koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije.
Član 5.

(Defmicije i šifre)
(1) U svrhu ovog uputstva, pojedini izrazi imaju sljedeće 

značenje:
a) "privredni subjekt" znači lice koje je tokom svog 

poslovanja uključeno u aktivnosti koje su obuhvaćene 
carinskim propisima,

b) "podnosilac zahtjeva" znači lice (privredni subjekt) 
koje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno 
uvozno carinjenje i/ili kućno izvozno carinjenje,

c) "odobrenje" znači odobrenje kojim je određenom licu, 
u skladu sa carinskim propisima, odobreno korištenje 
kućnog uvoznog carinjenja i/ili kućnog izvoznog 
carinjenja,

d) "izdavalac odobrenja" znači organizaciona jedinica 
UIO iz člana 6. stav (1) ovog uputstva, koja izdaje 
odobrenje za kućno uvozno carinjenje i odobrenje za
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kućno izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama,

e) "imalac odobrenja" znači lice kojem je izdato
odobrenje za kućno uvozno carinjenje, kao i lice kojem 
je izdato odobrenje za kućno izvozno carinjenje 
(odobreni izvoznik) robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama, koje je i korisnik tog
postupka,

f) šifra "KUĆNO UVOZ" koristi se u carinskoj
deklaraciji za označavanje postupka kućnog uvoznog 
carinjenja,

g) šifra "KUĆNO IZVOZ" koristi se u carinskoj
deklaraciji za označavanje postupka kućnog izvoznog 
carinjenja,

h) "fiksna prijevozna instalacija" znači tehničko sredstvo 
(na primjer, cjevovodi i električni vodovi) koje se 
koristi za kontinuirani prijevoz robe navedene u tač. i) i 
j) ovog stava,

i) "roba koja se prevozi električnim vodom" je električna 
energija,

j) "roba koja se prevozi cjevovodom" je nafta i naftni 
derivati, gas i voda,

k) "nadzorni carinski ured" znači carinski ured i to:
1) kod kućnog uvoznog carinjenja robe koja se 

prevozi cjevovodom: carinska ispostava nadležna 
prema mjestu (mjerno mjesto) ulaska robe u 
carinsko područje Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: BiH) ili prema mjestu sjedišta 
uvoznika,

2) kod kućnog izvoznog carinjenja robe koja se u 
izvozu iz carinskog područja BiH prevozi 
cjevovodom: carinska ispostava nadležna prema 
mjestu otpreme (mjerno mjesto) stavljanjem u 
sistem cjevovoda,

3) kod kućnog uvoznog carinjenja električne
energije: carinska ispostava nadležna prema 
sjedištu imaoca odobrenja,

4) kod kućnog izvoznog carinjenja električne
energije: carinska ispostava nadležna prema 
sjedištu imaoca odobrenja. Shodno članu 464. 
stav (3) tačka a) Odluke, ta ispostava je 
istovremeno i izlazni carinski ured,

l) "operator prijenosnog sistema" znači Nezavisni
operator sistema u Bosni i Hercegovini (u daljnjem 
tekstu: NOS), uspostavljen Zakonom o prijenosu, 
regulatoru i operateru sistema električne energije u 
BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 
1/11) i Zakonom o osnivanju neovisnog operatora 
sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", broj 35/04),

m) "operator distributivnog sistema" znači
elektroenergetski subjekt nadležan za evidentiranje i 
kontrolu prekograničnih transakcija na distributivnoj 
mreži koja je u pitanju,

n) "dug" znači uvozne dažbine i drugi indirektni porezi 
primjenjivi na robu koja se stavlja u uvozni carinski 
postupak po odobrenom kućnom uvoznom carinjenju,

o) "UIO" znači Uprava za indirektno oporezivanje.
(2) Drugi izrazi koji se koriste u ovom uputstvu, a kojima nije

određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje koje im
je određeno Zakonom i Odlukom.

Član 6.
(Odobravanje i korištenje kućnog carinjenja)

(1) Odobrenje za kućno uvozno carinjenje i odobrenje za kućno
izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim

instalacijama izdaje Sektor za carine u Središnjem uredu 
UIO (izdavalac odobrenja).

(2) Kućno uvozno carinjenje koristi se za stavljanje robe koja se 
prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama u odgovarajući 
uvozni carinski postupak, a kućno izvozno carinjene za 
stavljanje navedene robe u odgovarajući izvozni carinski 
postupak.

GLAVA II - KUĆNO UVOZNO CARINJENJE ROBE 
KOJA SE PREVOZI CJEVOVODOM

Član 7.
(Zahtjev za kućno uvozno carinjenje robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) Nakon završetka postupka provoza robe koja se prevozi 

fiksnim prijevoznim instalacijama - cjevovodom, roba se 
mora odgovarajućom carinskom deklaracijom staviti u novi 
(sljedeći) zahtijevani carinski postupak.

(2) S obzirom na specifičnost postupka, u kojem se roba koja se 
prevozi cjevovodom ne predočava nadležnom carinskom 
uredu nakon postupka provoza, takva situacija, shodno članu 
201. tačka d) Odluke, spada u slučajeve u kojima se 
odobrava kućno carinjenje. Stoga, lice iz BiH koje uvozi 
robu koja se prevozi cjevovodom dužno je podnijeti zahtjev 
za stavljanje te robe u odgovarajući uvozni carinski postupak 
na osnovu upisa robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), 
odnosno za kućno uvozno carinjenje shodno članu 88. stav
(1) tačka c) Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosi se izdavaocu 
odobrenja iz člana 6. stav (1) ovog uputstva. Zahtjev se 
podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke 
(opći i dopunski obrazac), popunjen u skladu sa 
Objašnjenjem datim u tom prilogu.

Član 8.
(Primjena propisa o kućnom uvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno uvozno carinjenje robe 
koja se prevozi cjevovodom, osim uvjeta i kriterija iz člana 29. 
Odluke koji se odnosi na neizvršenje težeg krivičnog djela u vezi 
poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva, koji uvjet se ne 
primjenjuje u ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja 
zahtjeva iz člana 7. ovog uputstva, mjera trgovinske politike i 
inspekcijskih kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i 
kriterija, donošenja odluke po zahtjevu, naknadne kontrole 
postupka kućnog uvoznog carinjenja po izdatim odobrenjima, 
praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija tokom važenja odobrenja 
(praćenja imaoca odobrenja) i ponovne procjene odobrenja, 
privremenog ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja 
odobrenja, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe važećeg 
uputstva o postupku kućnog uvoznog carinjenja koje se odnose na 
ta pitanja, te odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članu 4. 
stav (1) tačka b) ovog uputstva.

Član 9.
(Garancija)

(1) Za stavljanje robe koja se prevozi cjevovodom u odobreni 
uvozni carinski postupak po kućnom uvoznom carinjenju 
polaže se garancija za osiguranje plaćanja duga za tu robu 
koji bi mogao nastati za vrijeme roka odobrenog za 
podnošenje carinske deklaracije iz člana 10. ovog uputstva, 
odnosno do okončanja postupka i plaćanja duga obračunatog 
po toj deklaraciji.

(2) Garancija iz stava (1) ovog člana može biti garancija koja 
glasi samo za kućno uvozno carinjenje (ako je takva 
garancija propisana propisima o garanciji) ili sveobuhvatna 
garancija za stavljanje robe u uvozni carinski postupak po 
carinskim deklaracijama podnijetim u redovnom 
(standardnom) postupku iz koje je određeni iznos sredstava 
za osiguranje plaćanja mogućeg duga iz stava (1) ovog člana
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raspoređen kod nadzornog carinskog ureda od strane 
nadležne organizacione jedinice UIO (po prijedlogu 
podnosioca zahtjeva). Taj iznos procjenjuje se naspram 
dosadašnjeg ili, ako je primjenjivo, naspram očekivanog 
prometa robe koja se prevozi cjevovodom u roku 
odobrenom za podnošenje carinske deklaracije iz člana 10. 
ovog uputstva.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, na dostavljanje garancije 
podnosilac zahtjeva za kućno uvozno carmjenje robe koja se 
prevozi cjevovodom poziva se tek pošto izdavalac odobrenja 
ocijeni da su ispunjeni svi drugi uvjeti za izdavanje 
odobrenja. U tom slučaju, podnosilac zahtjeva garanciju, 
izdatu na obrascu propisanom propisima o garanciji, 
prethodno podnosi na provjeru i prihvatanje nadležnoj 
organizacionoj jedinici UIO, koja jedinica, kopiju 
prihvaćene garancije, na propisan način, službeno dostavlja 
nadzornom carinskom uredu i izdavaocu odobrenja.

(4) Ako garancija iz stava (1) ovog člana glasi na određeno 
vrijeme, imalac odobrenja mora, prije isteka roka važenja 
garancije, dostaviti valjanu garanciju na prihvatanje od 
strane nadležne organizacione jedinice UIO, koja jedinica, 
kopiju prihvaćene garancije, na propisan način, službeno 
dostavlja nadzornom carinskom uredu. Ako se dostavlja 
nova garancija, u sadržaju teksta te garancije mora biti 
navedeno da se njome preuzimaju obaveze i iz garancije 
koju zamjenjuje, sa naznakom propisanih podataka o ranijoj 
garanciji. U protivnom, imalac odobrenja ne može stavljati 
robu u odobreni carinski postupak po kućnom uvoznom 
carinjenju.

(5) Ako propisima o garanciji nije drugačije propisano, 
garancija može biti garancija podnosioca zahtjeva odnosno 
imaoca odobrenja ili garancija njegovog zastupnika (ako ga 
ima), uz pisanu suglasnost zastupnika za korištenje garancije 
u svrhe za koje se polaže.

(6) Nadzorni carinski ured prati da li je mogući carinski dug iz 
stava (1) ovog člana osiguran valjanom garancijom.

Član 10.
(Podnošenje carinske deklaracije po kućnom uvoznom carinjenju i 

postupanje po istoj)
(1) Imalac odobrenja, shodno članu 203. stav (3) tačka b) 

Odluke, nije u obavezi obavještavati nadzorni carinski ured 
o prijemu robe koja se prevozi cjevovodom niti o stavljanju 
te robe u zahtijevani odobreni uvozni postupak. Izuzetno od 
toga, nadzorni carinski ured može od imaoca odobrenja 
zahtijevati da je u određenom vremenu obavijesti o prijemu 
robe.

(2) Imalac odobrenja dužan je mjesečno, najkasnije do dana 
određenog odobrenjem, nadzornom carinskom uredu 
podnijeti potpisanu i ovjerenu potpunu carinsku deklaraciju 
(u obliku zbirne deklaracije) za zahtijevani odobreni uvozni 
carinski postupak po kućnom uvoznom carinjenju za svu 
robu koja se prevozi cjevovodom primljenu u odobrenom 
periodu za koji podnosi predmetnu carinsku deklaraciju, 
koja deklaracija, shodno članu 203. stav (5) Odluke, ujedno 
zamjenjuje i knjigovodstveni upis. Imalac odobrenja 
obavezan je istog dana kada je navedena carinska deklaracija 
registrirana na serveru nadzornog carinskog ureda i fizički 
dostaviti toj uredu predmetnu deklaraciju sa pratećim 
dokumentima i to:
a) fakture za robu obuhvaćenu predmetnom carinskom 

deklaracijom,
b) protokol ili drugi odgovarajući dokumenat o prijemu 

robe na mjernom mjestu pri ulasku robe putem 
cjevovoda u caiinsko područje BiH i

c) druga dokumenta potrebna za zahtijevani carinski 
postupak.

(3) U carinskoj deklaraciji za zahtijevani uvozni carinski 
postupak po kućnom uvoznom carinjenju iz stava (2) ovog 
člana popunjavaju se sva polja koja se, prema pravilima o 
popunjavanju carinske deklaracije, popunjavaju za 
zahtijevani uvozni carinski postupak (kao da se radi o 
carinskoj deklaraciji u redovnom postupku), na način 
propisan tim pravilima, uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 2 (Pošiljalac/Izvoznik) upisuje se riječ

"RAZNI" (ako se prijemi robe obuhvaćene
predmetnom carinskom deklaracijom odnose na 
različite pošiljaoce iz inostranstva),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) u prvu 
podjelu upisuje se šifra valute BiH (BAM), a u drugu 
podjelu upisuje se zbirna vrijednost prema podacima o 
vrijednosti predmetne robe iz svih faktura obuhvaćenih 
predmetnom carinskom deklaracijom preračunata na 
dan prihvatanja te deklaracije od strane nadzornog 
carinskog ureda,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
UVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podaci o periodu za koji se podnosi predmetna 
carinska deklaracija (na primjer, "uvoz AUGUST 
2022"),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 8/22), koji 
podaci se, na isti način (na primjer, 8/22) u svakoj 
carinskoj deklaraciji, obavezno upisuju i u četvrti red 
navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Po carinskoj deklaraciji iz stava (2) ovog člana obračunavaju 

se i naplaćuju uvozne dažbine i drugi indirektni porezi 
primjenljivi na predmetnu robu prema propisima važećim na 
dan prihvatanja te deklaracije od strane nadzornog carinskog 
ureda, shodno članu 79. Zakona.

(5) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stava (2) 
ovog člana i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani uvozni carinski 
postupak po kućnom uvoznom carinjenju.

Član 11.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom uvoznom carinjenju 

robe koja se prevozi cjevovodom)
(1) Imalac odobrenja obavezan je uspostaviti i redovno voditi 

evidenciju svih carinskih deklaracija iz člana 10. ovog 
uputstva po kojima je proveden postupak kućnog uvoznog 
carinjenja za robu koja se prevozi cjevovodom, zasebno za 
svaki odobreni uvozni carinski postupak.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana, po svakoj carinskoj 
deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) puni broj i datum odobrenja za kućno uvozno 

carinjenje,
b) naziv i šifra uvoznog carinskog postupka za koji je 

odobreno kućno uvozno carinjenje,
c) naziv i šifra nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podaci iz polja A) po kućnom uvoznom carinjenju,
f) naziv, broj i datum protokola ili drugog odgovarajućeg 

dokumenta o prijemu predmetne robe na mjernom 
mjestu pri njenom ulasku putem cjevovoda u carinsko 
područje BiH,

g) šifru i vrstu prethodnog carinskog postupka, ako 
postoji,
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h) MRN broj i datum carinske deklaracije o prethodnom 
carinskom postupku iz tačke g) ovog stava, ako 
postoji. U protivnom, broj i datum iz evidencije koju 
imalac odobrenja vodi za odnosnu robu u skladu sa 
pravilima o postupku provoza robe fiksnim 
prijevoznim instalacijama,

i) količinu robe iz carinske deklaracije iz tačke e) ovog 
stava,

j) količinu robe iz prethodne carinske deklaracije ili 
evidencije iz tačke h) ovog stava,

k) kolonu "napomena".
GLAVA III - KUĆNO IZVOZNO CARINJENJE ROBE 
KOJA SE PREVOZI CJEVOVODOM

Član 12.
(Zahtjev za kućno izvozno carinjenje robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) S obzirom na specifičnost postupka u kojem se roba koja se 

u izvozu iz carinskog područja BiH prevozi cjevovodom ne 
predočava nadležnom izvoznom carinskom uredu, lice iz 
BiH koje izvozi robu koja se prevozi cjevovodom dužno je 
podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne robe u 
odgovarajući izvozni carinski postupak na osnovu upisa robe 
u evidenciju (knjigovodstveni upis), odnosno za kućno 
izvozno carinjenje shodno članu 88. stav (1) tačka c) Zakona 
i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se izdavaocu 
odobrenja iz člana 6. stav (1) ovog uputstva. Zahtjev se 
podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke 
(opći i dopunski obrazac), popunjen u skladu sa 
Objašnjenjem datim u tom prilogu.

Član 13.
(Primjena propisa o kućnom izvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje robe 
koja se prevozi cjevovodom, osim uvjeta i kriterija iz člana 29. 
Odluke koji se odnosi na neizvršenje težeg krivičnog djela u vezi 
poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva, koji uvjet se ne 
primjenjuje u ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja 
zahtjeva iz člana 12. ovog uputstva, mjera trgovinske politike i 
inspekcijskih kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i 
kriterija, donošenja odluke po zahtjevu, naknadne kontrole 
postupka kućnog izvoznog carinjenja po izdatim odobrenjima, 
praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija tokom važenja odobrenja 
(praćenja imaoca odobrenja - odobrenog izvoznika) i ponovne 
procjene odobrenja, privremenog ukidanja, opoziva privremenog 
ukidanja i ukidanja odobrenja, primjenjuju se na odgovarajući 
način odredbe važeće uputstva o postupku kućnog izvoznog 
carinjenja koje se odnose na ta pitanja, te odgovarajuće odredbe 
Odluke navedene u članu 4. stav (2) tačka b) ovog uputstva.

Član 14.
(Provođenje kućnog izvoznog carinjenja robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) Kod prijavljivanja robe koja se u izvozu prevozi 

cjevovodom za odobreni izvozni carinski postupak po 
kućnom izvoznom carinjenju, čl. 10. i 11. ovog uputstva 
primjenjuju se na odgovarajući način. U polje 30 izvozne 
carinske deklaracije upisuje se šifra "KUĆNO IZVOZ". Ako 
je roba fakturirana u više valuta, za svaku vrstu valute 
podnosi se zasebna izvozna carinska deklaracija.

(2) Shodno članu 465. stav (4) Odluke, fizički istup robe iz 
carinskog područja BiH koja se u izvozu prevozi fiksnom 
prijevoznom instalacijom - cjevovodom ne potvrđuje se u 
skladu sa stavom (3) tog člana na izvoznoj carinskoj 
deklaraciji iz stava (1) ovog člana.

Petak, 23. 9. 2022.

GLAVA IV - KUĆNO CARINJENJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE
Odjeljak A. Opće odredbe

Član 15.
(Primjena propisa)

Kod uvoza i izvoza električne energije primjenjuju se 
caiinski i drugi propisi kojima je reguliran caiinski postupak za 
koji je prijavljena električna energija, važeći na dan prihvatanja 
carinske deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda, shodno 
članu 79. Zakona.

Član 16.
(Korisnik carinskog postupka kod uvoza i izvoza električne

energije)
Korisnik carinskog postupka u BiH kod uvoza i izvoza 

električne energije može biti samo lice koje od Državne 
regulatorne komisije za električnu energiju BiH (u daljnjem 
tekstu: DERK) dobije licencu za međunarodnu trgovinu 
električnom energijom i ispunjava i druge uvjete propisane za taj 
postupak.

Član 17.
(Kontrola uvoza i izvoza električne energije)

(1) Ako nadležni kontrolni organ UIO, u kontroli kod uvoznika 
i/ili izvoznika električne energije, nađe da se podaci o 
električnoj energiji koja je prijavljena za uvoz i/ili izvoz ne 
slažu sa stanjem stvarno uvezene odnosno izvezene 
električne energije, nađenu razliku u količini i vrijednosti 
stvarno uvezene odnosno izvezene elektiične energije 
uvoznik odnosno izvoznik dužan je odmah prijaviti 
nadzornom carinskom uredu za odgovarajući carinski 
postupak.

(2) Postupanje u skladu sa stavom (1) ovog člana ne dovodi u 
pitanje primjenu važećih kaznenih propisa ako su se za to 
stekli propisani uvjeti.

Član 18.
(Suradnja u postupku kontrole uvoza i izvoza električne energije)

(1) Kontrolu uvoza i izvoza električne energije kod uvoznika i 
izvoznika te robe nadležni kontrolni organ UIO obavlja u 
skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju, u kojoj 
kontroli je uvoznik i izvoznik dužan surađivati na način 
određen tim propisima.

(2) UIO, NOS i nadležni elektroenergetski subjekti međusobno 
surađuju, radi kontrole tačnosti podataka o prijavljenoj i 
ocarinjenoj električnoj energiji u uvozu i izvozu. U toj 
suradnji, prema potrebi, razmjenjuju podatke o uvozu i 
izvozu električne energije iz službenih evidencija.

Odjeljak B. Kućno uvozno carinjenje električne energije
Član 19.

(Puštanje električne energije u slobodan promet)
(1) Puštanje električne energije u slobodan promet je svaki unos 

električne energije u carinsko područje BiH za upotrebu u 
BiH, osim električne energije koja se evidentira u postupku 
netiranja neželjenih odstupanja i energije neželjenih 
odstupanja nastalih u toku realizacije programa razmjene 
Regulacionog područja frekvencije i snage razmjene ili LFC 
područja (Load Frequency Control Area) BiH, a koja se 
finansijski poravnavaju u skladu sa važećim sporazumom o 
radu u interkonekciji.

(2) U slučaju prekogranične trgovine električnom energijom na 
berzi, za carinski postupak puštanja u slobodan promet 
prijavljuje se količina stvarno uvezene električne energije 
kupljene na berzi (a ne količina prijavljene električne 
energije za kupovinu na berzi), na osnovu izvještaja NOS-a 
o prekograničnoj trgovini električnom energijom i izvještaja 
tržišnih učesnika koji trguju električnom energijom na berzi.

S L U Z B E N I G L A S N I K B i H
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Član 20.
(Zahtjev za kućno uvozno carinjenje električne energije)

(1) Korisnik carinskog postupka puštanja u slobodan promet 
električne energije, s obzirom na specifičnost te robe i vrste 
prijevoza, dužan je podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne 
robe u navedeni uvozni carinski postupak na osnovu upisa 
robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), odnosno za kućno 
uvozno carinjenje shodno članu 88. stav (1) tačka c) Zakona 
i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev za kućno uvozno carinjenje električne energije iz 
stava (1) ovog člana podnosi se izdavaocu odobrenja iz člana 
6. stav (1) ovog uputstva. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi 
na obrascu iz Priloga 26. Odluke (opći i dopunski obrazac), 
popunjen u skladu sa Objašnjenjem datim u tom prilogu.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva, 
pored drugih potrebnih dokumenata, podnosi i ovjerenu 
kopiju važeće licence navedene u članu 16. ovog uputstva, a 
podatke o istoj (broj i datum izdavanja, period važenja, te u 
kojem službenom glasniku je objavljena) upisuje u zahtjev.

Član 21.
(Primjena propisa o kućnom uvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno uvozno carinjenje 
električne energije, osim uvjeta i kriterija iz člana 29. Odluke koji 
se odnosi na neizvršenje težeg krivičnog djela u vezi poslovne 
djelatnosti podnosioca zahtjeva, koji uvjet se ne primjenjuje u 
ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja zahtjeva iz 
člana 20. ovog uputstva, mjera trgovinske politike i inspekcijskih 
kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i kriterija, donošenja 
odluke po zahtjevu, naknadne kontrole postupka kućnog uvoznog 
carinjenja električne energije po izdatim odobrenjima, praćenja 
ispunjavanja uvjeta i kriterija tokom važenja odobrenja (praćenja 
imaoca odobrenja) i ponovne procjene odobrenja, privremenog 
ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja, 
primjenjuju se na odgovarajući način odredbe važećeg uputstva o 
postupku kućnog uvoznog carinjenja koje se odnose na ta pitanja, 
te odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članu 4. stav (1) 
tačka b) ovog uputstva.

Član 22.
(Obračun i plaćanje indirektnih poreza na uvoz električne

energije)
(1) Po carinskoj deklaraciji iz člana 24. ovog uputstva 

obračunava se i naplaćuje dug to jest uvozne dažbine i drugi 
indirektni porezi primjenjivi na uvoz električne energije 
prema propisima važećim na dan prihvatanja navedene 
carinske deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda, 
shodno članu 79. Zakona.

(2) Obračun i naplata duga vrši se na ukupnu količinu i 
vrijednost električne energije uvezene u odobrenom periodu 
za koji se podnosi predmetna carinska deklaracija, a ne samo 
na eventualnu razliku uvoza i izvoza, odnosno eventualnu 
razliku između preuzimanja i isporuke električne energije u 
"naturalnoj razmjeni".

Član 23.
(Garancija)

U pogledu osiguranja, odnosno polaganja garancije za 
osiguranje mogućeg duga za električnu energiju, član 9. ovog 
uputstva primjenjuje se na odgovarajući način.

Član 24.
(Podnošenje carinske deklaracije za uvoz električne energije po 

kućnom uvoznom carinjenju i postupanje po istoj)
(1) Imalac odobrenja za kućno uvozno carinjenje električne 

energije dužan je mjesečno (ako je izvještaj naveden u stavu 
(2) tačka c) ovog člana mjesečni, u protivnom u periodu na 
koji se izdaje taj izvještaj), najkasnije do dana određenog 
odobrenjem, nadzornom carinskom uredu podnijeti

potpisanu i ovjerenu potpunu uvoznu carinsku deklaraciju (u 
obliku zbirne deklaracije) za puštanje u slobodan promet sve 
električne energije uvezene u odobrenom periodu za koji 
podnosi predmetnu deklaraciju. Ta deklaracija, shodno članu 
203. stav (5) Odluke, ujedno zamjenjuje i knjigovodstveni 
upis. Imalac odobrenja obavezan je istog dana kada je 
navedena uvozna carinska deklaracija registrirana na serveru 
nadzornog carinskog ureda i fizički dostaviti tu deklaraciju 
sa svim pratećim dokumentima tom uredu.

(2) Uz carinsku deklaraciju iz stava (1) ovog člana prilaže se:
a) faktura ili drugi odgovarajući komercijalni dokument 

koji, između ostalog, sadrži podatke o prodavcu, 
kupcu, količini i vrijednosti uvezene električne 
energije, period na koji se odnosi, poziv na broj i 
datum ugovora o kupovini/prijemu električne energije 
ako postoji,

b) na obrascu iz Priloga 1. ovog uputstva, ovjerena izjava 
imaoca odobrenja (uvoznika) o količini uvezene 
električne energije preko prijenosne mreže u periodu 
za koji se podnosi, odnosno na obrascu iz Priloga 2. 
ovog uputstva o količini uvezene električne energije 
preko distributivne mreže, ovisno od situacije,

c) izvještaj o prekograničnoj trgovini električnom 
energijom preko prijenosne mreže izdat i ovjeren od 
NOS-a, odnosno izvještaj o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom preko distributivne mreže izdat 
i ovjeren od nadležnog elektroenergetskog subjekta, 
ovisno od situacije,

d) druga dokumenta potrebna za zahtijevani uvozni 
carinski postupak, a

e) prema potrebi, na zahtjev nadzornog carinske ureda, 
predočiti ugovor o kupovini/prijemu električne 
energije ako postoji.

(3) U carinskoj deklaraciji iz stava (1) ovog člana popunjavaju 
se sva polja koja se, prema pravilima o popunjavanju 
carinske deklaracije, popunjavaju za zahtijevani uvozni 
carinski postupak (kao da se radi o carinskoj deklaraciji u 
redovnom postupku), na način propisan tim pravilima, 
uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 2 (Pošiljalac/Izvoznik) upisuje se riječ

"RAZNI" (ako se prijemi električne energije 
obuhvaćene predmetnom uvoznom carinskom
deklaracijom odnose na različite pošiljaoce iz 
inostranstva),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) u prvu
podjelu upisuje se šifra valute BiH (BAM), a u drugu 
podjelu upisuje se zbirna vrijednost prema podacima o 
vrijednosti uvezene električne energije iz svih faktura 
obuhvaćenih predmetnom uvoznom carinskom
deklaracijom preračunata na dan prihvatanja te 
deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
UVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podaci o periodu za koji se podnosi predmetna 
carinska deklaracija (period na koji glasi izvještaj 
naveden u stavu (2) tačka c) ovog člana; na primjer, 
"uvoz SEPTEMBa R 2022" ako je izvještaj mjesečni, 
ili eventualno drugi period odobren za podnošenje 
carinske deklaracije, ovisno od perioda na koji se 
izdaje taj izveštaj),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 15/22), koji
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podaci se, na isti način (na primjer, 15/22) u svakoj 
caiinskoj deklaraciji, obavezno upisuju i u četvrti red 
navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stava (1) 

ovog člana i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani uvozni carinski 
postupak za električnu energiju prijavljenu po kućnom 
uvoznom carinjenju.

Član 25.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom uvoznom carinjenju 

električne energije)
(1) Imalac odobrenja za kućno uvozno caiinjenje električne 

energije obavezan je uspostaviti i redovno voditi evidenciju 
svih carinskih deklaracija iz člana 24. ovog uputstva po 
kojima je proveden postupak puštanja u slobodan promet 
električne energije po kućnom uvoznom carinjenju.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana, po svakoj carinskoj 
deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) podatke o licenci navedenoj u članu 16. ovog uputstva 

(broj i datum i u kojem službenom glasniku je 
objavljena, te period važenja),

b) puni broj i datum odobrenja za kućno uvozno 
carinjenje električne energije,

c) naziv i šifra nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podaci iz polja A) po kućnom uvoznom carinjenju,
f) broj i datum izjave imaoca odobrenja iz člana 24. stav 

(2) tačka b) ovog uputstva koja je u pitanju, priložene 
uz predmetnu carinsku deklaraciju,

g) broj i datum izvještaja iz člana 24. stav (2) tačka c) 
ovog uputstva koji je u pitanju, priloženog uz 
predmetnu carinsku deklaraciju,

h) količinu iz predmetne carinske deklaracije,
i) vrijednost iz predmetne carinske deklaracije,
j) kolonu "napomena".

Odjeljak C. Kućno izvozno carinjenje električne energije
Član 26.

(Izvoz električne energije)
(1) Izvoz električne energije iz carinskog područja BiH je svaki 

izvoz električne energije u drugu državu, osim električne 
energije evidentirane u postupku netiranja neželjenih 
odstupanja i energije neželjenih odstupanja nastalih u toku 
realizacije programa razmjene LFC područja BiH koja se 
finansijski poravnavaju u skladu sa važećim sporazumom o 
radu u interkonekciji.

(2) U slučaju prekogranične trgovine električnom energijom na 
berzi, za izvozni carinski postupak prijavljuje se količina 
stvarno izvezene električne energije prodate na berzi (a ne 
količina prijavljene električne energije za prodaju na berzi), 
na osnovu izvještaja NOS-a o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom i izvještaja tržišnih učesnika koji 
trguju električnom energijom na berzi.

Član 27.
(Zahtjev za kućno izvozno carinjenje električne energije)

(1) Korisnik carinskog postupka izvoza električne energije, s 
obzirom na specifičnost te robe i vrste prijevoza, dužan je 
podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne robe u taj postupak 
na osnovu upisa robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), 
odnosno za kućno izvozno carinjenje shodno članu 88. stav 
(1) tačka c) Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev za kućno izvozno carinjenje električne energije iz 
stava (1) ovog člana podnosi se izdavaocu odobrenja iz člana 
6. stav (1) ovog uputstva. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi

na obrascu iz Priloga 26. Odluke (opći i dopunski obrazac), 
popunjen u skladu sa Objašnjenjem datim u tom prilogu.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva, 
pored druge potrebne dokumentacije, podnosi i ovjerenu 
kopiju važeće licence navedene u članu 16. ovog uputstva, a 
podatke o istoj (broj i datum izdavanja, period važenja, te u 
kojem službenom glasniku je objavljena) upisuje u zahtjev.

Član 28.
(Primjena propisa o kućnom izvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje 
električne energije, osim uvjeta i kriterija iz člana 29. Odluke koji 
se odnosi na neizvršenje težeg krivičnog djela u vezi poslovne 
djelatnosti podnosioca zahtjeva, koji uvjet se ne primjenjuje u 
ovom slučaju, zastupanja, podnošenja zahtjeva iz člana 27. ovog 
uputstva, mjera trgovinske politike i inspekcijskih kontrola robe, 
provjere ispunjavanja uvjeta, donošenja odluke po zahtjevu, 
naknadne kontrole postupka kućnog izvoznog carinjenja po 
izdatim odobrenjima, praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija 
tokom važenja odobrenja (praćenje imaoca odobrenja - odobrenog 
izvoznika) i ponovne procjene odobrenja, privremenog ukidanja, 
opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja, primjenjuju 
se na odgovarajući način odredbe važećeg uputstva o postupku 
kućnog izvoznog carinjenja koje se odnose na ta pitanja, te 
odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članu 4. stav (2) tačka 
b) ovog uputstva.

Član 29.
(Podnošenje carinske deklaracije za izvoz električne energije po 

kućnom izvoznom carinjenju i postupanje po istoj)
(1) Imalac odobrenja za kućno izvozno carinjenje električne 

energije dužan je mjesečno (ako je izvještaj naveden u stavu 
(2) tačka c) ovog člana mjesečni, u protivnom u periodu na 
koji se izdaje taj izvještaj), najkasnije do dana određenog 
odobrenjem, nadzornom carinskom uredu podnijeti 
potpisanu i ovjerenu potpunu izvoznu carinsku deklaraciju 
(u obliku zbirne deklaracije) za sav izvoz električne energije 
u odobrenom periodu za koji podnosi predmetnu deklaraciju. 
Ta deklaracija, shodno članu 203. stav (5) Odluke, ujedno 
zamjenjuje i knjigovodstveni upis. Imalac odobrenja 
obavezan je istog dana kada je navedena izvozna carinska 
deklaracija registrirana na serveru nadzornog carinskog 
ureda i fizički dostaviti tu deklaraciju sa svim pratećim 
dokumentima tom uredu.

(2) Uz izvoznu carinsku deklaraciju iz stava (1) ovog člana 
prilaže se:
a) faktura ili drugi odgovarajući komercijalni dokument 

koji, između ostalog, treba sadržavati podatke o 
prodavcu, kupcu, količini i vrijednosti izvezene 
električne energije, period na koji se odnosi, poziv na 
broj i datum ugovora o prodaji/isporuci električne 
energije ako postoji,

b) na obrascu iz Priloga 3. ovog uputstva, ovjerena izjava 
imaoca odobrenja (izvoznika) o količini izvezene 
električne energije preko prijenosne mreže u periodu 
za koji se podnosi, odnosno na obrascu iz Priloga 4. 
ovog uputstva o količini izvezene električne energije 
preko distributivne mreže, ovisno od situacije,

c) izvještaj o prekograničnoj trgovini električnom 
energijom preko prijenosne mreže izdat i ovjeren od 
NOS-a, odnosno izvještaj o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom preko distributivne mreže izdat 
i ovjeren od nadležnog elektroenergetskog subjekta, 
ovisno od situacije,

d) druga dokumenta potrebna za zahtijevani izvozni 
carinski postupak, a
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e) prema potrebi, na zahtjev nadzomog carinskog ureda, 
predočiti ugovor o prodaji/isporuci električne energije 
ako postoji.

(3) U carinskoj deklaraciji iz stava (1) ovog člana popunjavaju 
se sva polja koja se, prema propisima kojima je regulirano 
pitanje popunjavanja carinske deklaracije, popunjavaju za 
zahtijevani izvozni carinski postupak (kao da se radi o 
carinskoj deklaraciji u redovnom postupku), na način 
propisan tim propisima, uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 8 (Primalac) upisuje se riječ "RAZNI" (ako se 

isporuke električne energije obuhvaćene predmetnom 
carinskom deklaracijom odnose na različite primaoce u 
inostranstvu),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) u prvu 
podjelu upisuje se odgovarajuća šifra valute u kojoj je 
iskazana vrijednost robe u fakturi, a u drugu podjelu 
upisuje se zbirna fakturirana vrijednost prema 
podacima o vrijednosti električne energije iz svih 
faktura obuhvaćenih predmetnom izvoznom 
carinskom deklaracijom izražena u valuti iz prve 
podjele tog polja. Ako je električna energija 
obračunata u više valuta, za svaku vrstu valute podnosi 
se zasebna izvozna carinska deklaracija,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
IZVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podaci o periodu za koji se podnosi predmetna izvozna 
carinska deklaracija (period na koji glasi izvještaj 
naveden u stavu (2) tačka c) ovog člana; na primjer, 
"izvoz SEPTEMBAR 2022" ako je izvještaj mjesečni, 
ili eventualno drugi period odobren za podnošenje 
carinske deklaracije, ovisno od perioda na koji se 
izdaje taj izveštaj),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 19/22), koji 
podaci se, na isti način (na primjer, 19/22) u svakoj 
izvoznoj carinskoj deklaraciji, obavezno upisuju i u 
četvrti red navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Shodno članu 465. stav (4) Odluke, fizički istup robe iz 

carinskog područja BiH koja se u izvozu prevozi fiksnom 
prijevoznom instalacijom - električnim vodom ne potvrđuje 
se u skladu sa stavom (3) tog člana na izvoznoj carinskoj 
deklaraciji iz stava (1) ovog člana.

(5) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stava (1) 
ovog člana i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani izvozni carinski 
postupak za električnu energiju prijavljenu po kućnom 
izvoznom carinjenju.

Član 30.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom izvoznom carinjenju 

električne energije)
(1) Imalac odobrenja za kućno izvozno carinjenje električne 

energije obavezan je uspostaviti i redovno voditi evidenciju 
svih izvoznih carinskih deklaracija iz člana 29. ovog 
uputstva po kojima je proveden postupak izvoza električne 
energije po kućnom izvoznom carinjenju.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana, po svakoj izvoznoj 
carinskoj deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) podatke o licenci navedenoj u članu 16. ovog uputstva 

(broj i datum i u kojem službenom glasniku je 
objavljena, te rok važenja),

Broj 64 - Strana 17

b) puni broj i datum odobrenja za kućno izvozno 
carinjenje električne energije,

c) naziv i šifra nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podaci iz polja A) po kućnom izvoznom carinjenju,
f) broj i datum izjave imaoca odobrenja iz člana 29. stav 

(2) tačka b) ovog uputstva koja je u pitanju, priložene 
uz predmetnu carinsku deklaraciju,

g) broj i datum izvještaja iz člana 29. stav (2) tačka c) 
ovog uputstva koji je u pitanju, priloženog uz 
predmetnu carinsku deklaraciju,

h) količinu iz predmetne carinske deklaracije,
i) vrijednost u valuti iz predmetne izvozne carinske 

deklaracije,
j) kolonu "napomena".

GLAVA V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 31.

(Obaveze Odsjeka za carinske poslove)
Shodno odredbama ovog uputstva, Odsjek za carinske 

poslove u regionalnim centrima UIO dužan je provjeriti postoje li 
na području njegove nadležnosti cjevovodi kojima roba ulazi u 
carinsko područje BiH ili izlazi iz tog područja, te preduzeti radnje 
potrebne da se takva kretanja i carinjenja te robe, kao i carinjenje 
električne energije usklade sa odredbama ovog uputstva.

Član 32.
(Upotreba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva)

(1) Shodno članu 558. stav (1) Odluke, odobrenja za lokalno 
uvozno carinjenje i odobrenja za lokalno izvozno carinjenje 
robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama koja 
su na snazi na dan početka primjene Odluke ostaju na snazi 
najduže šest mjeseci od dana početka primjene Odluke.

(2) Postupak kućnog uvoznog i/ili kućnog izvoznog carinjenja 
po odobrenjima iz stava (1) ovog člana od dana početka 
primjene Odluke provodi se u skladu sa odredbama Zakona i 
Odluke koje se odnose na taj postupak i odredbama ovog 
uputstva.

(3) Imalac odobrenja za lokalno uvozno i/ili lokalno izvozno 
carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim 
instalacijama dužan je do isteka roka od šest mjeseci iz stava 
(1) ovog člana, ishoditi novo odobrenje za kućno uvozno i/ili 
kućno izvozno carinjenje te robe, radi čega mora bez 
odlaganja podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja na 
obrascu navedenom u čl. 7. stav (3), 12. stav (2), 20. stav (2) 
i 27. stav (2) ovog uputstva. U novom zahtjevu navode se i 
podaci o odobrenju iz stava (1) ovog člana (broj i datum 
izdavanja), kao i podaci o svim izmjenama i dopunama tog 
odobrenja, koje se stavlja van snage novim odobrenjem.

(4) Ako imalac odobrenja za lokalno uvozno i/ili lokalno 
izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim 
instalacijama ne ishodi odobrenje u roku od šest mjeseci iz 
stava (1) ovog člana ranije izdato odobrenje prestaje važiti 
po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna odluka.

(5) Zahtjeve za izdavanje odobrenja za lokalno uvozno i/ili 
lokalno izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama zaprimljene a neriješene do dana 
stupanja na snagu ovog uputstva rješava nadležna 
organizaciona jedinica UIO iz člana 6. stav (1) ovog 
uputstva, u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona i 
Odluke i ovim uputstvom.

(6) Zahtjevi za izmjene i/ili dopune odobrenja iz stava (1) ovog 
člana zaprimljeni od dana početka primjene Odluke bit će 
odbijeni kao nedopušteni, obzirom da od navedenog dana 
počinje primjena Zakona i Odluke.

S L U Z B E N I G L A S N I K B i H
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Clan 33.
(Primjena pravila o popunjavanju carinske deklaracije)
Ako su odredbama carinskih propisa koje se odnose na 

popunjavanje carinske deklaracije propisana pravila i šifre koje se 
koriste za popunjavanje carinske deklaracije različite od pravila i 
šifri navedenih u ovom uputstvu, u tom slučaju primjenjuju se 
pravila i šifre propisane tim propisima.

Clan 34.
(Sastavni dio uputstva)

a) P r ilo g  1. O b ra z a c  iz ja v e  o  u v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  p r ije n o sn e  m re ž e ,  iz  
č la n a  2 4 . s ta v  (2 )  ta č k a  b),

b) P r ilo g  2. O b ra z a c  iz ja v e  o  u v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  d is tr ib u tiv n e  m re ž e , 
iz  č la n a  24 . s ta v  (2 )  ta č k a  b ),

c) P r ilo g  3. O b ra z a c  iz ja v e  o  iz v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  p r ije n o sn e  m re ž e , iz  
č la n a  2 9 . s ta v  (2 )  ta č k a  b),

d) P r ilo g  4. O b ra z a c  iz ja v e  o  iz v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  d is tr ib u tiv n e  m re ž e , 
iz  č la n a  29 . s ta v  (2 )  ta č k a  b).

Clan 35.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje važiti 
Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku za robu koja 
se prenosi cjevovodom i električnim vodom ("Službeni glasnik 
BiH", br. 34/15 i 81/15).

Clan 36.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1033-27/22
16. septembra 2022. godine Direktor

Banja Luka Dr. Miro Džakula, s. r.



Petak, 23. 9. 2022. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 64 - Strana 19

Piilog 1.

IZJAVA broj:............... o d .............. 202......godine

O UVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO PRIJENOSNE MREŽE 
u periodu...........................................  202.....godine

Uvoznik (kupac): I I.B. uvoznika:

Licenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- period važenja: od

Broj i datum odobrenja za kućno uvozno carinjenje
električne energije/izdavalac odobrenja

do

Prodavac Broj i datum 
ugovora

Broj i datum 
fakture Količina (MWh) V rijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvještaj NOS BiH o prekograničnoj trgovini električnom energijom preko prijenosne mreže 
za period......................................., broj:..............................o d ........................... godine.

Potvrđujem tačnost navedenih podataka:

Potpis odgovomog lica uvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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Piilog 2.

IZJAVA broj:...............od .............. 202......godine

O UVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO DISTRIBUTIVNE MREŽE 
u periodu..........................................  202.....godine

Uvoznik (kupac): I.B. uvoznika:

Licenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- period važenja: od

Broj i datum odobrenja za kućno uvozno carinjenje
električne energije/izdavalac odobrenja

do

Prodavac Broj i datum 
ugovora

Broj i datum 
fakture Količina (MWh) V rijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvještaj o prekograničnoj trgovini električnom energijom preko distributivne mreže 
za period...................................... , ovjeren od elektroenergetskog subjekta:

pod brojem:................. od godine.

Potvrđujem tačnost naveđenih podataka:

Potpis odgovomog lica uvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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Prilog 3,

IZJAVA broj:............... o d ...............202......godine

O IZVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO PRIJENOSNE MREŽE 
u periodu...........................................  202.....godine

Izvoznik (prođavac): I.B. izvoznika:

Licenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- period važenja: o d ................  d o .................

Broj i datmn odobrenja za kućno izvozno carinjenje
električne energije/izdavalae odobrenja

Kupac Broj i datum j Broj i datmn 
ugovora j fakture Količina (MWh) V rijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvještaj NOS BiH o prekograničnoj trgovini elektrienom energijom preko prijenosne mreže 
zaperiod....................................... , broj:..............................o d ...........................godine.

Potvrđujem tačnost navedenih podataka:

Potpis odgovomog lica izvoznika

U ................................ M.P. ....................................................
(ime i prezime i potpis)
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Prilog 4.

IZJAVA broj:............... o d .............. 202......godine

O IZVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO DISTRIBUTIVNE MREŽE 
u periodu........................................... 202.....godine

Izvoznik (prodavac): I.B. izvoznika:

Licenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- period važenja: od

Broj i datum odobrenja za kućno izvozno carinjenje
električne energije/izdavalac odobrenja

do

Kupac Broj i datum 
ugovora

Broj i datum 
fakture Količina (MWh) V rijednost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvještaj o prekograničnoj trgovini električnom energijom preko đistributivne mreže 
za period...................................... , ovjeren od elektroenergetskog subjekta:

............................................................................................. , pod brojem:...........od ... godine.

Potvrđujem tačnost navedenih podataka:

Potpis odgovomog lica izvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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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), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje 
donosi

UPUTU
O POSTUPKU KUĆNOG CARINJENJA ROBE KOJA SE 
PREVOZI FIKSNIM PRIJEVOZNIM INSTALACIJAMA

GLAVA I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)

Ovom uputom propisuje se procedura odobravanja postupka 
kućnog carinjenja pri uvozu i izvozu robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama (u daljnjem tekstu: kućno uvozno 
carinjenje i/ili kućno izvozno carinjenje), provođenje kućnog 
uvoznog i kućnog izvoznog carinjenja, te druga pitanja u svezi 
kućnog carinjenja.

Članak 2.
(Uporaba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovoj uputi navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod.

Članak 3.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno u ovoj uputi, podrazumijeva se 
da svako upućivanje u ovoj uputi na zakone i druge propise 
uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su 
stupile na snagu do dana stupanja na snagu ove upute i nakon tog 
dana.

Članak 4.
(Pravna osnova)

(1) Ovisno na koji se uvozni carinski postupak odnosi, kućno
uvozno carinjenje regulirano je:
a) člankom 88. Zakona o carinskoj politici u BiH 

("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem 
tekstu: Zakon),

b) čl. 184. do 191., čl. 201. do 204., čl. 209. do 211., 
člankom 213., 215., 216., 367. stavak (1) i 377. stavak
(2) točka a) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj 
politici u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 
54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) (u daljnjem 
tekstu: Odluka) i

c) odredbama Zakona, Odluke i drugih carinskih propisa 
koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije.

(2) Ovisno na koji se izvozni carinski postupak odnosi, kućno
izvozno carinjenje regulirano je:
a) člankom 88. Zakona,
b) čl. 184. do 191., čl. 201. do 204., čl. 209. do 211., čl. 

214, 215., 217. i čl. 221. do 226. Odluke i
c) odredbama Zakona, Odluke i drugih carinskih propisa 

koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije.
Članak 5.

(Definicije i šifre)
(1) U svrhu ove upute, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "gospodarski subjekt" znači osobu koja je tijekom 
svog poslovanja uključena u aktivnosti koje su 
obuhvaćene carinskim propisima,

b) "podnositelj zahtjeva" znači osobu (gospodarski 
subjekt) koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja 
za kućno uvozno carinjenje i/ili kućno izvozno 
carinjenje,

c) "odobrenje" znači odobrenje kojim je određenoj osobi, 
sukladno carinskim propisima, odobreno korištenje 
kućnog uvoznog carinjenja i/ili kućnog izvoznog 
carinjenja,

d) "izdavatelj odobrenja" znači organizacijska jedinica 
UNO iz članka 6. stavak (1) ove upute, koja izdaje 
odobrenje za kućno uvozno carinjenje i odobrenje za 
kućno izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama,

e) "imatelj odobrenja" znači osobu kojoj je izdano 
odobrenje za kućno uvozno carinjenje, kao i osobu 
kojoj je izdano odobrenje za kućno izvozno carinjenje 
(odobreni izvoznik) robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama, koje je i korisnik tog 
postupka,

f) šifra "KUĆNO UVOZ" koristi se u carinskoj
deklaraciji za označavanje postupka kućnog uvoznog 
carinjenja,

g) šifra "KUĆNO IZVOZ" koristi se u carinskoj
deklaraciji za označavanje postupka kućnog izvoznog 
carinjenja,

h) "fiksna prijevozna instalacija" znači tehničko sredstvo 
(na primjer, cjevovodi i električni vodovi) koje se 
koristi za kontinuirani prijevoz robe navedene u toč. i) 
i j) ovoga stavka,

i) "roba koja se prevozi električnim vodom" je električna 
energija,

j) "roba koja se prevozi cjevovodom" je nafta i naftni 
derivati, plin i voda,

k) "nadzorni carinski ured" znači carinski ured i to:
1) kod kućnog uvoznog carinjenja robe koja se 

prevozi cjevovodom: carinska ispostava nadležna 
prema mjestu (mjerno mjesto) ulaska robe u 
carinsko područje Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: BiH) ili prema mjestu sjedišta 
uvoznika,

2) kod kućnog izvoznog carinjenja robe koja se u 
izvozu iz carinskog područja BiH prevozi 
cjevovodom: carinska ispostava nadležna prema 
mjestu otpreme (mjerno mjesto) stavljanjem u 
sustav cjevovoda,

3) kod kućnog uvoznog carinjenja električne
energije: carinska ispostava nadležna prema 
sjedištu imatelja odobrenja,

4) kod kućnog izvoznog carinjenja električne
energije: carinska ispostava nadležna prema 
sjedištu imatelja odobrenja. Sukladno članku 
464. stavak (3) točka a) Odluke, ta ispostava je 
istovremeno i izlazni carinski ured,

l) "operator prijenosnog sustava" znači Neovisni operator 
sustava u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: 
NOS), uspostavljen Zakonom o prijenosu, regulatoru i 
operateru sustava električne energije u BiH ("Službeni 
glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i Zakonom 
o osnivanju neovisnog operatora sustava za prijenosni 
sustav u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 
broj 35/04),

m) "operator distributivnog sustava" znači 
elektroenergetski subjekt nadležan za evidentiranje i 
kontrolu prekograničnih transakcija na distributivnoj 
mreži koja je u pitanju,

n) "dug" znači uvozne pristojbe i drugi neizravni porezi 
primjenjivi na robu koja se stavlja u uvozni carinski 
postupak po odobrenom kućnom uvoznom carinjenju,

o) "UNO" znači Uprava za neizravno oporezivanje.
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(2) Drugi izrazi koji se koriste u ovoj uputi, a kojima nije 
određeno značenje ovom uputom, imaju značenje koje im je 
određeno Zakonom i Odlukom.

Članak 6.
(Odobravanje i korištenje kućnog caiinjenja)

(1) Odobrenje za kućno uvozno carinjenje i odobrenje za kućno 
izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim 
instalacijama izdaje Sektor za carine u Središnjem uredu 
UNO (izdavatelj odobrenja).

(2) Kućno uvozno carinjenje koristi se za stavljanje robe koja se 
prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama u odgovarajući 
uvozni carinski postupak, a kućno izvozno carinjene za 
stavljanje navedene robe u odgovarajući izvozni carinski 
postupak.

GLAVA II - KUĆNO UVOZNO CARINJENJE ROBE 
KOJA SE PREVOZI CJEVOVODOM

Članak 7.
(Zahtjev za kućno uvozno carinjenje robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) Nakon završetka postupka provoza robe koja se prevozi 

fiksnim prijevoznim instalacijama - cjevovodom, roba se 
mora odgovarajućom carinskom deklaracijom staviti u novi 
(sljedeći) zahtijevani carinski postupak.

(2) S obzirom na specifičnost postupka, u kojem se roba koja se 
prevozi cjevovodom ne predočava nadležnom carinskom 
uredu nakon postupka provoza, takva situacija, sukladno 
članku 201. točka d) Odluke, spada u slučajeve u kojima se 
odobrava kućno carinjenje. Stoga, osoba iz BiH koja uvozi 
robu koja se prevozi cjevovodom dužna je podnijeti zahtjev 
za stavljanje te robe u odgovarajući uvozni carinski postupak 
temeljem upisa robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), 
odnosno za kućno uvozno carinjenje sukladno članku 88. 
stavak (1) točka c) Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(3) Zahtjev iz stavka (2) ovoga članka podnosi se izdavatelju 
odobrenja iz članka 6. stavak (1) ove upute. Zahtjev se 
podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke 
(opći i dopunski obrazac), popunjen sukladno Objašnjenju 
danom u tom prilogu.

Članak 8.
(Primjena propisa o kućnom uvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno uvozno carinjenje robe 
koja se prevozi cjevovodom, osim uvjeta i kriterija iz članka 29. 
Odluke koji se odnosi na neizvršenje težeg kaznenog djela u svezi 
poslovne djelatnosti podnositelja zahtjeva, koji uvjet se ne 
primjenjuje u ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja 
zahtjeva iz članka 7. ove upute, mjera trgovinske politike i 
inspekcijskih kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i 
kriterija, donošenja odluke po zahtjevu, naknadne kontrole 
postupka kućnog uvoznog carinjenja po izdanim odobrenjima, 
praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija tijekom važenja odobrenja 
(praćenja imatelja odobrenja) i ponovne procjene odobrenja, 
privremenog ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja 
odobrenja, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe važeće 
upute o postupku kućnog uvoznog carinjenja koje se odnose na ta 
pitanja, te odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članku 4. 
stavak (1) točka b) ove upute.

Članak 9.
(Jamstvo)

(1) Za stavljanje robe koja se prevozi cjevovodom u odobreni 
uvozni carinski postupak po kućnom uvoznom carinjenju 
polaže se jamstvo za osiguranje plaćanja duga za tu robu 
koji bi mogao nastati za vrijeme roka odobrenog za 
podnošenje carinske deklaracije iz članka 10. ove upute,
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odnosno do okončanja postupka i plaćanja duga obračunatog 
po toj deklaraciji.

(2) Jamstvo iz stavka (1) ovoga članka može biti jamstvo koje 
glasi samo za kućno uvozno carinjenje (ako je takvo jamstvo 
propisano propisima o jamstvu) ili sveobuhvatno jamstvo za 
stavljanje robe u uvozni carinski postupak po carinskim 
deklaracijama podnijetim u redovitom (standardnom) 
postupku iz koje je određeni iznos sredstava za osiguranje 
plaćanja mogućeg duga iz stavka (1) ovoga članka 
raspoređen kod nadzornog carinskog ureda od strane 
nadležne organizacijske jedinice UNO (po prijedlogu 
podnositelja zahtjeva). Taj iznos procjenjuje se naspram 
dosadašnjeg ili, ako je primjenjivo, naspram očekivanog 
prometa robe koja se prevozi cjevovodom u roku 
odobrenom za podnošenje carinske deklaracije iz članka 10. 
ove upute.

(3) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, na dostavljanje jamstva 
podnositelj zahtjeva za kućno uvozno carinjenje robe koja se 
prevozi cjevovodom poziva se tek pošto izdavatelj 
odobrenja ocijeni da su ispunjeni svi drugi uvjeti za 
izdavanje odobrenja. U tom slučaju, podnositelj zahtjeva 
jamstvo, izdano na obrascu propisanom propisima o 
jamstvu, prethodno podnosi na provjeru i prihvaćanje 
nadležnoj organizacijskoj jedinici UNO, koja jedinica, 
presliku prihvaćenog jamstva, na propisan način, službeno 
dostavlja nadzornom carinskom uredu i izdavatelju 
odobrenja.

(4) Ako jamstvo iz stavka (1) ovoga članka glasi na određeno 
vrijeme, imatelj odobrenja mora, prije isteka roka važenja 
jamstva, dostaviti valjano jamstvo na prihvaćanje od strane 
nadležne organizacijske jedinice UNO, koja jedinica, 
presliku prihvaćenog jamstva, na propisan način, službeno 
dostavlja nadzornom carinskom uredu. Ako se dostavlja 
novo jamstvo, u sadržaju teksta tog jamstva mora biti 
navedeno da se njime preuzimaju obveze i iz jamstva kojeg 
zamjenjuje, s naznakom propisanih podataka o ranijem 
jamstvu. U protivnom, imatelj odobrenja ne može stavljati 
robu u odobreni carinski postupak po kućnom uvoznom 
carinjenju.

(5) Ako propisima o jamstvu nije drugačije propisano, jamstvo 
može biti jamstvo podnositelja zahtjeva odnosno imatelja 
odobrenja ili jamstvo njegovog zastupnika (ako ga ima), uz 
pisanu suglasnost zastupnika za korištenje jamstva u svrhe 
za koje se polaže.

(6) Nadzorni carinski ured prati da li je mogući carinski dug iz 
stavka (1) ovoga članka osiguran valjanim jamstvom.

Članak 10.
(Podnošenje carinske deklaracije po kućnom uvoznom carinjenju i 

postupanje po istoj)
(1) Imatelj odobrenja, sukladno članku 203. stavak (3) točka b) 

Odluke, nije u obvezi obavještavati nadzorni carinski ured o 
prijemu robe koja se prevozi cjevovodom niti o stavljanju te 
robe u zahtijevani odobreni uvozni postupak. Izuzetno od 
toga, nadzorni carinski ured može od imatelja odobrenja 
zahtijevati da ga u određenom vremenu obavijesti o prijemu 
robe.

(2) Imatelj odobrenja dužan je mjesečno, najkasnije do dana 
određenog odobrenjem, nadzornom carinskom uredu 
podnijeti potpisanu i ovjerenu potpunu carinsku deklaraciju 
(u obliku zbirne deklaracije) za zahtijevani odobreni uvozni 
carinski postupak po kućnom uvoznom carinjenju za svu 
robu koja se prevozi cjevovodom primljenu u odobrenom 
razdoblju za koje podnosi predmetnu carinsku deklaraciju, 
koja deklaracija, sukladno članku 203. stavak (5) Odluke, 
ujedno zamjenjuje i knjigovodstveni upis. Imatelj odobrenja 
obvezan je istoga dana kada je navedena carinska deklaracija
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registrirana na serveru nadzornog carinskog ureda i fizički 
dostaviti tom uredu predmetnu deklaraciju sa pratećim 
dokumentima i to:
a) račune za robu obuhvaćenu predmetnom caiinskom 

deklaracijom,
b) protokol ili drugi odgovarajući dokumenat o prijemu 

robe na mjernom mjestu pri ulasku robe putem 
cjevovoda u caiinsko područje BiH i

c) druge dokumente potrebne za zahtijevani carinski 
postupak.

(3) U carinskoj deklaraciji za zahtijevani uvozni carinski 
postupak po kućnom uvoznom carinjenju iz stavka (2) 
ovoga članka popunjavaju se sva polja koja se, prema 
pravilima o popunjavanju carinske deklaracije, popunjavaju 
za zahtijevani uvozni caiinski postupak (kao da se radi o 
carinskoj deklaraciji u redovitom postupku), na način 
propisan tim pravilima, uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 2 (Pošiljatelj/Izvoznik) upisuje se riječ

"RAZNI" (ako se prijemi robe obuhvaćene
predmetnom carinskom deklaracijom odnose na 
različite pošiljatelje iz inozemstva),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz računa) u prvu 
podjelu upisuje se šifra valute BiH (BAM), a u drugu 
podjelu upisuje se zbirna vrijednost prema podatcima o 
vrijednosti predmetne robe iz svih računa obuhvaćenih 
predmetnom carinskom deklaracijom preračunata na 
dan prihvaćanja te deklaracije od strane nadzornog 
carinskog ureda,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
UVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podatci o razdoblju za koje se podnosi predmetna 
carinska deklaracija (na primjer, "uvoz AUGUST 
2022"),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 8/22), koji 
podatci se, na isti način (na primjer, 8/22) u svakoj 
carinskoj deklaraciji, obvezno upisuju i u četvrti red 
navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Po carinskoj deklaraciji iz stavka (2) ovoga članka 

obračunavaju se i naplaćuju uvozne pristojbe i drugi 
neizravni porezi primjenljivi na predmetnu robu prema 
propisima važećim na dan prihvaćanja te deklaracije od 
strane nadzornog carinskog ureda, sukladno članku 79. 
Zakona.

(5) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stavka (2) 
ovoga članka i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani uvozni carinski 
postupak po kućnom uvoznom carinjenju.

Članak 11.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom uvoznom carinjenju 

robe koja se prevozi cjevovodom)
(1) Imatelj odobrenja obvezan je uspostaviti i redovito voditi 

evidenciju svih carinskih deklaracija iz članka 10. ove upute 
po kojima je proveden postupak kućnog uvoznog carinjenja 
za robu koja se prevozi cjevovodom, zasebno za svaki 
odobreni uvozni carinski postupak.

(2) Evidencija iz stavka (1) ovoga članka, po svakoj carinskoj 
deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) puni broj i datum odobrenja za kućno uvozno 

carinjenje,

b) naziv i šifra uvoznog carinskog postupka za koji je 
odobreno kućno uvozno carinjenje,

c) naziv i š ifa  nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podatci iz polja A) po kućnom uvoznom carinjenju,
f) naziv, broj i datum protokola ili drugog odgovarajućeg 

dokumenta o prijemu predmetne robe na mjernom 
mjestu pri njenom ulasku putem cjevovoda u carinsko 
područje BiH,

g) šifru i vrstu prethodnog carinskog postupka, ako 
postoji,

h) MRN broj i datum carinske deklaracije o prethodnom 
carinskom postupku iz točke g) ovoga stavka, ako 
postoji. U protivnom, broj i datum iz evidencije koju 
imatelj odobrenja vodi za odnosnu robu sukladno 
pravilima o postupku provoza robe fiksnim 
prijevoznim instalacijama,

i) količinu robe iz carinske deklaracije iz točke e) ovoga 
stavka,

j) količinu robe iz prethodne carinske deklaracije ili 
evidencije iz točke h) ovoga stavka,

k) kolonu "napomena".
GLAVA III - KUĆNO IZVOZNO CARINJENJE ROBE 
KOJA SE PREVOZICJEVOVODOM

Članak 12.
(Zahtjev za kućno izvozno carinjenje robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) S obzirom na specifičnost postupka u kojem se roba koja se 

u izvozu iz carinskog područja BiH prevozi cjevovodom ne 
predočava nadležnom izvoznom carinskom uredu, osoba iz 
BiH koja izvozi robu koja se prevozi cjevovodom dužna je 
podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne robe u 
odgovarajući izvozni carinski postupak temeljem upisa robe 
u evidenciju (knjigovodstveni upis), odnosno za kućno 
izvozno carinjenje sukladno članku 88. stavak (1) točka c) 
Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnosi se izdavatelju 
odobrenja iz članka 6. stavak (1) ove upute. Zahtjev se 
podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke 
(opći i dopunski obrazac), popunjen sukladno Objašnjenju 
danom u tom prilogu.

Članak 13.
(Primjena propisa o kućnom izvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje robe 
koja se prevozi cjevovodom, osim uvjeta i kriterija iz članka 29. 
Odluke koji se odnosi na neizvršenje težeg kaznenog djela u svezi 
poslovne djelatnosti podnositelja zahtjeva, koji uvjet se ne 
primjenjuje u ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja 
zahtjeva iz članka 12. ove upute, mjera trgovinske politike i 
inspekcijskih kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i 
kriterija, donošenja odluke po zahtjevu, naknadne kontrole 
postupka kućnog izvoznog carinjenja po izdanim odobrenjima, 
praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija tijekom važenja odobrenja 
(praćenja imatelja odobrenja - odobrenog izvoznika) i ponovne 
procjene odobrenja, privremenog ukidanja, opoziva privremenog 
ukidanja i ukidanja odobrenja, primjenjuju se na odgovarajući 
način odredbe važeće upute o postupku kućnog izvoznog 
carinjenja koje se odnose na ta pitanja, te odgovarajuće odredbe 
Odluke navedene u članku 4. stavak (2) točka b) ove upute.

Članak 14.
(Provođenje kućnog izvoznog carinjenja robe koja se prevozi 

cjevovodom)
(1) Kod prijavljivanja robe koja se u izvozu prevozi 

cjevovodom za odobreni izvozni carinski postupak po
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kućnom izvoznom carinjenju, čl. 10. i 11. ove upute 
primjenjuju se na odgovarajući način. U polje 30 izvozne 
carinske deklaracije upisuje se šifra "KUĆNO IZVOZ". Ako 
je roba fakturirana u više valuta, za svaku vrstu valute 
podnosi se zasebna izvozna carinska deklaracija.

(2) Sukladno članku 465. stavak (4) Odluke, fizički istup robe iz 
carinskog područja BiH koja se u izvozu prevozi fiksnom 
prijevoznom instalacijom - cjevovodom ne potvrđuje se 
sukladno stavku (3) tog članka na izvoznoj carinskoj 
deklaraciji iz stavka (1) ovoga članka.

GLAVA IV - KUĆNO CARINJENJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE
Odjeljak A. Opće odredbe

Članak 15.
(Primjena propisa)

Kod uvoza i izvoza električne energije primjenjuju se 
carinski i drugi propisi kojima je reguliran carinski postupak za 
koji je prijavljena električna energija, važeći na dan prihvaćanja 
carinske deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda, 
sukladno članku 79. Zakona.

Članak 16.
(Korisnik carinskog postupka kod uvoza i izvoza električne 

energije)
Korisnik carinskog postupka u BiH kod uvoza i izvoza 

električne energije može biti samo osoba koja od Državne 
regulatorne komisije za električnu energiju BiH (u daljnjem 
tekstu: DERK) dobije licencu za međunarodnu trgovinu 
električnom energijom i ispunjava i druge uvjete propisane za taj 
postupak.

Članak 17.
(Kontrola uvoza i izvoza električne energije)

(1) Ako nadležni kontrolni organ UNO, u kontroli kod uvoznika 
i/ili izvoznika električne energije, nađe da se podatci o 
električnoj energiji koja je prijavljena za uvoz i/ili izvoz ne 
slažu sa stanjem stvarno uvezene odnosno izvezene 
električne energije, nađenu razliku u količini i vrijednosti 
stvarno uvezene odnosno izvezene električne energije 
uvoznik odnosno izvoznik dužan je odmah prijaviti 
nadzornom carinskom uredu za odgovarajući carinski 
postupak.

(2) Postupanje sukladno stavku (1) ovoga članka ne dovodi u 
pitanje primjenu važećih kaznenih propisa ako su se za to 
stekli propisani uvjeti.

Članak 18.
(Suradnja u postupku kontrole uvoza i izvoza električne energije)

(1) Kontrolu uvoza i izvoza električne energije kod uvoznika i 
izvoznika te robe nadležni kontrolni organ UNO obavlja 
sukladno propisima o neizravnom oporezivanju, u kojoj 
kontroli je uvoznik i izvoznik dužan surađivati na način 
određen tim propisima.

(2) UNO, NOS i nadležni elektroenergetski subjekti međusobno 
surađuju, radi kontrole točnosti podataka o prijavljenoj i 
ocarinjenoj električnoj energiji u uvozu i izvozu. U toj 
suradnji, prema potrebi, razmjenjuju podatke o uvozu i 
izvozu električne energije iz službenih evidencija.

Odjeljak B. Kućno uvozno carinjenje električne energije
Članak 19.

(Puštanje električne energije u slobodan promet)
(1) Puštanje električne energije u slobodan promet je svaki unos 

električne energije u carinsko područje BiH za uporabu u 
BiH, osim električne energije koja se evidentira u postupku 
netiranja neželjenih odstupanja i energije neželjenih 
odstupanja nastalih tijekom realizacije programa razmjene 
Regulacijskog područja frekvencije i snage razmjene ili LFC

područja (Load Frequency Control Area) BiH, a koja se 
financijski poravnavaju sukladno važećim sporazumom o 
radu u interkonekciji.

(2) U slučaju prekogranične trgovine električnom energijom na 
berzi, za carinski postupak puštanja u slobodan promet 
prijavljuje se količina stvarno uvezene električne energije 
kupljene na berzi (a ne količina prijavljene električne 
energije za kupovinu na berzi), temeljem izvješća NOS-a o 
prekograničnoj trgovini električnom energijom i izvješća 
tržišnih sudionika koji trguju električnom energijom na 
berzi.

Članak 20.
(Zahtjev za kućno uvozno carinjenje električne energije)

(1) Korisnik carinskog postupka puštanja u slobodan promet 
električne energije, s obzirom na specifičnost te robe i vrste 
prijevoza, dužan je podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne 
robe u navedeni uvozni carinski postupak temeljem upisa 
robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), odnosno za kućno 
uvozno carinjenje sukladno članku 88. stavak (1) točka c) 
Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev za kućno uvozno carinjenje električne energije iz 
stavka (1) ovoga članka podnosi se izdavatelju odobrenja iz 
članka 6. stavak (1) ove upute. Zahtjev se podnosi u pisanoj 
formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke (opći i dopunski 
obrazac), popunjen sukladno Objašnjenju danom u tom 
prilogu.

(3) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, podnositelj zahtjeva, 
pored drugih potrebnih dokumenata, podnosi i ovjerenu 
presliku važeće licence navedene u članku 16. ove upute, a 
podatke o istoj (broj i datum izdavanja, razdoblje važenja, te 
u kojem službenom glasniku je objavljena) upisuje u zahtjev.

Članak 21.
(Primjena propisa o kućnom uvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno uvozno carinjenje 
električne energije, osim uvjeta i kriterija iz članka 29. Odluke koji 
se odnosi na neizvršenje težeg kaznenog djela u svezi poslovne 
djelatnosti podnositelja zahtjeva, koji uvjet se ne primjenjuje u 
ovom slučaju, te u pogledu zastupanja, podnošenja zahtjeva iz 
članka 20. ove upute, mjera trgovinske politike i inspekcijskih 
kontrola robe, provjere ispunjavanja uvjeta i kriterija, donošenja 
odluke po zahtjevu, naknadne kontrole postupka kućnog uvoznog 
carinjenja električne energije po izdanim odobrenjima, praćenja 
ispunjavanja uvjeta i kriterija tijekom važenja odobrenja (praćenja 
imatelja odobrenja) i ponovne procjene odobrenja, privremenog 
ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja, 
primjenjuju se na odgovarajući način odredbe važeće upute o 
postupku kućnog uvoznog carinjenja koje se odnose na ta pitanja, 
te odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članku 4. stavak (1) 
točka b) ove upute.

Članak 22.
(Obračun i plaćanje neizravnih poreza na uvoz električne energije)
(1) Po carinskoj deklaraciji iz članka 24. ove upute obračunava 

se i naplaćuje dug to jest uvozne pristojbe i drugi neizravni 
porezi primjenjivi na uvoz električne energije prema 
propisima važećim na dan prihvaćanja navedene carinske 
deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda, sukladno 
članku 79. Zakona.

(2) Obračun i naplata duga vrši se na ukupnu količinu i 
vrijednost električne energije uvezene u odobrenom 
razdoblju za koje se podnosi predmetna carinska deklaracija, 
a ne samo na eventualnu razliku uvoza i izvoza, odnosno 
eventualnu razliku između preuzimanja i isporuke električne 
energije u "naturalnoj razmjeni".



Petak, 23. 9. 2022. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 64 - Strana 27

Članak 23.
(Jamstvo)

U pogledu osiguranja, odnosno polaganja jamstva za 
osiguranje mogućeg duga za električnu energiju, članak 9. ove 
upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Članak 24.
(Podnošenje carinske deklaracije za uvoz električne energije po 

kućnom uvoznom carinjenju i postupanje po istoj)
(1) Imatelj odobrenja za kućno uvozno carinjenje električne 

energije dužan je mjesečno (ako je izvješće navedeno u 
stavku (2) točka c) ovoga članka mjesečno, u protivnom u 
razdoblju na koje se izdaje to izvješće), najkasnije do dana 
određenog odobrenjem, nadzornom carinskom uredu 
podnijeti potpisanu i ovjerenu potpunu uvoznu carinsku 
deklaraciju (u obliku zbirne deklaracije) za puštanje u 
slobodan promet sve električne energije uvezene u 
odobrenom razdoblju za koje podnosi predmetnu 
deklaraciju. Ta deklaracija, sukladno članku 203. stavak (5) 
Odluke, ujedno zamjenjuje i knjigovodstveni upis. Imatelj 
odobrenja obvezan je istog dana kada je navedena uvozna 
carinska deklaracija registrirana na serveru nadzornog 
carinskog ureda i fizički dostaviti tu deklaraciju sa svim 
pratećim dokumentima tom uredu.

(2) Uz carinsku deklaraciju iz stavka (1) ovoga članka prilaže 
se:
a) račun ili drugi odgovarajući komercijalni dokument 

koji, između ostalog, sadrži podatke o prodavcu, 
kupcu, količini i vrijednosti uvezene električne 
energije, razdoblje na koje se odnosi, poziv na broj i 
datum ugovora o kupovini/prijemu električne energije 
ako postoji,

b) na obrascu iz Priloga 1. ove upute, ovjerena izjava 
imatelja odobrenja (uvoznika) o količini uvezene 
električne energije preko prijenosne mreže u razdoblju 
za koje se podnosi, odnosno na obrascu iz Priloga 2. 
ove upute o količini uvezene električne energije preko 
distributivne mreže, ovisno od situacije,

c) izvješće o prekograničnoj trgovini električnom 
energijom preko prijenosne mreže izdan i ovjeren od 
NOS-a, odnosno izvješće o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom preko distributivne mreže izdan 
i ovjeren od nadležnog elektroenergetskog subjekta, 
ovisno od situacije,

d) drugi dokumenti potrebni za zahtijevani uvozni 
carinski postupak, a

e) prema potrebi, na zahtjev nadzornog carinske ureda, 
predočiti ugovor o kupovini/prijemu električne 
energije ako postoji.

(3) U carinskoj deklaraciji iz stavka (1) ovoga članka 
popunjavaju se sva polja koja se, prema pravilima o 
popunjavanju carinske deklaracije, popunjavaju za 
zahtijevani uvozni carinski postupak (kao da se radi o 
carinskoj deklaraciji u redovitom postupku), na način 
propisan tim pravilima, uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 2 (Pošiljatelj/Izvoznik) upisuje se riječ

"RAZNI" (ako se prijemi električne energije 
obuhvaćene predmetnom uvoznom carinskom
deklaracijom odnose na različite pošiljatelje iz 
inozemstva),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz računa) u prvu
podjelu upisuje se šifra valute BiH (BAM), a u drugu 
podjelu upisuje se zbirna vrijednost prema podatcima o 
vrijednosti uvezene električne energije iz svih računa 
obuhvaćenih predmetnom uvoznom carinskom
deklaracijom preračunata na dan prihvaćanja te 
deklaracije od strane nadzornog carinskog ureda,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
UVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podatci o razdoblju za koje se podnosi predmetna 
carinska deklaracija (razdoblje na koje glasi izvješće 
navedeno u stavku (2) točka c) ovoga članka; na 
primjer, "uvoz RUJAN 2022" ako je izvješće 
mjesečno, ili eventualno drugo razdoblje odobreno za 
podnošenje carinske deklaracije, ovisno od razdoblja 
na koje se izdaje to izvešće),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 15/22), koji 
podatci se, na isti način (na primjer, 15/22) u svakoj 
carinskoj deklaraciji, obvezno upisuju i u četvrti red 
navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stavka (1) 

ovoga članka i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani uvozni carinski 
postupak za električnu energiju prijavljenu po kućnom 
uvoznom carinjenju.

Članak 25.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom uvoznom carinjenju 

električne energije)
(1) Imatelj odobrenja za kućno uvozno carinjenje električne 

energije obvezan je uspostaviti i redovito voditi evidenciju 
svih carinskih deklaracija iz članka 24. ove upute po kojima 
je proveden postupak puštanja u slobodan promet električne 
energije po kućnom uvoznom carinjenju.

(2) Evidencija iz stavka (1) ovoga članka, po svakoj carinskoj 
deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) podatke o licenci navedenoj u članku 16. ove upute 

(broj i datum i u kojem službenom glasniku je 
objavljena, te razdoblje važenja),

b) puni broj i datum odobrenja za kućno uvozno 
carinjenje električne energije,

c) naziv i šifra nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podatci iz polja A) po kućnom uvoznom carinjenju,
f) broj i datum izjave imatelja odobrenja iz članka 24. 

stavak (2) točka b) ove upute koja je u pitanju, 
priložene uz predmetnu carinsku deklaraciju,

g) broj i datum izvješća iz članka 24. stavak (2) točka c) 
ove upute koji je u pitanju, priloženog uz predmetnu 
carinsku deklaraciju,

h) količinu iz predmetne carinske deklaracije,
i) vrijednost iz predmetne carinske deklaracije,
j) kolonu "napomena".

Odjeljak C. Kućno izvozno carinjenje električne energije
Članak 26.

(Izvoz električne energije)
(1) Izvoz električne energije iz carinskog područja BiH je svaki 

izvoz električne energije u drugu državu, osim električne 
energije evidentirane u postupku netiranja neželjenih 
odstupanja i energije neželjenih odstupanja nastalih tijekom 
realizacije programa razmjene LFC područja BiH koja se 
financijski poravnavaju sukladno važećim sporazumom o 
radu u interkonekciji.

(2) U slučaju prekogranične trgovine električnom energijom na 
berzi, za izvozni carinski postupak prijavljuje se količina 
stvarno izvezene električne energije prodane na berzi (a ne
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količina prijavljene električne energije za prodaju na berzi), 
temeljem izvješća NOS-a o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom i izvješća tržišnih sudionika koji 
trguju električnom energijom na berzi.

Članak 27.
(Zahtjev za kućno izvozno carinjenje električne energije)

(1) Korisnik carinskog postupka izvoza električne energije, s 
obzirom na specifičnost te robe i vrste prijevoza, dužan je 
podnijeti zahtjev za stavljanje predmetne robe u taj postupak 
temeljem upisa robe u evidenciju (knjigovodstveni upis), 
odnosno za kućno izvozno carinjenje shodno članku 88. 
stavak (1) točka c) Zakona i čl. 184. i 186. Odluke.

(2) Zahtjev za kućno izvozno carinjenje električne energije iz 
stavka (1) ovoga članka podnosi se izdavatelju odobrenja iz 
članka 6. stavak (1) ove upute. Zahtjev se podnosi u pisanoj 
formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke (opći i dopunski 
obrazac), popunjen sukladno Objašnjenju danom u tom 
prilogu.

(3) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, podnositelj zahtjeva, 
pored druge potrebne dokumentacije, podnosi i ovjerenu 
presliku važeće licence navedene u članku 16. ove upute, a 
podatke o istoj (broj i datum izdavanja, razdoblje važenja, te 
u kojem službenom glasniku je objavljena) upisuje u zahtjev.

Članak 28.
(Primjena propisa o kućnom izvoznom carinjenju)

U pogledu uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje 
električne energije, osim uvjeta i kriterija iz članka 29. Odluke koji 
se odnosi na neizvršenje težeg kaznenog djela u svezi poslovne 
djelatnosti podnositelja zahtjeva, koji uvjet se ne primjenjuje u 
ovom slučaju, zastupanja, podnošenja zahtjeva iz članka 27. ove 
upute, mjera trgovinske politike i inspekcijskih kontrola robe, 
provjere ispunjavanja uvjeta, donošenja odluke po zahtjevu, 
naknadne kontrole postupka kućnog izvoznog carinjenja po 
izdanim odobrenjima, praćenja ispunjavanja uvjeta i kriterija 
tijekom važenja odobrenja (praćenje imatelja odobrenja - 
odobrenog izvoznika) i ponovne procjene odobrenja, privremenog 
ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja, 
primjenjuju se na odgovarajući način odredbe važeće upute o 
postupku kućnog izvoznog carinjenja koje se odnose na ta pitanja, 
te odgovarajuće odredbe Odluke navedene u članku 4. stavak (2) 
točka b) ove upute.

Članak 29.
(Podnošenje carinske deklaracije za izvoz električne energije po 

kućnom izvoznom carinjenju i postupanje po istoj)
(1) Imatelj odobrenja za kućno izvozno carinjenje električne 

energije dužan je mjesečno (ako je izvješće navedeno u 
stavku (2) točka c) ovoga članka mjesečno, u protivnom u 
razdoblju na koje se izdaje to izvješće), najkasnije do dana 
određenog odobrenjem, nadzornom carinskom uredu 
podnijeti potpisanu i ovjerenu potpunu izvoznu carinsku 
deklaraciju (u obliku zbirne deklaracije) za sav izvoz 
električne energije u odobrenom razdoblju za koje podnosi 
predmetnu deklaraciju. Ta deklaracija, shodno članku 203. 
stavak (5) Odluke, ujedno zamjenjuje i knjigovodstveni upis. 
Imatelj odobrenja obvezan je istog dana kada je navedena 
izvozna carinska deklaracija registrirana na serveru 
nadzornog carinskog ureda i fizički dostaviti tu deklaraciju 
sa svim pratećim dokumentima tom uredu.

(2) Uz izvoznu carinsku deklaraciju iz stavka (1) ovoga članka 
prilaže se:
a) račun ili drugi odgovarajući komercijalni dokument

koji, između ostalog, treba sadržavati podatke o 
prodavcu, kupcu, količini i vrijednosti izvezene 
električne energije, razdoblje na koje se odnosi, poziv
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na broj i datum ugovora o prodaji/isporuci električne 
energije ako postoji,

b) na obrascu iz Priloga 3. ove upute, ovjerena izjava 
imatelja odobrenja (izvoznika) o količini izvezene 
električne energije preko prijenosne mreže u razdoblju 
za koje se podnosi, odnosno na obrascu iz Priloga 4. 
ove upute o količini izvezene električne energije preko 
distributivne mreže, ovisno od situacije,

c) izvješće o prekograničnoj trgovini električnom 
energijom preko prijenosne mreže izdano i ovjereno od 
NOS-a, odnosno izvješće o prekograničnoj trgovini 
električnom energijom preko distributivne mreže 
izdano i ovjereno od nadležnog elektroenergetskog 
subjekta, ovisno od situacije,

d) drugi dokumenti potrebni za zahtijevani izvozni 
carinski postupak, a

e) prema potrebi, na zahtjev nadzornog carinskog ureda, 
predočiti ugovor o prodaji/isporuci električne energije 
ako postoji.

(3) U carinskoj deklaraciji iz stavka (1) ovoga članka 
popunjavaju se sva polja koja se, prema propisima kojima je 
regulirano pitanje popunjavanja carinske deklaracije, 
popunjavaju za zahtijevani izvozni carinski postupak (kao da 
se radi o carinskoj deklaraciji u redovitom postupku), na 
način propisan tim propisima, uključujući i sljedeća pravila:
a) u polje 8 (Primatelj) upisuje se riječ "RAZNI" (ako se 

isporuke električne energije obuhvaćene predmetnom 
carinskom deklaracijom odnose na različite primatelje 
u inozemstvu),

b) u polje 22 (Valuta i ukupan iznos iz računa) u prvu 
podjelu upisuje se odgovarajuća šifra valute u kojoj je 
iskazana vrijednost robe u računu, a u drugu podjelu 
upisuje se zbirna fakturirana vrijednost prema 
podatcima o vrijednosti električne energije iz svih 
računa obuhvaćenih predmetnom izvoznom carinskom 
deklaracijom izražena u valuti iz prve podjele tog 
polja. Ako je električna energija obračunata u više 
valuta, za svaku vrstu valute podnosi se zasebna 
izvozna carinska deklaracija,

c) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO 
IZVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

d) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuju se 
podatci o razdoblju za koje se podnosi predmetna 
izvozna carinska deklaracija (razdoblje na koje glasi 
izvješće navedeno u stavku (2) točka c) ovoga članka; 
na primjer, "izvoz RUJAN 2022" ako je izvješće 
mjesečno, ili eventualno drugo razdoblje odobreno za 
podnošenje carinske deklaracije, ovisno od razdoblja 
na koje se izdaje to izvešće),

e) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi 
dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u 
dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod 
odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj 
odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 19/22), koji 
podaci se, na isti način (na primjer, 19/22) u svakoj 
izvoznoj carinskoj deklaraciji, obvezno upisuju i u 
četvrti red navedenog polja,

f) u polje D/J ne upisuje se datum puštanja robe.
(4) Sukladno članku 465. stavak (4) Odluke, fizički istup robe iz 

carinskog područja BiH koja se u izvozu prevozi fiksnom 
prijevoznom instalacijom - električnim vodom ne potvrđuje 
se sukladno stavku (3) tog članka na izvoznoj carinskoj 
deklaraciji iz stavka (1) ovoga članka.

(5) Provođenjem postupka po carinskoj deklaraciji iz stavka (1) 
ovoga članka i ovjerom iste od strane nadzornog carinskog 
ureda završava se odnosni zahtijevani izvozni carinski
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postupak za električnu energiju prijavljenu po kućnom 
izvoznom carinjenju.

Članak 30.
(Evidencija carinskih deklaracija o kućnom izvoznom carinjenju 

električne energije)
(1) Imatelj odobrenja za kućno izvozno carinjenje električne 

energije obvezan je uspostaviti i redovito voditi evidenciju 
svih izvoznih carinskih deklaracija iz članka 29. ove upute 
po kojima je proveden postupak izvoza električne energije 
po kućnom izvoznom carinjenju.

(2) Evidencija iz stavka (1) ovoga članka, po svakoj izvoznoj 
carinskoj deklaraciji, sadrži najmanje sljedeće podatke:
a) podatke o licenci navedenoj u članku 16. ove upute 

(broj i datum i u kojem službenom glasniku je 
objavljena, te rok važenja),

b) puni broj i datum odobrenja za kućno izvozno 
carinjenje električne energije,

c) naziv i šifra nadzornog carinskog ureda,
d) redni broj evidencije,
e) MRN broj i datum predmetne carinske deklaracije 

(podatci iz polja A) po kućnom izvoznom carinjenju,
f) broj i datum izjave imatelja odobrenja iz članka 29. 

stavak (2) točka b) ove upute koja je u pitanju, 
priložene uz predmetnu carinsku deklaraciju,

g) broj i datum izvješća iz članka 29. stavak (2) točka c) 
ove upute koji je u pitanju, priloženog uz predmetnu 
carinsku deklaraciju,

h) količinu iz predmetne carinske deklaracije,
i) vrijednost u valuti iz predmetne izvozne carinske 

deklaracije,
j) kolonu "napomena".

GLAVA V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

(Obveze Odsjeka za carinske poslove)
Shodno odredbama ove upute, Odsjek za carinske poslove u 

regionalnim centrima UNO dužan je provjeriti postoje li na 
području njegove nadležnosti cjevovodi kojima roba ulazi u 
carinsko područje BiH ili izlazi iz tog područja, te poduzeti radnje 
potrebne da se takva kretanja i carinjenja te robe, kao i carinjenje 
električne energije usklade s odredbama ove upute.

Članak 32.
(Uporaba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva)

(1) Shodno članku 558. stavak (1) Odluke, odobrenja za lokalno 
uvozno carinjenje i odobrenja za lokalno izvozno carinjenje 
robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama koja 
su na snazi na dan početka primjene Odluke ostaju na snazi 
najduže šest mjeseci od dana početka primjene Odluke.

(2) Postupak kućnog uvoznog i/ili kućnog izvoznog carinjenja 
po odobrenjima iz stavka (1) ovoga članka od dana početka 
primjene Odluke provodi se sukladno odredbama Zakona i 
Odluke koje se odnose na taj postupak i odredbama ove 
upute.

(3) Imatelj odobrenja za lokalno uvozno i/ili lokalno izvozno 
carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim 
instalacijama dužan je do isteka roka od šest mjeseci iz 
stavka (1) ovoga članka, ishoditi novo odobrenje za kućno

uvozno i/ili kućno izvozno carinjenje te robe, radi čega mora 
bez odgađanja podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja 
na obrascu navedenom u čl. 7. stavak (3), 12. stavak (2), 20. 
stavak (2) i 27. stavak (2) ove upute. U novom zahtjevu 
navode se i podatci o odobrenju iz stavka (1) ovoga članka 
(broj i datum izdavanja), kao i podatci o svim izmjenama i 
dopunama tog odobrenja, koje se stavlja izvan snage novim 
odobrenjem.

(4) Ako imatelj odobrenja za lokalno uvozno i/ili lokalno 
izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim 
instalacijama ne ishodi odobrenje u roku od šest mjeseci iz 
stavka (1) ovoga članka ranije izdano odobrenje prestaje 
važiti po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna 
odluka.

(5) Zahtjeve za izdavanje odobrenja za lokalno uvozno i/ili 
lokalno izvozno carinjenje robe koja se prevozi fiksnim 
prijevoznim instalacijama zaprimljene a neriješene do dana 
stupanja na snagu ove upute rješava nadležna organizacijska 
jedinica UNO iz članka 6. stavak (1) ove upute, sukladno 
odgovarajućim odredbama Zakona i Odluke i ovom uputom.

(6) Zahtjevi za izmjene i/ili dopune odobrenja iz stavka (1) 
ovoga članka zaprimljeni od dana početka primjene Odluke 
bit će odbijeni kao nedopušteni, obzirom da od navedenog 
dana počinje primjena Zakona i Odluke.

Članak 33.
(Primjena pravila o popunjavanju carinske deklaracije)
Ako su odredbama carinskih propisa koje se odnose na 

popunjavanje carinske deklaracije propisana pravila i šifre koje se 
koriste za popunjavanje carinske deklaracije različite od pravila i 
šifri navedenih u ovoj uputi, u tom slučaju primjenjuju se pravila i 
šifre propisane tim propisima.

Članak 34.
(Sastavni dio upute)

Sastavni dio ove upute čine:
a) P r ilo g  1. O b ra z a c  iz ja v e  o  u v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  p r i je n o sn e  m re ž e , iz  

č la n k a  24 . s ta v a k  (2 )  to č k a  b ) ,

b ) P r ilo g  2. O b ra z a c  iz ja v e  o  u v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p re k o  d is tr ib u tiv n e  m re ž e , iz  
č la n k a  24 . s ta v a k  (2 )  to č k a  b ) ,

c) P r ilo g  3. O b ra z a c  iz ja v e  o  iz v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p r e k o  p r i je n o s n e  m re ž e , iz  
č la n k a  29 . s ta v a k  (2 )  to č k a  b ) ,

d ) P r ilo g  4. O b ra z a c  iz ja v e  o  iz v o z u  e le k tr ič n e  e n e rg ije  p r e k o  d is tr ib u tiv n e  m re ž e , iz  
č la n k a  29 . s ta v a k  (2 )  to č k a  b).

Članak 35.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputa o 
pojednostavljenom carinskom postupku za robu koja se prenosi 
cjevovodom i električnim vodom ("Službeni glasnik BiH", br. 
34/15 i 81/15).

Članak 36.
(Stupanje na snagu)

Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
"Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1033-27/22 
16. rujna 2022. godine Ravnatelj

Banja Luka Dr. Miro Džakula, v. r.
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Prilog 1.

IZJAVA broj:............... o d .............. 202......godine

O UVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO PRIJENOSNE MREŽE 
u razdoblju........................................... 202.....godine

Uvoznik (kupac): ■ I.B. uvoznika:

Lieenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- razdoblje važenja: o d ................  do

Broj i datum odobrenja za kućno uvozno carinjenje
električne energije/izdavatelj odobrenja

Prodavac Broj i datum 
ugovora

Broj i datum 
računa Količina (MWh) Vrijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvješće NOS BiH o prekograničnoj trgovini električnom energijom preko prijenosne mreže 
zarazdoblje...................................... , broj:............................. od ...........................godine.

Potvrđujem točnost navedenih podataka:

Potpis odgovome osobe uvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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Prilog 2,

| IZJAVA broj:............... o d .............. 202......godine j

j O UVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO DISTRIBUTIVNE MREŽE j
l u razđoblju...........................................  202.....godine j

Uvoznik (kupae): I.B. uvoznika:

Lieenea DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- razdoblje važenja: o d ................  d o ................

Broj i datum odobrenja za kućno uvozno carinjenje
električne energije/izdavatelj odobrenja

Prodavac Broj i datum 
ugovora

Broj i datmn 
računa Količina (MWh) Vrijednost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvješće o prekograničnoj trgovini elektrienom energijom preko distributivne mreže 
zarazdoblje......................................., ovjereno od elektroenergetskog subjekta:

............................................................................................. , pod brojem:..................o d ....................godine.

Potvrđujem toenost navedenih podataka:

Potpis odgovome osobe uvoznika

U ...............................  M.P. ......................................................
(ime i prezime i potpis)
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Prilog 3.

IZJAVA broj:............... o d .............. 202......godine

O IZVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO PRIJENOSNE MREŽE 
u razđoblju............................................ 202.....godine

Izvoznik (prodavac): I.B. izvoznika:

1 Licenca DERK-a:
| - broj:
j - datum izdavanja:
i - razdoblje važenja: o d ........... ....  d o ................

Broj i datum odobrenja za kućno izvozno caiinjenje
električne energije/izdavatelj odobrenja

Kupac Broj i datum 
ugovora

Broj i datum 
računa Količina (MWh) V rijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvješće NOS BiH o prekograničnoj trgovini električnom energijompreko prijenosne mreže 
zarazdoblje......................................., broj:..............................o d ........................... godine.

Potvrđujem točnost navedenih podataka:

Potpis odgovome osobe izvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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Prilog 4.

IZJAVA broj:............... o d ...............202......godine

O IZVOZU ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO PISTRIBUTIVNE MREŽE 
u razđoblju...........................................  202.....godine

Izvoznik (prodavac): I.B. izvoznika:

Licenca DERK-a:
- broj:
- datum izdavanja:
- razdoblje važenja: o d ........... .... d o ................

Broj i datum odobrenja za kućno izvozno carinjenje
električne energije/izdavatelj odobrenja

Kupac Broj i datmn 
ugovora

Broj i datum 
računa Količina (MWh) V rijeđnost u ............

Ukupno:

Prilog: Izvješće o prekograničnoj trgovini električnom energijom preko distributivne mreže 
za razdoblje......................................., ovjereno od elektroenergetskog subjekta:

pod brojem:.......... od godine.

Potvrđujem točnost navedenih podataka:

Potpis odgovome osobe izvoznika

U M.P.
(ime i prezime i potpis)
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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), директор Управе за индиректно 
опорезивање доноси

УПУТСТВО
О ПОСТУПКУ КУЋНОГ ЦАРИЊЕЊА РОБЕ КОЈА СЕ 

ПРЕВОЗИ ФИКСНИМ ПРЕВОЗНИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА

ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

(Предмет)
Овим упутством прописује се процедура одобравања 

поступка кућног царињења при увозу и извозу робе која се 
превози фиксним превозним инсталацијама (у даљем тексту: 
кућно увозно царињење и/или кућно извозно царињење), 
спровођење кућног увозног и кућног извозног царињења, те 
друга питања у вези кућног царињења.

Члан 2.
(Употреба израза у мушком или женском роду)

Ријечи које су ради прегледности у овом упутству 
наведене у једном роду без дискриминације односе се и на 
мушки и на женски род.

Члан 3.
(Закони и други прописи)

Ако није другачије наведено у овом упутству, 
подразумијева се да свако упућивање у овом упутству на 
законе и друге прописе укључује и измјене и допуне тих 
закона и других прописа које су ступиле на снагу до дана 
ступања на снагу овог упутства и након тог дана.

Члан 4.
(Правни основ)

(1) Зависно на који се увозни царински поступак односи, 
кућно увозно царињење регулисано је:
а) чланом 88. Закона о царинској политици у БиХ 

("Службени гласник БиХ", број 58/15) (у даљем 
тексту: Закон),

б) чл. 1 8 4 . до 191., чл. 201. до 204., чл. 209. до 211., 
чланом 213., 215., 216., 367. став (1) и 377. став (2) 
тачка а) Одлуке о спровођењу Закона о царинској 
политици у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 
13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 и 23/22) (у 
даљем тексту: Одлука) и

ц) одредбама Закона, Одлуке и других царинских
прописа које се односе на попуњавање царинске 
декларације.

(2) Зависно на који се извозни царински поступак односи, 
кућно извозно царињење регулисано је:
а) чланом 88. Закона,
б) чл. 184. до 191., чл. 201. до 204., чл. 209. до 211., 

чл. 214., 215., 217. и чл. 221. до 226. Одлуке и
ц) одредбама Закона, Одлуке и других царинских

прописа које се односе на попуњавање царинске 
декларације.

Члан 5.
(Дефиниције и шифре)

(1) У сврху овог упутства, поједини изрази имају сљедеће 
значење:
а) "привредни субјект" значи лице које је током свог

пословања укључено у активности које су 
обухваћене царинским прописима,

б) "подносилац захтјева" значи лице (привредни 
субјект) које подноси захтјев за издавање одобрења 
за кућно увозно царињење и/или кућно извозно 
царињење,

ц) "одобрење" значи одобрење којим је одређеном 
лицу, у складу са царинским прописима, одобрено 
коришћење кућног увозног царињења и/или 
кућног извозног царињења,

д) "издавалац одобрења" значи организациона 
јединица УИО из члана 6. став (1) овог упутства, 
која издаје одобрење за кућно увозно царињење и 
одобрење за кућно извозно царињење робе која се 
превози фиксним превозним инсталацијама,

е) "ималац одобрења" значи лице којем је издато 
одобрење за кућно увозно царињење, као и лице 
којем је издато одобрење за кућно извозно 
царињење (одобрени извозник) робе која се 
превози фиксним превозним инсталацијама, које је 
и корисник тог поступка,

ф) шифра "КИС^О ИУ02" користи се у царинској 
декларацији за означавање поступка кућног 
увозног царињења,

г) шифра "КЦС^О 12У02" користи се у царинској
декларацији за означавање поступка кућног 
извозног царињења,

х) "фиксна превозна инсталација" значи техничко 
средство (на примјер, цјевоводи и електрични 
водови) које се користи за континуирани превоз 
робе наведене у тач. и) и ј) овог става,

и) "роба која се превози електричним водом" је 
електрична енергија,

ј) "роба која се превози цјевоводом" је нафта и
нафтни деривати, гас и вода,

к) "надзорна царинска канцеларија" значи царинска 
канцеларија и то:
1) код кућног увозног царињења робе која се

превози цјевоводом: царинска испостава
надлежна према мјесту (мјерно мјесто) уласка 
робе у царинско подручје Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) или 
према мјесту сједишта увозника,

2) код кућног извозног царињења робе која се у 
извозу из царинског подручја БиХ превози 
цјевоводом: царинска испостава надлежна 
према мјесту отпреме (мјерно мјесто) 
стављањем у систем цјевовода,

3) код кућног увозног царињења електричне 
енергије: царинска испостава надлежна према 
сједишту имаоца одобрења,

4) код кућног извозног царињења електричне 
енергије: царинска испостава надлежна према 
сједишту имаоца одобрења. Сходно члану 
464. став (3) тачка а) Одлуке, та испостава је 
истовремено и излазна царинска канцеларија,

л) "оператор преносног система" значи Независни 
оператор система у Босни и Херцеговини (у даљем 
тексту: НОС), успостављен Законом о преносу, 
регулатору и оператеру система електричне 
енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 
13/03, 76/09 и 1/11) и Законом о оснивању 
независног оператора система за преносни систем 
у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 
број 35/04),

м) "оператор дистрибутивног система" значи
електроенергетски субјект надлежан за
евидентирање и контролу прекограничних
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трансакција на дистрибутивној мрежи која је у 
питању,

н) "дуг" значи увозне дажбине и други индиректни 
порези примјењиви на робу која се ставља у 
увозни царински поступак по одобреном кућном 
увозном царињењу,

о) "УИО" значи Управа за индиректно опорезивање.
(2) Други изрази који се користе у овом упутству, а којима

није одређено значење овим упутством, имају значење 
које им је одређено Законом и Одлуком.

Члан 6.
(Одобравање и коришћење кућног царињења)

(1) Одобрење за кућно увозно царињење и одобрење за 
кућно извозно царињење робе која се превози фиксним 
превозним инсталацијама издаје Сектор за царине у 
Главној канцеларији УИО (издавалац одобрења).

(2) Кућно увозно царињење користи се за стављање робе 
која се превози фиксним превозним инсталацијама у 
одговарајући увозни царински поступак, а кућно 
извозно царињене за стављање наведене робе у 
одговарајући извозни царински поступак.

ГЛАВА II - КУЋНО УВОЗНО ЦАРИЊЕЊЕ РОБЕ КОЈА 
СЕ ПРЕВОЗИ ЦЈЕВОВОДОМ

Члан 7.
(Захтјев за кућно увозно царињење робе која се превози 

цјевоводом)
(1) Након завршетка поступка провоза робе која се превози 

фиксним превозним инсталацијама - цјевоводом, роба се 
мора одговарајућом царинском декларацијом ставити у 
нови (сљедећи) захтијевани царински поступак.

(2) С обзиром на специфичност поступка, у којем се роба 
која се превози цјевоводом не предочава надлежној 
царинској канцеларији након поступка провоза, таква 
ситуација, сходно члану 201. тачка д) Одлуке, спада у 
случајеве у којима се одобрава кућно царињење. Стога, 
лице из БиХ које увози робу која се превози цјевоводом 
дужно је поднијети захтјев за стављање те робе у 
одговарајући увозни царински поступак на основу уписа 
робе у евиденцију (књиговодствени упис), односно за 
кућно увозно царињење сходно члану 88. став (1) тачка 
ц) Закона и чл. 184. и 186. Одлуке.

(3) Захтјев из става (2) овог члана подноси се издаваоцу 
одобрења из члана 6. став (1) овог упутства. Захтјев се 
подноси у писаној форми на обрасцу из Прилога 26. 
Одлуке (општи и допунски образац), попуњен у складу 
са Објашњењем датим у том прилогу.

Члан 8.
(Примјена прописа о кућном увозном царињењу)

У погледу услова и критеријума за кућно увозно 
царињење робе која се превози цјевоводом, осим услова и 
критеријума из члана 29. Одлуке који се односи на 
неизвршење тежег кривичног дјела у вези пословне 
дјелатности подносиоца захтјева, који услов се не примјењује 
у овом случају, те у погледу заступања, подношења захтјева 
из члана 7. овог упутства, мјера трговинске политике и 
инспекцијских контрола робе, провјере испуњавања услова и 
критеријума, доношења одлуке по захтјеву, накнадне 
контроле поступка кућног увозног царињења по издатим 
одобрењима, праћења испуњавања услова и критеријума 
током важења одобрења (праћења имаоца одобрења) и 
поновне процјене одобрења, привременог укидања, опозива 
привременог укидања и укидања одобрења, примјењују се на 
одговарајући начин одредбе важећег упутства о поступку 
кућног увозног царињења које се односе на та питања, те
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одговарајуће одредбе Одлуке наведене у члану 4. став (1)
тачка б) овог упутства.

Члан 9.
(Гаранција)

(1) За стављање робе која се превози цјевоводом у 
одобрени увозни царински поступак по кућном увозном 
царињењу полаже се гаранција за осигурање плаћања 
дуга за ту робу који би могао настати за вријеме рока 
одобреног за подношење царинске декларације из члана 
10. овог упутства, односно до окончања поступка и 
плаћања дуга обрачунатог по тој декларацији.

(2) Гаранција из става (1) овог члана може бити гаранција
која гласи само за кућно увозно царињење (ако је таква 
гаранција прописана прописима о гаранцији) или 
свеобухватна гаранција за стављање робе у увозни 
царински поступак по царинским декларацијама 
поднијетим у редовном (стандардном) поступку из које 
је одређени износ средстава за осигурање плаћања 
могућег дуга из става (1) овог члана распоређен код 
надзорне царинске канцеларије од стране надлежне 
организационе јединице УИО (по приједлогу
подносиоца захтјева). Тај износ процјењује се наспрам 
досадашњег или, ако је примјењиво, наспрам 
очекиваног промета робе која се превози цјевоводом у 
року одобреном за подношење царинске декларације из 
члана 10. овог упутства.

(3) У случају из става (1) овог члана, на достављање 
гаранције подносилац захтјева за кућно увозно 
царињење робе која се превози цјевоводом позива се тек 
пошто издавалац одобрења оцијени да су испуњени сви 
други услови за издавање одобрења. У том случају, 
подносилац захтјева гаранцију, издату на обрасцу 
прописаном прописима о гаранцији, претходно подноси 
на провјеру и прихватање надлежној организационој 
јединици УИО, која јединица, копију прихваћене 
гаранције, на прописан начин, службено доставља 
надзорној царинској канцеларији и издаваоцу одобрења.

(4) Ако гаранција из става (1) овог члана гласи на одређено 
вријеме, ималац одобрења мора, прије истека рока 
важења гаранције, доставити ваљану гаранцију на 
прихватање од стране надлежне организационе јединице 
УИО, која јединица, копију прихваћене гаранције, на 
прописан начин, службено доставља надзорној 
царинској канцеларији. Ако се доставља нова гаранција, 
у садржају текста те гаранције мора бити наведено да се 
њоме преузимају обавезе и из гаранције коју замјењује, 
са назнаком прописаних података о ранијој гаранцији. У 
противном, ималац одобрења не може стављати робу у 
одобрени царински поступак по кућном увозном 
царињењу.

(5) Ако прописима о гаранцији није другачије прописано, 
гаранција може бити гаранција подносиоца захтјева 
односно имаоца одобрења или гаранција његовог 
заступника (ако га има), уз писану сагласност 
заступника за коришћење гаранције у сврхе за које се 
полаже.

(6) Надзорна царинска канцеларија прати да ли је могући 
царински дуг из става (1) овог члана осигуран ваљаном 
гаранцијом.

Члан 10.
(Подношење царинске декларације по кућном увозном 

царињењу и поступање по истој)
(1) Ималац одобрења, сходно члану 203. став (3) тачка б) 

Одлуке, није у обавези обавјештавати надзорну 
царинску канцеларију о пријему робе која се превози
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цјевоводом нити о стављању те робе у захтијевани 
одобрени увозни поступак. Изузетно од тога, надзорна 
царинска канцеларија може од имаоца одобрења 
захтијевати да је у одређеном времену обавијести о 
пријему робе.

(2) Ималац одобрења дужан је мјесечно, најкасније до дана 
одређеног одобрењем, надзорној царинској канцеларији 
поднијети потписану и овјерену потпуну царинску 
декларацију (у облику збирне декларације) за 
захтијевани одобрени увозни царински поступак по 
кућном увозном царињењу за сву робу која се превози 
цјевоводом примљену у одобреном периоду за који 
подноси предметну царинску декларацију, која 
декларација, сходно члану 203. став (5) Одлуке, уједно 
замјењује и књиговодствени упис. Ималац одобрења 
обавезан је истог дана када је наведена царинска 
декларација регистрована на серверу надзорне царинске 
канцеларије и физички доставити тој канцеларији 
предметну декларацију са пратећим документима и то:
а) фактуре за робу обухваћену предметном 

царинском декларацијом,
б) протокол или други одговарајући докуменат о 

пријему робе на мјерном мјесту при уласку робе 
путем цјевовода у царинско подручје БиХ и

ц) друга документа потребна за захтијевани царински 
поступак.

(3) У царинској декларацији за захтијевани увозни 
царински поступак по кућном увозном царињењу из 
става (2) овог члана попуњавају се сва поља која се, 
према правилима о попуњавању царинске декларације, 
попуњавају за захтијевани увозни царински поступак 
(као да се ради о царинској декларацији у редовном 
поступку), на начин прописан тим правилима, 
укључујући и сљедећа правила:
а) у поље 2 (Пошиљалац/Извозник) уписује се ријеч 

"РАЗНИ" (ако се пријеми робе обухваћене 
предметном царинском декларацијом односе на 
различите пошиљаоце из иностранства),

б) у поље 22 (Валута и укупан износ из фактуре) у 
прву подјелу уписује се шифра валуте БиХ (ВАМ), 
а у другу подјелу уписује се збирна вриједност 
према подацима о вриједности предметне робе из 
свих фактура обухваћених предметном царинском 
деклараци јом прерачуната на дан прихватања те 
декларације од стране надзорне царинске 
канцеларије,

ц) у поље 30 (Мјесто робе) уписује се шифра 
"КИС^О ИУ02" (увијек великим латиничним 
словима),

д) у поље 31 у први празни ред (ознаке и бр.) уписују 
се подаци о периоду за који се подноси предметна 
царинска декларација (на примјер, "увоз АВГУСТ 
2022"),

е) у поље 44 (Додатне информације/приложени 
документи/потврде и одобрења), поред осталог, у 
додатном екрану "приложени документи" под 
одговарајућом шифром уписује се основни број 
одобрења и година издавања (на примјер, 8/22), 
који подаци се, на исти начин (на примјер, 8/22) у 
свакој царинској декларацији, обавезно уписују и у 
четврти ред наведеног поља,

ф) у поље Д/Ј не уписује се датум пуштања робе.
(4) По царинској декларацији из става (2) овог члана 

обрачунавају се и наплаћују увозне дажбине и други 
индиректни порези примјенљиви на предметну робу 
према прописима важећим на дан прихватања те

декларације од стране надзорне царинске канцеларије, 
сходно члану 79. Закона.

(5) Спровођењем поступка по царинској декларацији из 
става (2) овог члана и овјером исте од стране надзорне 
царинске канцеларије завршава се односни захтијевани 
увозни царински поступак по кућном увозном 
царињењу.

Члан 11.
(Евиденција царинских декларација о кућном увозном 

царињењу робе која се превози цјевоводом)
(1) Ималац одобрења обавезан је успоставити и редовно 

водити евиденцију свих царинских декларација из члана 
10. овог упутства по којима је спроведен поступак 
кућног увозног царињења за робу која се превози 
цјевоводом, засебно за сваки одобрени увозни царински 
поступак.

(2) Евиденција из става (1) овог члана, по свакој царинској 
декларацији, садржи најмање сљедеће податке:
а) пуни број и датум одобрења за кућно увозно 

царињење,
б) назив и шифра увозног царинског поступка за који 

је одобрено кућно увозно царињење,
ц) назив и шифра надзорне царинске канцеларије,
д) редни број евиденције,
е) М К ^ број и датум предметне царинске

декларације (подаци из поља А) по кућном 
увозном царињењу,

ф) назив, број и датум протокола или другог 
одговарајућег документа о пријему предметне робе 
на мјерном мјесту при њеном уласку путем 
цјевовода у царинско подручје БиХ,

г) шифру и врсту претходног царинског поступка,
ако постоји,

х) М К ^ број и датум царинске декларације о
претходном царинском поступку из тачке г) овог 
става, ако постоји. У противном, број и датум из 
евиденције коју ималац одобрења води за односну 
робу у складу са правилима о поступку провоза 
робе фиксним превозним инсталацијама,

и) количину робе из царинске декларације из тачке е) 
овог става,

ј) количину робе из претходне царинске декларације
или евиденције из тачке х) овог става,

к) колону "напомена".
ГЛАВА Ш  - КУЋНО ИЗВОЗНО ЦАРИЊЕЊЕ РОБЕ 
КОЈА СЕ ПРЕВОЗИ ЦЈЕВОВОДОМ

Члан 12.
(Захтјев за кућно извозно царињење робе која се превози 

цјевоводом)
(1) С обзиром на специфичност поступка у којем се роба 

која се у извозу из царинског подручја БиХ превози 
цјевоводом не предочава надлежној извозној царинској 
канцеларији, лице из БиХ које извози робу која се 
превози цјевоводом дужно је поднијети захтјев за 
стављање предметне робе у одговарајући извозни 
царински поступак на основу уписа робе у евиденцију 
(књиговодствени упис), односно за кућно извозно 
царињење сходно члану 88. став (1) тачка ц) Закона и 
чл. 184. и 186. Одлуке.

(2) Захтјев из става (1) овог члана подноси се издаваоцу 
одобрења из члана 6. став (1) овог упутства. Захтјев се 
подноси у писаној форми на обрасцу из Прилога 26. 
Одлуке (општи и допунски образац), попуњен у складу 
са Објашњењем датим у том прилогу.
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Члан 13.
(Примјена прописа о кућном извозном царињењу)

У погледу услова и критеријума за кућно извозно 
царињење робе која се превози цјевоводом, осим услова и 
критеријума из члана 29. Одлуке који се односи на 
неизвршење тежег кривичног дјела у вези пословне 
дјелатности подносиоца захтјева, који услов се не примјењује 
у овом случају, те у погледу заступања, подношења захтјева 
из члана 12. овог упутства, мјера трговинске политике и 
инспекцијских контрола робе, провјере испуњавања услова и 
критеријума, доношења одлуке по захтјеву, накнадне 
контроле поступка кућног извозног царињења по издатим 
одобрењима, праћења испуњавања услова и критеријума 
током важења одобрења (праћења имаоца одобрења - 
одобреног извозника) и поновне процјене одобрења, 
привременог укидања, опозива привременог укидања и 
укидања одобрења, примјењују се на одговарајући начин 
одредбе важећег упутства о поступку кућног извозног 
царињења које се односе на та питања, те одговарајуће 
одредбе Одлуке наведене у члану 4. став (2) тачка б) овог 
упутства.

Члан 14.
(Спровођење кућног извозног царињења робе која се превози 

цјевоводом)
(1) Код пријављивања робе која се у извозу превози 

цјевоводом за одобрени извозни царински поступак по 
кућном извозном царињењу, чл. 10. и 11. овог упутства 
примјењују се на одговарајући начин. У поље 30 
извозне царинске декларације уписује се шифра 
"КИС^О 12У02". Ако је роба фактурисана у више 
валута, за сваку врсту валуте подноси се засебна извозна 
царинска декларација.

(2) Сходно члану 465. став (4) Одлуке, физички иступ робе 
из царинског подручја БиХ која се у извозу превози 
фиксном превозном инсталацијом - цјевоводом не 
потврђује се у складу са ставом (3) тог члана на извозној 
царинској декларацији из става (1) овог члана.

ГЛАВА IV - КУЋНО ЦАРИЊЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ
Одјељак А. Опште одредбе

Члан 15.
(Примјена прописа)

Код увоза и извоза електричне енергије примјењују се 
царински и други прописи којима је регулисан царински 
поступак за који је пријављена електрична енергија, важећи 
на дан прихватања царинске декларације од стране надзорне 
царинске канцеларије, сходно члану 79. Закона.

Члан 16.
(Корисник царинског поступка код увоза и извоза електричне

енергије)
Корисник царинског поступка у БиХ код увоза и извоза 

електричне енергије може бити само лице које од Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију БиХ (у даљем 
тексту: ДЕРК) добије лиценцу за међународну трговину 
електричном енергијом и испуњава и друге услове прописане 
за тај поступак.

Члан 17.
(Контрола увоза и извоза електричне енергије)

(1) Ако надлежни контролни орган УИО, у контроли код 
увозника и/или извозника електричне енергије, нађе да 
се подаци о електричној енергији која је пријављена за 
увоз и/или извоз не слажу са стањем стварно увезене 
односно извезене електричне енергије, нађену разлику у 
количини и вриједности стварно увезене односно

извезене електричне енергије увозник односно извозник 
дужан је одмах пријавити надзорној царинској 
канцеларији за одговарајући царински поступак.

(2) Поступање у складу са ставом (1) овог члана не доводи 
у питање примјену важећих казнених прописа ако су се 
за то стекли прописани услови.

Члан 18.
(Сарадња у поступку контроле увоза и извоза електричне

енергије)
(1) Контролу увоза и извоза електричне енергије код 

увозника и извозника те робе надлежни контролни 
орган УИО обавља у складу са прописима о 
индиректном опорезивању, у којој контроли је увозник 
и извозник дужан сарађивати на начин одређен тим 
прописима.

(2) УИО, НОС и надлежни електроенергетски субјекти 
међусобно сарађују, ради контроле тачности података о 
пријављеној и оцарињеној електричној енергији у увозу 
и извозу. У тој сарадњи, према потреби, размјењују 
податке о увозу и извозу електричне енергије из 
службених евиденција.

Одјељак Б. Кућно увозно царињење електричне енергије
Члан 19.

(Пуштање електричне енергије у слободан промет)
(1) Пуштање електричне енергије у слободан промет је 

сваки унос електричне енергије у царинско подручје 
БиХ за употребу у БиХ, осим електричне енергије која 
се евидентира у поступку нетирања нежељених 
одступања и енергије нежељених одступања насталих у 
току реализације програма размјене Регулационог 
подручја фреквенције и снаге размјене или ЛФЦ 
подручја (ЕоаЈ Егециепсу Соп1го1 Агеа) БиХ, а која се 
финансијски поравнавају у складу са важећим 
споразумом о раду у интерконекцији.

(2) У случају прекограничне трговине електричном
енергијом на берзи, за царински поступак пуштања у 
слободан промет пријављује се количина стварно 
увезене електричне енергије купљене на берзи (а не 
количина пријављене електричне енергије за куповину 
на берзи), на основу извјештаја НОС-а о прекограничној 
трговини електричном енергијом и извјештаја
тржишних учесника који тргују електричном енергијом 
на берзи.

Члан 20.
(Захтјев за кућно увозно царињење електричне енергије)

(1) Корисник царинског поступка пуштања у слободан 
промет електричне енергије, с обзиром на специфичност 
те робе и врсте превоза, дужан је поднијети захтјев за 
стављање предметне робе у наведени увозни царински 
поступак на основу уписа робе у евиденцију 
(књиговодствени упис), односно за кућно увозно 
царињење сходно члану 88. став (1) тачка ц) Закона и 
чл. 184. и 186. Одлуке.

(2) Захтјев за кућно увозно царињење електричне енергије 
из става (1) овог члана подноси се издаваоцу одобрења 
из члана 6. став (1) овог упутства. Захтјев се подноси у 
писаној форми на обрасцу из Прилога 26. Одлуке 
(општи и допунски образац), попуњен у складу са 
Објашњењем датим у том прилогу.

(3) Уз захтјев из става (1) овог члана, подносилац захтјева, 
поред других потребних докумената, подноси и 
овјерену копију важеће лиценце наведене у члану 16. 
овог упутства, а податке о истој (број и датум издавања, 
период важења, те у којем службеном гласнику је 
објављена) уписује у захтјев.
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Члан 21.
(Примјена прописа о кућном увозном царињењу)

У погледу услова и критеријума за кућно увозно 
царињење електричне енергије, осим услова и критеријума из 
члана 29. Одлуке који се односи на неизвршење тежег 
кривичног дјела у вези пословне дјелатности подносиоца 
захтјева, који услов се не примјењује у овом случају, те у 
погледу заступања, подношења захтјева из члана 20. овог 
упутства, мјера трговинске политике и инспекцијских 
контрола робе, провјере испуњавања услова и критеријума, 
доношења одлуке по захтјеву, накнадне контроле поступка 
кућног увозног царињења електричне енергије по издатим 
одобрењима, праћења испуњавања услова и критеријума 
током важења одобрења (праћења имаоца одобрења) и 
поновне процјене одобрења, привременог укидања, опозива 
привременог укидања и укидања одобрења, примјењују се на 
одговарајући начин одредбе важећег упутства о поступку 
кућног увозног царињења које се односе на та питања, те 
одговарајуће одредбе Одлуке наведене у члану 4. став (1) 
тачка б) овог упутства.

Члан 22.
(Обрачун и плаћање индиректних пореза на увоз електричне

енергије)
(1) По царинској декларацији из члана 24. овог упутства 

обрачунава се и наплаћује дуг то јест увозне дажбине и 
други индиректни порези примјењиви на увоз 
електричне енергије према прописима важећим на дан 
прихватања наведене царинске декларације од стране 
надзорне царинске канцеларије, сходно члану 79. 
Закона.

(2) Обрачун и наплата дуга врши се на укупну количину и 
вриједност електричне енергије увезене у одобреном 
периоду за који се подноси предметна царинска 
декларација, а не само на евентуалну разлику увоза и 
извоза, односно евентуалну разлику између преузимања 
и испоруке електричне енергије у "натуралној 
размјени".

Члан 23.
(Гаранција)

У погледу осигурања, односно полагања гаранције за 
осигурање могућег дуга за електричну енергију, члан 9. овог 
упутства примјењује се на одговарајући начин.

Члан 24.
(Подношење царинске декларације за увоз електричне 

енергије по кућном увозном царињењу и поступање по истој)
(1) Ималац одобрења за кућно увозно царињење 

електричне енергије дужан је мјесечно (ако је извјештај 
наведен у ставу (2) тачка ц) овог члана мјесечни, у 
противном у периоду на који се издаје тај извјештај), 
најкасније до дана одређеног одобрењем, надзорној 
царинској канцеларији поднијети потписану и овјерену 
потпуну увозну царинску декларацију (у облику збирне 
декларације) за пуштање у слободан промет све 
електричне енергије увезене у одобреном периоду за 
који подноси предметну декларацију. Та декларација, 
сходно члану 203. став (5) Одлуке, уједно замјењује и 
књиговодствени упис. Ималац одобрења обавезан је 
истог дана када је наведена увозна царинска декларација 
регистрована на серверу надзорне царинске канцеларије 
и физички доставити ту декларацију са свим пратећим 
документима тој канцеларији.

(2) Уз царинску декларацију из става (1) овог члана 
прилаже се:
а) фактура или други одговарајући комерцијални

документ који, између осталог, садржи податке о

продавцу, купцу, количини и вриједности увезене 
електричне енергије, период на који се односи, 
позив на број и датум уговора о куповини/пријему 
електричне енергије ако постоји, 

б) на обрасцу из Прилога 1. овог упутства, овјерена 
изјава имаоца одобрења (увозника) о количини 
увезене електричне енергије преко преносне мреже 
у периоду за који се подноси, односно на обрасцу 
из Прилога 2. овог упутства о количини увезене 
електричне енергије преко дистрибутивне мреже, 
зависно од ситуације,

ц) извјештај о прекограничној трговини електричном 
енергијом преко преносне мреже издат и овјерен 
од НОС-а, односно извјештај о прекограничној 
трговини електричном енергијом преко
дистрибутивне мреже издат и овјерен од 
надлежног електроенергетског субјекта, зависно од 
ситуације,

д) друга документа потребна за захтијевани увозни 
царински поступак, а

е) према потреби, на захгјев надзорне царинске
канцеларије, предочити уговор о
куповини/пријему електричне енергије ако
постоји.

(3) У царинској декларацији из става (1) овог члана 
попуњавају се сва поља која се, према правилима о 
попуњавању царинске декларације, попуњавају за 
захтијевани увозни царински поступак (као да се ради о 
царинској декларацији у редовном поступку), на начин 
прописан тим правилима, укључујући и сљедећа 
правила:
а) у поље 2 (Пошиљалац/Извозник) уписује се ријеч 

"РАЗНИ" (ако се пријеми електричне енергије 
обухваћене предметном увозном царинском 
декларацијом односе на различите пошиљаоце из 
иностранства),

б) у поље 22 (Валута и укупан износ из фактуре) у 
прву подјелу уписује се шифра валуте БиХ (ВАМ), 
а у другу подјелу уписује се збирна вриједност 
према подацима о вриједности увезене електричне 
енергије из свих фактура обухваћених предметном 
увозном царинском декларацијом прерачуната на 
дан прихватања те декларације од стране надзорне 
царинске канцеларије,

ц) у поље 30 (Мјесто робе) уписује се шифра 
"КЕТС^О ЦУ02" (увијек великим латиничним 
словима),

д) у поље 31 у први празни ред (ознаке и бр.) уписују 
се подаци о периоду за који се подноси предметна 
царинска декларација (период на који гласи 
извјештај наведен у ставу (2) тачка ц) овог члана; 
на примјер, "увоз СЕШЕМБАР 2022" ако је 
извјештај мјесечни, или евентуално други период 
одобрен за подношење царинске декларације, 
зависно од периода на који се издаје тај извештај),

е) у поље 44 (Додатне информације/приложени 
документи/потврде и одобрења), поред осталог, у 
додатном екрану "приложени документи" под 
одговарајућом шифром уписује се основни број 
одобрења и година издавања (на примјер, 15/22), 
који подаци се, на исти начин (на примјер, 15/22) у 
свакој царинској декларацији, обавезно уписују и у 
четврти ред наведеног поља,

ф) у поље Д/Ј не уписује се датум пуштања робе.
(4) Спровођењем поступка по царинској декларацији из 

става (1) овог члана и овјером исте од стране надзорне
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царинске канцеларије завршава се односни захтијевани 
увозни царински поступак за електричну енергију 
пријављену по кућном увозном царињењу.

Члан 25.
(Евиденција царинских декларација о кућном увозном 

царињењу електричне енергије)
(1) Ималац одобрења за кућно увозно царињење 

електричне енергије обавезан је успоставити и редовно 
водити евиденцију свих царинских декларација из члана 
24. овог упутства по којима је спроведен поступак 
пуштања у слободан промет електричне енергије по 
кућном увозном царињењу.

(2) Евиденција из става (1) овог члана, по свакој царинској 
декларацији, садржи најмање сљедеће податке:
а) податке о лиценци наведеној у члану 16. овог 

упутства (број и датум и у којем службеном 
гласнику је објављена, те период важења),

б) пуни број и датум одобрења за кућно увозно 
царињење електричне енергије,

ц) назив и шифра надзорне царинске канцелариј е,
д) редни број евиденције,
е) МКИ број и датум предметне царинске 

декларације (подаци из поља А) по кућном 
увозном царињењу,

ф) број и датум изјаве имаоца одобрења из члана 24. 
став (2) тачка б) овог упутства која је у питању, 
приложене уз предметну царинску декларацију,

г) број и датум извјештаја из члана 24. став (2) тачка
ц) овог упутства који је у питању, приложеног уз 
предметну царинску декларацију, 

х) количину из предметне царинске декларације, 
и) вриједност из предметне царинске декларациј е, 
ј) колону "напомена".

Одјељак Ц. Кућно извозно царињење електричне енергије
Члан 26.

(Извоз електричне енергије)
(1) Извоз електричне енергије из царинског подручја БиХ је 

сваки извоз електричне енергије у другу државу, осим 
електричне енергије евидентиране у поступку нетирања 
нежељених одступања и енергије нежељених одступања 
насталих у току реализације програма размјене ЛФЦ 
подручја БиХ која се финансијски поравнавају у складу 
са важећим споразумом о раду у интерконекцији.

(2) У случају прекограничне трговине електричном
енергијом на берзи, за извозни царински поступак 
пријављује се количина стварно извезене електричне 
енергије продате на берзи (а не количина пријављене 
електричне енергије за продају на берзи), на основу 
извјештаја НОС-а о прекограничној трговини
електричном енергијом и извјештаја тржишних 
учесника који тргују електричном енергијом на берзи.

Члан 27.
(Захтјев за кућно извозно царињење електричне енергије)

(1) Корисник царинског поступка извоза електричне 
енергије, с обзиром на специфичност те робе и врсте 
превоза, дужан је поднијети захтјев за стављање 
предметне робе у тај поступак на основу уписа робе у 
евиденцију (књиговодствени упис), односно за кућно 
извозно царињење сходно члану 88. став (1) тачка ц) 
Закона и чл. 184. и 186. Одлуке.

(2) Захтјев за кућно извозно царињење електричне енергије 
из става (1) овог члана подноси се издаваоцу одобрења 
из члана 6. став (1) овог упутства. Захтјев се подноси у 
писаној форми на обрасцу из Прилога 26. Одлуке
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(општи и допунски образац), попуњен у складу са 
Објашњењем датим у том прилогу.

(3) Уз захтјев из става (1) овог члана, подносилац захтјева, 
поред друге потребне документације, подноси и 
овјерену копију важеће лиценце наведене у члану 16. 
овог упутства, а податке о истој (број и датум издавања, 
период важења, те у којем службеном гласнику је 
објављена) уписује у захтјев.

Члан 28.
(Примјена прописа о кућном извозном царињењу)

У погледу услова и критеријума за кућно извозно 
царињење електричне енергије, осим услова и критеријума из 
члана 29. Одлуке који се односи на неизвршење тежег 
кривичног дјела у вези пословне дјелатности подносиоца 
захтјева, који услов се не примјењује у овом случају, 
заступања, подношења захтјева из члана 27. овог упутства, 
мјера трговинске политике и инспекцијских контрола робе, 
провјере испуњавања услова, доношења одлуке по захтјеву, 
накнадне контроле поступка кућног извозног царињења по 
издатим одобрењима, праћења испуњавања услова и 
критеријума током важења одобрења (праћење имаоца 
одобрења - одобреног извозника) и поновне процјене 
одобрења, привременог укидања, опозива привременог 
укидања и укидања одобрења, примјењују се на одговарајући 
начин одредбе важећег упутства о поступку кућног извозног 
царињења које се односе на та питања, те одговарајуће 
одредбе Одлуке наведене у члану 4. став (2) тачка б) овог 
упутства.

Члан 29.
(Подношење царинске декларације за извоз електричне 
енергије по кућном извозном царињењу и поступање по 

истој)
(1) Ималац одобрења за кућно извозно царињење 

електричне енергије дужан је мјесечно (ако је извјештај 
наведен у ставу (2) тачка ц) овог члана мјесечни, у 
противном у периоду на који се издаје тај извјештај), 
најкасније до дана одређеног одобрењем, надзорној 
царинској канцеларији поднијети потписану и овјерену 
потпуну извозну царинску декларацију (у облику збирне 
декларације) за сав извоз електричне енергије у 
одобреном периоду за који подноси предметну 
декларацију. Та декларација, сходно члану 203. став (5) 
Одлуке, уједно замјењује и књиговодствени упис. 
Ималац одобрења обавезан је истог дана када је 
наведена извозна царинска декларација регистрована на 
серверу надзорне царинске канцеларије и физички 
доставити ту декларацију са свим пратећим 
документима тој канцеларији.

(2) Уз извозну царинску декларацију из става (1) овог члана 
прилаже се:
а) фактура или други одговарајући комерцијални 

документ који, између осталог, треба садржавати 
податке о продавцу, купцу, количини и 
вриједности извезене електричне енергије, период 
на који се односи, позив на број и датум уговора о 
продаји/испоруци електричне енергије ако постоји,

б) на обрасцу из Прилога 3. овог упутства, овјерена 
изјава имаоца одобрења (извозника) о количини 
извезене електричне енергије преко преносне 
мреже у периоду за који се подноси, односно на 
обрасцу из Прилога 4. овог упутства о количини 
извезене електричне енергије преко дистрибутивне 
мреже, зависно од ситуације,

ц) извјештај о прекограничној трговини електричном 
енергијом преко преносне мреже издат и овјерен
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од НОС-а, односно извјештај о прекограничној 
трговини електричном енергијом преко 
дистрибутивне мреже издат и овјерен од 
надлежног електроенергетског субјекта, зависно од 
ситуације,

д) друга документа потребна за захтијевани извозни 
царински поступак, а

е) према потреби, на захтјев надзорне царинске 
канцеларије, предочити уговор о продаји/испоруци 
електричне енергије ако постоји.

(3) У царинској декларацији из става (1) овог члана
попуњавају се сва поља која се, према прописима којима 
је регулисано питање попуњавања царинске
декларације, попуњавају за захтијевани извозни 
царински поступак (као да се ради о царинској 
декларацији у редовном поступку), на начин прописан 
тим прописима, укључујући и сљедећа правила:
а) у поље 8 (Прималац) уписује се ријеч "РАЗНИ" 

(ако се испоруке електричне енергије обухваћене 
предметном царинском декларацијом односе на 
различите примаоце у иностранству),

б) у поље 22 (Валута и укупан износ из фактуре) у 
прву подјелу уписује се одговарајућа шифра 
валуте у којој је исказана вриједност робе у 
фактури, а у другу подјелу уписује се збирна 
фактурисана вриједност према подацима о 
вриједности електричне енергије из свих фактура 
обухваћених предметном извозном царинском 
декларацијом изражена у валути из прве подјеле 
тог поља. Ако је електрична енергија обрачуната у 
више валута, за сваку врсту валуте подноси се 
засебна извозна царинска декларација,

ц) у поље 30 (Мјесто робе) уписује се шифра 
"КИС^О 12У02" (увијек великим латиничним 
словима),

д) у поље 31 у први празни ред (ознаке и бр.) уписују 
се подаци о периоду за који се подноси предметна 
извозна царинска декларација (период на који 
гласи извјештај наведен у ставу (2) тачка ц) овог 
члана; на примјер, "извоз СЕПТЕМБАР 2022" ако 
је извјештај мјесечни, или евентуално други 
период одобрен за подношење царинске 
декларације, зависно од периода на који се издаје 
тај извештај),

е) у поље 44 (Додатне информације/приложени 
документи/потврде и одобрења), поред осталог, у 
додатном екрану "приложени документи" под 
одговарајућом шифром уписује се основни број 
одобрења и година издавања (на примјер, 19/22), 
који подаци се, на исти начин (на примјер, 19/22) у 
свакој извозној царинској декларацији, обавезно 
уписују и у четврти ред наведеног поља,

ф) у поље Д/Ј не уписује се датум пуштања робе.
(4) Сходно члану 465. став (4) Одлуке, физички иступ робе 

из царинског подручја БиХ која се у извозу превози 
фиксном превозном инсталацијом - електричним водом 
не потврђује се у складу са ставом (3) тог члана на 
извозној царинској декларацији из става (1) овог члана.

(5) Спровођењем поступка по царинској декларацији из 
става (1) овог члана и овјером исте од стране надзорне 
царинске канцеларије завршава се односни захтијевани 
извозни царински поступак за електричну енергију 
пријављену по кућном извозном царињењу.

Члан 30.
(Евиденција царинских декларација о кућном извозном 

царињењу електричне енергије)
(1) Ималац одобрења за кућно извозно царињење 

електричне енергије обавезан је успоставити и редовно 
водити евиденцију свих извозних царинских 
декларација из члана 29. овог упутства по којима је 
спроведен поступак извоза електричне енергије по 
кућном извозном царињењу.

(2) Евиденција из става (1) овог члана, по свакој извозној 
царинској декларацији, садржи најмање сљедеће 
податке:
а) податке о лиценци наведеној у члану 16. овог 

упутства (број и датум и у којем службеном 
гласнику је објављена, те рок важења),

б) пуни број и датум одобрења за кућно извозно 
царињење електричне енергије,

ц) назив и шифра надзорне царинске канцеларије,
д) редни број евиденције,
е) М К ^ број и датум предметне царинске 

декларације (подаци из поља А) по кућном 
извозном царињењу,

ф) број и датум изјаве имаоца одобрења из члана 29. 
став (2) тачка б) овог упутства која је у питању, 
приложене уз предметну царинску декларацију, 

г) број и датум извјештаја из члана 29. став (2) тачка
ц) овог упутства који је у питању, приложеног уз 
предметну царинску декларацију, 

х) количину из предметне царинске декларације, 
и) вриједност у валути из предметне извозне 

царинске декларације, 
ј) колону "напомена".

ГЛАВА V - ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

(Обавезе Одсјека за царинске послове)
Сходно одредбама овог упутства, Одсјек за царинске 

послове у регионалним центрима УИО дужан је провјерити 
постоје ли на подручју његове надлежности цјевоводи којима 
роба улази у царинско подручје БиХ или излази из тог 
подручја, те предузети радње потребне да се таква кретања и 
царињења те робе, као и царињење електричне енергије 
ускладе са одредбама овог упутства.

Члан 32.
(Употреба ранијих одобрења и рјешавање захтјева)

(1) Сходно члану 558. став (1) Одлуке, одобрења за локално 
увозно царињење и одобрења за локално извозно 
царињење робе која се превози фиксним превозним 
инсталацијама која су на снази на дан почетка примјене 
Одлуке остају на снази најдуже шест мјесеци од дана 
почетка примјене Одлуке.

(2) Поступак кућног увозног и/или кућног извозног 
царињења по одобрењима из става (1) овог члана од 
дана почетка примјене Одлуке спроводи се у складу са 
одредбама Закона и Одлуке које се односе на тај 
поступак и одредбама овог упутства.

(3) Ималац одобрења за локално увозно и/или локално 
извозно царињење робе која се превози фиксним 
превозним инсталацијама дужан је до истека рока од 
шест мјесеци из става (1) овог члана, исходити ново 
одобрење за кућно увозно и/или кућно извозно 
царињење те робе, ради чега мора без одлагања 
поднијети нови захтјев за издавање одобрења на 
обрасцу наведеном у чл. 7. став (3), 12. став (2), 20. став 
(2) и 27. став (2) овог упутства. У новом захтјеву наводе 
се и подаци о одобрењу из става (1) овог члана (број и
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датум издавања), као и подаци о свим измјенама и 
допунама тог одобрења, које се ставља ван снаге новим 
одобрењем.

(4) Ако ималац одобрења за локално увозно и/или локално 
извозно царињење робе која се превози фиксним 
превозним инсталацијама не исходи одобрење у року од 
шест мјесеци из става (1) овог члана раније издато 
одобрење престаје важити по истеку тог рока, о чему се 
не доноси посебна одлука.

(5) Захтјеве за издавање одобрења за локално увозно и/или 
локално извозно царињење робе која се превози 
фиксним превозним инсталацијама запримљене а 
неријешене до дана ступања на снагу овог упутства 
рјешава надлежна организациона јединица УИО из 
члана 6. став (1) овог упутства, у складу са 
одговарајућим одредбама Закона и Одлуке и овим 
упутством.

(6) Захтјеви за измјене и/или допуне одобрења из става (1) 
овог члана запримљени од дана почетка примјене 
Одлуке биће одбијени као недопуштени, обзиром да од 
наведеног дана почиње примјена Закона и Одлуке.

Члан 33.
(Примјена правила о попуњавању царинске декларације) 

Ако су одредбама царинских прописа које се односе на 
попуњавање царинске декларације прописана правила и 
шифре које се користе за попуњавање царинске декларације 
различите од правила и шифри наведених у овом упутству, у

том случају примјењују се правила и шифре прописане тим 
прописима.

Члан 34.
(Саставни дио упутства)

Саставни дио овог упутства чине:
а) П р и л о г  1. О б р а з а ц  и з ја в е  о  у в о з у  е л е к т р и ч н е  е н е р г и је  п р е к о  п р е н о с н е  

м р еж е , и з  ч л а н а  2 4 . с т а в  (2 )  т а ч к а  б ),

б ) П р и л о г  2. О б р а з а ц  и з ја в е  о  у в о з у  е л е к т р и ч н е  е н е р г и је  п р е к о  д и с т р и б у т и в н е  
м р еж е , и з  ч л а н а  2 4 . с т а в  (2 )  т а ч к а  б ),

ц ) П р и л о г  3. О б р а з а ц  и з ја в е  о  и зв о з у  е л е к т р и ч н е  е н е р г и је  п р е к о  п р е н о с н е  
м р еж е , и з  ч л а н а  2 9 . с т а в  (2 )  т а ч к а  б ),

д ) П р и л о г  4. О б р а з а ц  и з ја в е  о  и зв о з у  е л е к т р и ч н е  е н е р г и је  п р е к о  
д и с т р и б у т и в н е  м р е ж е , и з  ч л а н а  2 9 . с т а в  (2 )  т а ч к а  б).

Члан 35.
(Престанак важења)

Даном ступања на снагу овог упутства престаје важити 
Упутство о поједностављеном царинском поступку за робу 
која се преноси цјевоводом и електричним водом ("Службени 
гласник БиХ", бр. 34/15 и 81/15).

Члан 36.
(Ступање на снагу)

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-02-2-1033-27/22
16. септембра 2022. године Директор

Бања Лука Др Миро Џакула, с. р.
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Прилог 1

ИЗЈАВА број:............... о д ...............202......године

О УВОЗУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕКО ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ 
у периоду...........................................  202.....године

Увозник (купац): И.Б. увозника:

Лиценца ДЕРК-а:
- број:
- датум издавања:
- период важења: о д ......... ....... ДО.................

Број и датум одобрења за кућно увозно царињење
електричне енергије/издавалац одобрења

Продавац Број и датум \ Број и датум ј Количина 
уговора ј фактуре ј (М\^ћ) Вршедност у ............

Укупно: ј

Прилог: Извјештај НОС БиХ о прекограничној трговини електричном енергијом преко преносне мреже 
за период......................................... , број:................................о д .............................године.

Потврђујем тачност наведених података:

Потпис одговорног лица увозника

У ................................  М.П. ............................................................
(име и презиме и потпис)
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Прилог 2.

ИЗЈАВА број:............... о д ...............202......године

О УВОЗУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕКО ЛИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 
у периоду........................................... 202.....године

Увозник (купац): И.Б. увозника:

Лиценца ДЕРК-а:
- број:
- датум издавања:
- период важења: о д .................  д о .................

Број и датум одобрења за кућно увозно царињење
електричне енергије/издавалац одобрења

Продавац Број и датум | Број и датум 
уговора | фактуре

Количина
(М М ) Вриједност у ............

Укупно:

Прилог: Извјештај о прекограничној трговини електричном енергијом преко дистрибутивне мреже 
за период........................................., овјерен од електроенергетског субјекта:

.................................................................................................., под бројем:...................о д .....................године.

Потврђујем тачност наведених података:

Потпис одговорног лица увозника

У ...............................  М.П. ...........................................................
(име и презиме и потпис)
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Прилог 3.

ИЗЈАВА број:................о д ...............202...... године

О ИЗВОЗУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕКО ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ 
у периоду............................................  202.....године

Извозник (продавац): И.Б. извозника:

Лиценца ДЕРК-а:
- број:
- датум издавања:
- период важења: о д .................. до

Број и датум одобрења за кућно извозно царињење
електричне енергије/издавалац одобрења

Купац Број и  датум \ Број и  датум 
уговора | фактуре

Количгша
(М№ћ) Вриједност у ............

Укупно:

Прилог: Извјештај НОС БиХ о прекограничној трговини електричном енергијом преко преносне мреже 
за период.........................................., број:................................ о д .............................године.

Потврђујем тачност наведених података:

Потпис одговорног лица извозника

У М.П.
(име и презиме и потпис)
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Прилог 4.

ј ИЗЈАВА број:............... о д .............. 202......године јј

I О ИЗВОЗУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕКО ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ј
ј у периоду........................................... 202.....године ]

Извозник (продавац): И.Б. извозника:

Лиценца ДЕРК-а:
- број:
- датум издавања:
- период важења: о д .................  д о .................

Број и датум одобрења за куГшо извозно царињење
електричне енергије/издавалац одобрења

Купац Број и датум 
уговора

Број и датум 
факгуре

Количина
(М№ћ) Вриједност у ............

Укупно:

Прилог: Извјештај о прекограничној трговини електричном енергијом преко дистрибутивне мреже 
за период........................................ , овјерен од електроенергетског субјекта:

.................................................................................................., под бројем:........... о д ............. године.

Потврђујем тачност наведених података:

Потпис одговорног лица извозника

У ...............................  М.П. ...........................................................
(име и презиме и потпис)


