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Clan2.
(Upotreba izraza u muskom ili ženskom rodu)

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

( 1 )

949
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 

oporezivanje ("Slnžbeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav
(2) Zakona o upravi ("Slnžbeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 
72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

INSTRUKCIJU
O POSTUPKU ODREĐIVANJA KRITERIJA 

SELEKTIVITETA ZA CARINSKE INFORMACIONE 
PODSISTEME UPRAVE ZAINDIREKTNO 

OPOREZIVANJE
DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članl.
(Predmet)

Ovom Instrukcijom propisuje se obaveza organizacionili 
jedinica Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: 
UIO) u postupku određivanja i imosa kriterija selektiviteta u 
carinskim infonnacionim podsistemima, razmjena infonnacija za 
potrebe određivanja kriterija selektiviteta, vrste selektiviteta, 
izvještavanje i povjerljivost podataka.

Član 3.
(Značenje pojedinili izraza)

U svrhu primjene ove Instrakcije, pojedini izrazi imaju
sljedeće značenje:
a) "rizik" je vjerovatnoća nekog događaja koji bi mogao 

nastati u vezi s imosom, iznosom, provozom, 
prijenosom i posebnom upotrebom robe koja se nalazi 
u carinskom podračju Bosne i Hercegovine, koja se 
kreće između carinskog podračja Bosne i Hercegovine 
i dragog carinskog podračja, kao i u vezi s prisustvom 
robe koja nema status domaće robe, i može za 
posljedicu imati spiječavanje pravihie primjene 
carinskih i dragili propisa ili ugrožavanje fmansijskih 
interesa Bosne i Hercegovine ili predstavljati prijehiju 
bezbjednosti Bosne i Hercegovine, javnom moralu, 
zaštih zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, 
očuvanju živohie sredine, zaštih prirodnih rijetkosti, 
kultumog nasljeđa, umjetničke, istorijske, arheološke 
ili telmološke vrijednosti, zaštiti intelekhiahie svojine, 
zašhti prava pohošača i dragog;

b) "upravljanje rizikom" je iterativni proces prepoznava- 
nja rizika i provođenje svili mjera neophodnih za 
ograničavanje izloženosti riziku, što obuhvata i radnje 
kao što su: prikupljanje podataka i infonnacija o riziku, 
analiza i ocjena rizika, propisivanje i poduzimanje 
mjera i redovno praćenje i evaluaciju tog procesa i 
njegovili rezultata;

c) "analiza rizika" je metodologija rada kojom se nastoji 
identitikovati i izmjeriti rizik, kako bi se sa 
raspoloživim resursima mogli optimahio odrediti i 
prekonholirati svi obveznici, postupci ih pošiljke koje 
odstupaju od uobičajenili i zbog toga predstavljaju 
mogućnost kršenja važećili propisa;

d) "selektivitet" je selekcija carinskih deklaracija, 
zasnovana na analizi rizika, u svrhu pregleda 
(konhole) pošiljke, prateće dokumentacije i vršenja 
dragili pohebnili radnji, s ciljem da se osigura pravihia 
prhnjena carinskih propisa;

e) "kriterij selektiviteta" uključuje imaprijed određenu 
kombinaciju faktora ili pokazatelja rizika koji će se 
koristiti za automatsku dodjelu hake selektiviteta (vrste 
carinske konhole) za obradu carinske deklaracije, 
period provođenja carinske konhole za određeni 
kriterij selektiviteta, napomenu za poshipanje carinskih 
službeihka i drago;

f) "carinska deklaracija" je zalitjev ih radnja kojom lice, u 
propisanom obliku i na propisani način, zahtijeva 
stavljanje robe u određeni carinski poshipak;

g) "carinska deklaracija za postupak provoza" (u daljnjem 
tekstu: provozna deklaracija) je zalitjev ili radnja 
kojom lice, u propisanoj fomh i na propisan način, 
zahtijeva stavljanje robe u carinski postupak provoza;

h) "ASYCUDA" je carinski mfonnaciom podsistem koji 
UIO koristi za obradu uvozihli i izvoznih carinskhi 
deklaracija;

i) "NCTS" je carinski hhbnnaciom podsistem koji UIO 
korish za obradu provoznhi deklaracija, zasnovan na 
razmjem elektronskih poraka;

j) "carinski ured" je svaki ured UIO u kojem se mogu 
obaviti sve hi neke od carinskhi fonnahiosti propisanhi 
carinskhn propishna;
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k) "modul selektiviteta" je dio carinskog informacionog 
podsistema ASYCUDA koji omogućava odabir 
carinskih deklaracija za kontrolu;

l) "modul za analizu rizika" je dio carinskog 
informacionog podsistema NCTS koji omogućava 
odabir provoznih deklaracija za kontrolu;

m) "nadležna organizaciona jedinica" je organizaciona 
jedinica UIO koja je prema nadležnostima i rasporedu 
poslova propisanim Pravilnikom o unutrašnjoj 
organizaciji u UIO nadležna za područje rizika na koju 
se odnosi predmetni kriterij selektiviteta;

n) "Risk Information Data Base" (u daljnjem tekstu: 
RIDB) je aplikacija UIO koja podržava automatizaciju 
slanja i evidentiranja informacija o riziku, bez obzira 
da li se radi o mogućem riziku ili o potvrđenom riziku;

o) "Informacija o riziku" (u daljnjem tekstu: IOR) je 
forma za dostavljanje informacija o riziku kroz 
aplikaciju RIDB;

p) "predlagač rizika" je organizaciona jedinica UIO 
ispred koje je, kroz aplikaciju RIDB, dostavljena 
informacija o riziku;

r) "vlasnik rizika" je Odjeljenje za analizu i upravljanje 
rizicima (u daljnjem tekstu: Odjeljenje), ukoliko je 
rizik procijenjen kao relevantan rizik i evidentiran u 
Registar rizika; i

s) "Registar rizika" je instrument za dokumentiranje 
identifikovanih rizika i mjera za upravljanje rizicima.

(2) Drugi izrazi korišteni u ovoj Instrukciji, a kojima nije 
određeno značenje, imaju značenje koje im je određeno 
odredbama Zakona o carinskoj politici u Bosni i 
Hercegovini i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj 
politici u Bosni i Hercegovini.

DIO DRUGI - NIVO SELEKTIVITETA 
Član 4.

(Kriterij selektiviteta)
(1) Kriterij selektiviteta može biti opći i lokalni kriterij 

selektiviteta.
(2) Opći kriterij selektiviteta predstavlja kriterij selektiviteta u 

svim carinskim uredima UIO, implementiran u ASYCUDA- 
i i/ili u NCTS-u.

(3) Lokalni kriterij selektiviteta predstavlja kriterij selektiviteta 
u jednom ili više carinskih ureda, na području jednog ili više 
regionalnih centara UIO.

Član 5.
(Trake selektiviteta u ASYCUDA-i)

(1) Putem modula selektiviteta u ASYCUDA-i vrši se dodjela 
trake selektiviteta za obradu carinskih deklaracija i to:
a) crvena traka, označava pregled priloženih dokumenata 

i robe prije procjene carinske deklaracije;
b) žuta traka, označava pregled dokumenata prije 

procjene carinske deklaracije;
c) zelena traka, označava završetak carinskog postupka 

bez pregleda dokumenata i robe; i
d) plava traka, označava da prijava podliježe provjeri 

podataka nakon procjene carinske deklaracije ili 
kontrolu nakon carinjenja.

(2) Automatska dodjela trake selektiviteta za obradu carinske 
deklaracije u ASYCUDA-i može se vršiti i po principu 
slučajnog odabira.

(3) Carinski ured na osnovu lokalne analize rizika može da 
izvrši izmjenu trake selektiviteta dodijeljene carinskoj 
deklaraciji od strane modula selektiviteta na viši nivo 
kontrole (preusmjeravanje prijave).

(4) Stepen i preporuke o kontroli dobijene od modula 
selektiviteta obavezne su za provođenje carinskom

službeniku, osim u slučajevima kada na osnovu određenih 
saznanja stepen kontrole treba povećati.

Član 6.
(Rute u NCTS-u)

(1) Putem modula za analizu rizika u NCTS-u vrši se dodjela 
rute za obradu provoznih deklaracija i to:
a) crvena ruta, što podrazumijeva da je sistem analize 

rizika naložio kontrolu i
b) zelena ruta, što podrazumijeva da sistem analize rizika 

pušta robu bez kontrole.
(2) Automatska dodjela rute za obradu provozne deklaracije u 

NCTS-u može se vršiti i po principu slučajnog odabira.
(3) Stepen i preporuke o kontroli dobijene od modula za analizu 

rizika, obavezne su za provođenje carinskom službeniku, 
osim u slučajevima kada na osnovu određenih saznanja 
stepen kontrole treba povećati.

DIO TREĆI - IOR I RAZMJENAINFORMACIJA
Član 7.
(IOR)

(1) Putem IOR-a dostavljaju se Odjeljenju informacije za 
kreiranje novih kriterija selektiviteta, kao i informacije za 
ažuriranje ili brisanje postojećih kriterija selektiviteta u svim 
carinskim informacionim podsistemima.

(2) IOR za dostavljanje informacija značajnih za kriterije 
selektiviteta dostupan je u elektronskom obliku u aplikaciji 
RIDB.

(3) Izgled, sadržaj i način postupanja sa IOR-om u aplikaciji 
RIDB bit će propisan korisničkim uputstvom.

Član 8.
(Postupanje sa IOR-om)

(1) Rukovodilac organizacione jedinice UIO, putem aplikacije 
RIDB u formi IOR, dostavlja Odjeljenju informacije o riziku 
i/ili prijedloge kriterija selektiviteta.

(2) U slučaju kada IOR ne sadrži sve potrebne informacije, 
Odjeljenje će elektronskim putem zatražiti od predlagača 
rizika da se IOR dopuni.

(3) Ukoliko predlagač rizika ne postupi u skladu sa stavom (2) 
ovog člana, Odjeljenje isti neće uzeti u razmatranje.

(4) Ukoliko predlagač rizika uoči nove okolnosti u vezi sa 
dostavljenim IOR-om, dužan je da podnese IOR sa 
prijedlogom za ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta.

Član 9.
(Postupanje organizacionih jedinica UIO)

(1) Sve organizacione jedinice UIO su dužne da sve raspoložive 
informacije značajne za uspostavljanje kriterija selektiviteta 
u carinskim informacionim podsistemima, iz područja rizika 
za koje su nadležne putem IOR-a dostave Odjeljenju.

(2) Zaposleni u svim organizacionim jedinicama UIO koji 
prilikom rada dođu do informacija značajnih za kreiranje, 
ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta u carinskim 
informacionim podsistemima dužni su iste putem IOR-a 
dostaviti rukovodiocu organizacione jedinice.

(3) Carinski ured je dužan da:
a) vrši lokalnu analizu rizika na osnovu dostupnih 

podataka i zapažanja, s ciljem osiguranja pravilne 
primjene carinskih propisa;

b) unosi šifre rezultata provjere carinske deklaracije u 
ASYCUDA-i, u skladu sa Instrukcijom o šiframa 
rezultata provjere carinske prijave; i

c) unosi šifre rezultata provjere provozne deklaracije u 
NCTS-u, u skladu sa Uputstvom za provođenje 
nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS 
sistema.
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(4) Sve organizacione jedinice UIO su dužne da surađuju sa 
Odjeljenjem u vezi izrade kriterija selektiviteta u carinskim 
informacionim podsistemima, razmjene informacija za 
potrebe određivanja kriterija selektiviteta, vrste selektiviteta, 
unosa kriterija selektiviteta, izvještavanja i povjerljivosti 
podataka.

Član 10.
(Ovlašteno lice za davanje mišljenja nadležne organizacione 

jedinice i dostavljanje IOR-a Odjeljenju u vezi kreiranja, 
ažuriranja, brisanja i implementacije kriterija selektiviteta)

(1) Ovlaštena lica za davanje mišljenja Odjeljenju u vezi 
kreiranja, ažuriranja ili brisanja kriterija selektiviteta u 
carinskim informacionim podsistemima za područje rizika 
za koje je nadležna organizaciona jedinica, su rukovodioci 
organizacionih jedinica u Središnjem uredu.

(2) Ovlaštena lica za komunikaciju sa Odjeljenjem u vezi 
dostavljanja IOR-a, kreiranja, ažuriranja ili brisanja kriterija 
selektiviteta u carinskim informacionim podsistemima, su 
rukovodioci organizacionih jedinica UIO (carinskih ureda, 
grupa, odsjeka, odjeljenja).

(3) Ovlaštena lica za implementaciju kriterija selektiviteta u 
ASYCUDA-i su službenici u Odsjeku za internu podršku 
Sektora za informacione tehnologije.

DIO ČETVRTI - ZADUŽENJA ORGANIZACIONIH 
JEDINICA

Član 11.
(Zadaci Odjeljenja)

(1) Odjeljenje je dužno da:
a) vrši procjenu informacija i prijedloga kriterija 

selektiviteta primljenih putem IOR-a;
b) vrši analizu raspoloživih podataka koji se odnose na 

primljenu informaciju i/ili kriterij selektiviteta putem 
IOR-a;

c) sačinjava Izvještaj o analizi rizika;
d) sačinjava kriterije selektiviteta na osnovu primljene 

informacije i/ili prijedloga kriterija selektiviteta putem 
IOR-a i izvršene analize raspoloživih podataka;

e) po potrebi elektronskim putem traži od ovlaštenog lica 
u nadležnoj organizacionoj jedinici za područje rizika, 
mišljenje u vezi prijedloga kriterija selektiviteta, bilo 
da se radi o kreiranju novih kriterija selektiviteta, 
ažuriranju ili ukidanju postojećih kriterija selektiviteta;

f) dostavlja elektronskim putem ovlaštenom licu u 
Sektoru za informacione tehnologije kriterij 
selektiviteta radi unosa, ažuriranja ili brisanja u 
ASYCUDA-i;

g) vrši unos, ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta u 
NCTS-u;

h) vrši evaluaciju i analizu efikasnosti postojećih kriterija 
selektiviteta u carinskim informacionim podsistemima 
prema raspoloživim podacima;

i) uspostavi i održava Registar rizika; i
j) izvještava Komisiju za upravljanje rizicima poštovanja 

propisa o indirektnom oporezivanju.
(2) Odjeljenje može izraditi kriterij selektiviteta na osnovu 

izvršene analize podataka i na osnovu drugih raspoloživih 
informacija a koje nije zaprimio putem IOR-a.

Član 12.
(Zadaci nadležne organizacione jedinice)

Nadležna organizaciona jedinica za područje rizika na koje 
se odnosi kriterij selektiviteta dužna je, na zahtjev Odjeljenja, u 
roku od 48 sati da dostavi mišljenje Odjeljenju u vezi prijedloga 
kriterija selektiviteta.

Član 13.
(Zadaci Sektora za informacione tehnologije)

Sektor za informacione tehnologije dužan je da:
a) obezbijedi tajnost kriterija selektiviteta i zaštitu od 

neovlaštenog pristupa modulu selektiviteta u 
ASYCUDA-i;

b) vrši unos, ažuriranje i brisanje kriterija selektiviteta u 
ASYCUDA-i;

c) vrši unos i ažuriranje potrebnih parametara za modul 
selektiviteta (procenti za slučajan odabir prijava, 
očekivane stope uspješnosti i drugo);

d) kreira potrebne izvještaje u informacionom sistemu 
UIO koji su od uticaja za kriterije selektiviteta u 
carinskim informacionim podsistemima;

e) dostavlja Odjeljenju podatke neophodne za praćenje, 
evaluaciju i analizu efikasnosti postojećih kriterija 
selektiviteta u carinskim informacionim podsistemima;

f) ažurira podatke i kreira potrebne izvještaje u aplikaciji 
RIDB; i

g) obavještava Odjeljenje o svim novim činjenicama i 
okolnostima vezanim za selektivitet carinskih 
deklaracija u informacionom sistemu UIO.

Član 14.
(Postupanje u hitnim slučajevima)

(1) U slučaju potrebe da se hitno uspostavi kriterij selektiviteta, 
organizaciona jedinica UIO dostavlja prijedlog kriterija 
selektiviteta i/ili informaciju o riziku putem IOR-a sa 
naznakom da se radi o hitnom slučaju.

(2) Odjeljenje, po potrebi odmah po prijemu informacije i/ili 
prijedloga kriterija selektiviteta, dostavlja ovlaštenom licu 
nadležne organizacione jedinice, bez prethodne analize, 
zahtjev za davanje mišljenja.

(3) Rukovodilac nadležne organizacione jedinice dužan je u 
roku 24 sata, po prijemu zahtjeva za mišljenje, dostaviti 
mišljenje elektronskim putem Odjeljenju.

(4) Odjeljenje elektronskim putem ovlaštenom licu u Sektoru za 
informacione tehnologije dostavlja kriterij selektiviteta radi 
implementacije u ASYCUDA-i.

(5) Sektor za informacione tehnologije odmah po prijemu 
kriterija selektiviteta isti implementira u ASYCUDA-i.

DIO PETI - TAJNOST PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE
Član 15.

(Izvještavanje)
(1) Odjeljenje kvartalno podnosi izvještaj Komisiji za 

upravljanje rizicima poštovanja propisa o indirektnom 
oporezivanju.

(2) Komisija za upravljanje rizicima poštovanja propisa o 
indirektnom oporezivanju razmatra i predlaže strateške 
odluke u pogledu carinskih rizika, kao što su: preporučeni 
procenti pregleda, prioritetna područja rizika i drugo.

Član 16.
(Tajnost podataka)

(1) Svi službenici UIO koji u svom radu imaju pristup 
utvrđenim kriterijima selektiviteta i sačinjenim izvještajima 
koji se odnose na kriterije selektiviteta potrebno je da iste 
tretiraju stepenom tajnosti "INTERNO" i sa istima postupaju 
u skladu sa propisima o zaštiti tajnih podataka.

(2) Izvještaj o zbirnim procentima učešća pojedinih traka 
selektiviteta pri obradi carinskih prijava na nivou UIO nema 
stepen tajnosti.
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DIO ŠESTI -  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 17.

(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ove Instrukcije prestaje važiti 

Instrukcija o postupku određivanja kriterija selektiviteta za 
carinski informacioni podsistem u Upravi za indirektno/neizravno 
oporezivanje broj 02-2-245-12/12 od 05.06.2012. godine, 01-02- 
2-1999/16 od 28.11.2016. godine i 01-02-2-574/18 od 21.02.2018. 
godine.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Odredbe Instrukcije koje se odnose na postupak razmjene 
informacija za potrebe određivanja kriterija selektiviteta, te 
određivanja i unosa kriterija selektiviteta u carinskom 
informacionom podsistemu NCTS, primjenjivat će se sa 
danom početka primjene Odluke o provedbi Zakona o 
carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21).

Broj 01-18-8-1651-19//21
05. novembra 2021. godine Direktor

Banja Luka Dr. Miro Džakula, s. r.

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

INSTRUKCIJU
O POSTUPKU ODREĐIVANJA KRITERIJA 

SELEKTIVITETA ZA CARINSKE INFORMATIČKE 
PODSUSTAVE UPRAVE ZA NEIZRAVNO 

OPOREZIVANJE 
DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

Ovom Instrukcijom propisuje se obveza organizacijskih 
jedinica Uprave za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: 
UNO) u postupku određivanja i unosa kriterija selektiviteta u 
carinskim informatičkim podsustavima, razmjena informacija za 
potrebe određivanja kriterija selektiviteta, vrste selektiviteta, 
izvještavanje i povjerljivost podataka.

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

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

Članak 3.
(Značenje pojedinih izraza)

(1) U svrhu primjene ove Instrukcije, pojedini izrazi imaju 
sljedeće značenje:
a) "rizik" je vjerojatnoća nekog događaja koji bi mogao 

nastati u svezi s unosom, iznosom, provozom, 
prijenosom i posebnom uporabom robe koja se nalazi 
u carinskom području Bosne i Hercegovine, koja se 
kreće između carinskog područja Bosne i Hercegovine 
i drugog carinskog područja, kao i u svezi s prisustvom 
robe koja nema status domaće robe, i može za 
posljedicu imati sprječavanje pravilne primjene 
carinskih i drugih propisa ili ugrožavanje financijskih 
interesa Bosne i Hercegovine ili predstavljati prijetnju
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sigurnosti Bosne i Hercegovine, javnom moralu, zaštiti 
zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, očuvanju 
životne sredine, zaštiti prirodnih rijetkosti, kulturnog 
nasljeđa, umjetničke, historijske, arheološke ili 
tehnološke vrijednosti, zaštiti intelektualne svojine, 
zaštiti prava potrošača i drugog;

b) "upravljanje rizikom" je iterativni proces prepozna- 
vanja rizika i provođenje svih mjera neophodnih za 
ograničavanje izloženosti riziku, što obuhvaća i radnje 
kao što su: prikupljanje podataka i informacija o riziku, 
analiza i ocjena rizika, propisivanje i poduzimanje 
mjera i redovno praćenje i evaluaciju tog procesa i 
njegovih rezultata;

c) "analiza rizika" je metodologija rada kojom se nastoji 
identificirati i izmjeriti rizik, kako bi se sa 
raspoloživim resursima mogli optimalno odrediti i 
prekontrolirati svi obveznici, postupci ili pošiljke koje 
odstupaju od uobičajenih i zbog toga predstavljaju 
mogućnost kršenja važećih propisa;

d) "selektivitet" je selekcija carinskih deklaracija, zasno- 
vana na analizi rizika, u svrhu pregleda (kontrole) 
pošiljke, prateće dokumentacije i vršenja drugih 
potrebnih radnji, s ciljem da se osigura pravilna 
primjena carinskih propisa;

e) "kriterij selektiviteta" uključuje unaprijed određenu 
kombinaciju čimbenika ili pokazatelja rizika koji će se 
koristiti za automatsku dodjelu trake selektiviteta (vrste 
carinske kontrole) za obradu carinske deklaracije, 
razdoblje provođenja carinske kontrole za određeni 
kriterij selektiviteta, napomenu za postupanje carinskih 
službenika i drugo;

f) "carinska deklaracija" je zahtjev ili radnja kojom 
osoba, u propisanom obliku i na propisani način, 
zahtijeva stavljanje robe u određeni carinski postupak;

g) "carinska deklaracija za postupak provoza" (u daljnjem 
tekstu: provozna deklaracija) je zahtjev ili radnja 
kojom osoba, u propisanoj formi i na propisan način, 
zahtijeva stavljanje robe u carinski postupak provoza;

h) "ASYCUDA" je carinski informatički podsustav koji 
UNO koristi za obradu uvoznih i izvoznih carinskih 
deklaracija;

i) "NCTS" je carinski informatički podsustav koji UNO 
koristi za obradu provoznih deklaracija, zasnovan na 
razmjeni elektroničkih poruka;

j) "carinski ured" je svaki ured UNO u kojem se mogu 
obaviti sve ili neke od carinskih formalnosti propisanih 
carinskim propisima;

k) "modul selektiviteta" je dio carinskog informatičkog 
podsustava ASYCUDA koji omogućava odabir 
carinskih deklaracija za kontrolu;

l) "modul za analizu rizika" je dio carinskog 
informatičkog podsustava NCTS koji omogućava 
odabir provoznih deklaracija za kontrolu;

m) "nadležna organizacijska jedinica" je organizacijska
jedinica UNO koja je prema nadležnostima i rasporedu 
poslova propisanim Pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji u UNO nadležna za područje rizika na 
koju se odnosi predmetni kriterij selektiviteta;

n) "Risk Information Data Base" (u daljnjem tekstu: 
RIDB) je aplikacija UNO koja podržava automatizaci- 
ju  slanja i evidentiranja informacija o riziku, bez obzira 
da li se radi o mogućem riziku ili o potvrđenom riziku;

o) "Informacija o riziku" (u daljnjem tekstu: IOR) je 
forma za dostavljanje informacija o riziku kroz 
aplikaciju RIDB;

S L U Z B E N I G L A S N I K B i H
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р) "predlagač rizika" je organizacijska jedinica UNO 
ispred koje je, kroz aplikaciju RIDB, dostavljena 
informacija o riziku;

r) "vlasnik rizika" je Odjeljenje za analizu i upravljanje 
rizicima (u daljnjem tekstu: Odjeljenje), ukoliko je 
rizik procijenjen kao relevantan rizik i evidentiran u 
Registar rizika; i

s) "Registar rizika" je instrument za dokumentiranje 
identificiranih rizika i mjera za upravljanje rizicima.

(2) Drugi izrazi korišteni u ovoj Instrukciji, a kojima nije 
određeno značenje, imaju značenje koje im je određeno 
odredbama Zakona o carinskoj politici u Bosni i 
Hercegovini i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj 
politici u Bosni i Hercegovini.

DIO DRUGI - RAZTNA SELEKTIVITETA 
Članak 4.

(Kriterij selektiviteta)
(1) Kriterij selektiviteta može biti opći i lokalni kriterij 

selektiviteta.
(2) Opći kriterij selektiviteta predstavlja kriterij selektiviteta u 

svim carinskim uredima UNO, implementiran u 
ASYCUDA-i i/ili u NCTS-u.

(3) Lokalni kriterij selektiviteta predstavlja kriterij selektiviteta 
u jednom ili više carinskih ureda, na području jednog ili više 
regionalnih centara UNO.

Članak 5.
(Trake selektiviteta u ASYCUDA-i)

(1) Putem modula selektiviteta u ASYCUDA-i vrši se dodjela 
trake selektiviteta za obradu carinskih deklaracija i to:
a) crvena traka, označava pregled priloženih dokumenata 

i robe prije procjene carinske deklaracije;
b) žuta traka, označava pregled dokumenata prije 

procjene carinske deklaracije;
с) zelena traka, označava završetak carinskog postupka 

bez pregleda dokumenata i robe; i
d) plava traka, označava da prijava podliježe provjeri 

podataka nakon procjene carinske deklaracije ili 
kontrolu nakon carinjenja.

(2) Automatska dodjela trake selektiviteta za obradu carinske 
deklaracije u ASYCUDA-i može se vršiti i po principu 
slučajnog odabira.

(3) Carinski ured temeljem lokalne analize rizika može da izvrši 
izmjenu trake selektiviteta dodijeljene carinskoj deklaraciji 
od strane modula selektiviteta na višu razinu kontrole 
(preusmjeravanje prijave).

(4) Stupanj i preporuke o kontroli dobivene od modula 
selektiviteta obvezne su za provođenje carinskom 
službeniku, osim u slučajevima kada temeljem određenih 
saznanja stupanj kontrole treba povećati.

Članak 6.
(Rute u NCTS-u)

(1) Putem modula za analizu rizika u NCTS-u vrši se dodjela 
rute za obradu provoznih deklaracija i to:
a) crvena ruta, što podrazumijeva da je sustav analize 

rizika naložio kontrolu i
b) zelena ruta, što podrazumijeva da sustav analize rizika 

pušta robu bez kontrole.
(2) Automatska dodjela rute za obradu provozne deklaracije u 

NCTS-u može se vršiti i po principu slučajnog odabira.
(3) Stupanj i preporuke o kontroli dobivene od modula za 

analizu rizika, obvezne su za provođenje carinskom 
službeniku, osim u slučajevima kada temeljem određenih 
saznanja stupanj kontrole treba povećati.

DIO TREĆI - IOR I RAZMJENAINFORMACIJA
Članak 7.

(IOR)
(1) Putem IOR-a dostavljaju se Odjeljenju informacije za 

kreiranje novih kriterija selektiviteta, kao i informacije za 
ažuriranje ili brisanje postojećih kriterija selektiviteta u svim 
carinskim informatičkim podsustavima.

(2) IOR za dostavljanje informacija značajnih za kriterije 
selektiviteta dostupan je u elektroničkom obliku u aplikaciji 
RIDB.

(3) Izgled, sadržaj i način postupanja sa IOR-om u aplikaciji 
RIDB bit će propisan korisničkom uputom.

Članak 8.
(Postupanje sa IOR-om)

(1) Rukovoditelj organizacijske jedinice UNO, putem aplikacije 
RIDB u formi IOR, dostavlja Odjeljenju informacije o riziku 
i/ili prijedloge kriterija selektiviteta.

(2) U slučaju kada IOR ne sadrži sve potrebne informacije, 
Odjeljenje će elektroničkim putem zatražiti od predlagača 
rizika da se IOR dopuni.

(3) Ukoliko predlagač rizika ne postupi sukladno stavku (2) 
ovoga članka, Odjeljenje isti neće uzeti u razmatranje.

(4) Ukoliko predlagač rizika uoči nove okolnosti u svezi sa 
dostavljenim IOR-om, dužan je da podnese IOR sa 
prijedlogom za ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta.

Članak 9.
(Postupanje organizacijskih jedinica UNO)

(1) Sve organizacijske jedinice UNO su dužne da sve 
raspoložive informacije značajne za uspostavljanje kriterija 
selektiviteta u carinskim informatičkim podsustavima, iz 
područja rizika za koje su nadležne putem IOR-a dostave 
Odjeljenju.

(2) Zaposleni u svim organizacijskim jedinicama UNO koji 
prilikom rada dođu do informacija značajnih za kreiranje, 
ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta u carinskim 
informatičkim podsustavima dužni su iste putem IOR-a 
dostaviti rukovoditelju organizacijske jedinice.

(3) Carinski ured je dužan da:
a) vrši lokalnu analizu rizika temeljem dostupnih 

podataka i zapažanja, s ciljem osiguranja pravilne 
primjene carinskih propisa;

b) unosi šifre rezultata provjere carinske deklaracije u 
ASYCUDA-i, sukladno Instrukciji o šiframa rezultata 
provjere carinske prijave; i

c) unosi šifre rezultata provjere provozne deklaracije u 
NCTS-u, sukladno Uputi za provođenje nacionalnog 
postupka provoza uz uporabu NCTS sustava.

(4) Sve organizacijske jedinice UNO su dužne da surađuju sa 
Odjeljenjem u svezi izrade kriterija selektiviteta u carinskim 
informatičkim podsustavima, razmjene informacija za 
potrebe određivanja kriterija selektiviteta, vrste selektiviteta, 
unosa kriterija selektiviteta, izvještavanja i povjerljivosti 
podataka.

Članak 10.
(Ovlaštena osoba za davanje mišljenja nadležne organizacijske 

jedinice i dostavljanje IOR-a Odjeljenju u svezi kreiranja, 
ažuriranja, brisanja i implementacije kriterija selektiviteta)

(1) Ovlaštene osobe za davanje mišljenja Odjeljenju u svezi 
kreiranja, ažuriranja ili brisanja kriterija selektiviteta u 
carinskim informatičkim podsustavima za područje rizika za 
koje je nadležna organizacijska jedinica, su rukovoditelji 
organizacijskih jedinica u Središnjem uredu.

(2) Ovlaštene osobe za komunikaciju sa Odjeljenjem u svezi 
dostavljanja IOR-a, kreiranja, ažuriranja ili brisanja kriterija 
selektiviteta u carinskim informatičkim podsustavima, su
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rukovoditelji organizacijskih jedinica UNO (carinskih ureda, 
grupa, odsjeka, odjeljenja).

(3) Ovlaštene osobe za implementaciju kriterija selektiviteta u 
ASYCUDA-i su službenici u Odsjeku za internu podršku 
Sektora za informatičke tehnologije.

DIO ČETVRTI - ZADUŽENJA ORGANTZACTJSKIH 
JEDINICA

Članak 11.
(Zadatci Odjeljenja)

(1) Odjeljenje je dužno da:
a) vrši procjenu informacija i prijedloga kriterija 

selektiviteta primljenih putem IOR-a;
b) vrši analizu raspoloživih podataka koji se odnose na 

primljenu informaciju i/ili kriterij selektiviteta putem 
IOR-a;

c) sačinjava Izvješće o analizi rizika;
d) sačinjava kriterije selektiviteta temeljem primljene 

informacije i/ili prijedloga kriterija selektiviteta putem 
IOR-a i izvršene analize raspoloživih podataka;

e) po potrebi elektroničkim putem traži od ovlaštene 
osobe u nadležnoj organizacijskoj jedinici za područje 
rizika, mišljenje u svezi prijedloga kriterija 
selektiviteta, bilo da se radi o kreiranju novih kriterija 
selektiviteta, ažuriranju ili ukidanju postojećih kriterija 
selektiviteta;

f) dostavlja elektroničkim putem ovlaštenoj osobi u
Sektoru za informatičke tehnologije kriterij
selektiviteta radi unosa, ažuriranja ili brisanja u 
ASYCUDA-i;

g) vrši unos, ažuriranje ili brisanje kriterija selektiviteta u 
NCTS-u;

h) vrši evaluaciju i analizu učinkovitosti postojećih 
kriterija selektiviteta u carinskim informatičkim 
podsustavima prema raspoloživim podatcima;

i) uspostavi i održava Registar rizika; i
j) izvještava Povjerenstvo za upravljanje rizicima 

poštovanja propisa o neizravnom oporezivanju.
(2) Odjeljenje može izraditi kriterij selektiviteta temeljem 

izvršene analize podataka i temeljem drugih raspoloživih 
informacija a koje nije zaprimio putem IOR-a.

Članak 12.
(Zadatci nadležne organizacijske jedinice)

Nadležna organizacijska jedinica za područje rizika na koje 
se odnosi kriterij selektiviteta dužna je, na zahtjev Odjeljenja, u 
roku od 48 sati da dostavi mišljenje Odjeljenju u svezi prijedloga 
kriterija selektiviteta.

Članak 13.
(Zadatci Sektora za informatičke tehnologije)

Sektor za informatičke tehnologije dužan je da:
a) osigura tajnost kriterija selektiviteta i zaštitu od 

neovlaštenog pristupa modulu selektiviteta u 
ASYCUDA-i;

b) vrši unos, ažuriranje i brisanje kriterija selektiviteta u 
ASYCUDA-i;

c) vrši unos i ažuriranje potrebnih parametara za modul 
selektiviteta (postotci za slučajan odabir prijava, 
očekivane stope uspješnosti i drugo);

d) kreira potrebna izvješća u informatičkom sustavu 
UNO koji su od utjecaja za kriterije selektiviteta u 
carinskim informatičkim podsustavima;

e) dostavlja Odjeljenju podatke neophodne za praćenje, 
evaluaciju i analizu učinkovitosti postojećih kriterija 
selektiviteta u carinskim informatičkim podsustavima;

f) ažurira podatke i kreira potrebna izvješća u aplikaciji 
RIDB; i
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g) obavještava Odjeljenje o svim novim činjenicama i 
okolnostima vezanim za selektivitet carinskih 
deklaracija u informatičkom sustavu UNO.

Članak 14.
(Postupanje u žurnim slučajevima)

(1) U slučaju potrebe da se žurno uspostavi kriterij selektiviteta, 
organizacijska jedinica UNO dostavlja prijedlog kriterija 
selektiviteta i/ili informaciju o riziku putem IOR-a sa 
naznakom da se radi o žurnom slučaju.

(2) Odjeljenje, po potrebi odmah po prijemu informacije i/ili 
prijedloga kriterija selektiviteta, dostavlja ovlaštenoj osobi 
nadležne organizacijske jedinice, bez prethodne analize, 
zahtjev za davanje mišljenja.

(3) Rukovoditelj nadležne organizacijske jedinice dužan je u 
roku 24 sata, po prijemu zahtjeva za mišljenje, dostaviti 
mišljenje elektroničkim putem Odjeljenju.

(4) Odjeljenje elektroničkim putem ovlaštenoj osobi u Sektoru 
za informatičke tehnologije dostavlja kriterij selektiviteta 
radi implementacije u ASYCUDA-i.

(5) Sektor za informatičke tehnologije odmah po prijemu 
kriterija selektiviteta isti implementira u ASYCUDA-i.

DIO PETI - TAJNOST PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE
Članak 15.

(Izvještavanje)
(1) Odjeljenje tromjesečno podnosi izvješće Povjerenstvu za 

upravljanje rizicima poštovanja propisa o neizravnom 
oporezivanju.

(2) Povjerenstvo za upravljanje rizicima poštovanja propisa o 
neizravnom oporezivanju razmatra i predlaže strateške 
odluke u pogledu carinskih rizika, kao što su: preporučeni 
postotci pregleda, prioritetna područja rizika i drugo.

Članak 16.
(Tajnost podataka)

(1) Svi službenici UNO koji u svom radu imaju pristup 
utvrđenim kriterijima selektiviteta i sačinjenim izvješćima 
koja se odnose na kriterije selektiviteta potrebno je da iste 
tretiraju stupnjem tajnosti "INTERNO" i sa istima postupaju 
sukladno propisima o zaštiti tajnih podataka.

(2) Izvješće o zbirnim postotcima učešća pojedinih traka 
selektiviteta pri obradi carinskih prijava na razini UNO 
nema stupanj tajnosti.

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.

(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ove Instrukcije prestaje važiti 

Instrukcija o postupku određivanja kriterija selektiviteta za 
carinski informatički podsustav u Upravi za indirektno/neizravno 
oporezivanje broj 02-2-245-12/12 od 05.06.2012. godine, 01-02- 
2-1999/16 od 28.11.2016. godine i 01-02-2-574/18 od 21.02.2018. 
godine.

Članak 18.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova Instrukcija stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH".

(2) Odredbe Instrukcije koje se odnose na postupak razmjene 
informacija za potrebe određivanja kriterija selektiviteta, te 
određivanja i unosa kriterija selektiviteta u carinskom 
informatičkom podsustavu NCTS, primjenjivat će se sa 
danom početka primjene Odluke o provedbi Zakona o 
carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21).

Broj 01-18-8-1651-19//21
05. studenoga 2021. godine Ravnatelj

Banja Luka Dr. Miro Džakula, v. r.
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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

ИНСТРУКЦИЈУ
О ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА КРИТЕРИЈУМА 

СЕЛЕКТИВИТЕТА ЗА ЦАРИНСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ 
ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО 

ОПОРЕЗИВАЊЕ
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Овом Инструкцијом прописује се обавеза
организационих јединица Управе за индиректно опорезивање 
(у даљем тексту: УИО) у поступку одређивања и уноса 
критеријума селективитета у царинским информационим 
подсистемима, размјена информација за потребе одређивања 
критеријума селективитета, врсте селективитета,
извјештавање и повјерљивост података.

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

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

Члан 3.
(Значење појединих израза)

(1) У сврху примјене ове Инструкције, поједини изрази
имају сљедеће значење:
а) "ризик" је вјероватноћа неког догађаја који би 

могао настати у вези с уносом, износом, провозом, 
преносом и посебном употребом робе која се нала- 
зи у царинском подручју Босне и Херцеговине, 
која се креће између царинског подручја Босне и 
Херцеговине и другог царинског подручја, као и у 
вези с присуством робе која нема статус домаће 
робе, и може за посљедицу имати спречавање 
правилне примјене царинских и других прописа 
или угрожавање финансијских интереса Босне и 
Херцеговине или представљати пријетњу безбјед- 
ности Босне и Херцеговине, јавном моралу, зашти- 
ти здравља и живота људи, животиња и биљака, 
очувању животне средине, заштити природних 
ријеткости, културног насљеђа, умјетничке, ис- 
торијске, археолошке или технолошке вријед- 
ности, заштити интелектуалне својине, заштити 
права потрошача и другог;

б) "управљање ризиком" је итеративни процес 
препознавања ризика и спровођење свих мјера 
неопходних за ограничавање изложености ризику, 
што обухвата и радње као што су: прикупљање 
података и информација о ризику, анализа и оцјена 
ризика, прописивање и предузимање мјера и 
редовно праћење и евалуацију тог процеса и 
његових резултата;

ц) "анализа ризика" је методологија рада којом се
настоји идентификовати и измјерити ризик, како 
би се са расположивим ресурсима могли 
оптимално одредити и преконтролисати сви 
обвезници, поступци или пошиљке које одступају 
од уобичајених и због тога представљају 
могућност кршења важећих прописа;

д) "селективитет" је селекција царинских деклара- 
ција, заснована на анализи ризика, у сврху прегле- 
да (контроле) пошиљке, пратеће документације и 
вршења других потребних радњи, с циљем да се 
осигура правилна примјена царинских прописа;

е) "критеријум селективитета" укључује унапријед 
одређену комбинацију фактора или показатеља 
ризика који ће се користити за аутоматску додјелу 
траке селективитета (врсте царинске контроле) за 
обраду царинске декларације, период провођења 
царинске контроле за одређени критеријум 
селективитета, напомену за поступање царинских 
службеника и друго;

ф) "царинска декларација" је захтјев или радња којом 
лице, у прописаном облику и на прописани начин, 
захтијева стављање робе у одређени царински 
поступак;

г) "царинска декларација за поступак провоза" (у
даљем тексту: провозна декларација) је захтјев или 
радња којом лице, у прописаној форми и на 
прописан начин, захтијева стављање робе у 
царински поступак провоза;

х) "А8УСИБА" је царински информациони
подсистем који УИО користи за обраду увозних и 
извозних царинских декларација;

и) ''Ж Т 8 '' је царински информациони подсистем 
који УИО користи за обраду провозних 
декларација, заснован на размјени електронских 
порука;

ј) "царинска канцеларија" је свака канцеларија УИО 
у којој се могу обавити све или неке од царинских 
формалности прописаних царинским прописима;

к) ' модул селективитета' је дио царинског 
информационог подсистема А8УСИБА који 
омогућава одабир царинских декларација за 
контролу;

л) ' модул за анализу ризика' је дио царинског 
информационог подсистема Ж Т 8  који омогућава 
одабир провозних декларација за контролу;

м) ' надлежна организациона јединица' је организаци- 
она јединица УИО која је према надлежностима и 
распореду послова прописаним Правилником о 
унутрашњој организацији у УИО надлежна за 
подручје ризика на коју се односи предметни 
критеријум селективитета;

н) "Шзк 1пГогшаИоп Ба1а Вазе" (у даљем тексту: 
К1БВ) је апликација УИО која подржава 
аутоматизацију слања и евидентирања 
информација о ризику, без обзира да ли се ради о 
могућем ризику или о потврђеном ризику;

о) "Информација о ризику" (у даљем тексту: ИОР) је 
форма за достављање информација о ризику кроз 
апликацију КШВ;

п) "предлагач ризика" је организациона јединица 
УИО испред које је, кроз апликацију МБВ, 
достављена информација о ризику;

р) ' власник ризика' је Одјељење за анализу и 
управљање ризицима (у даљем тексту: Одјељење), 
уколико је ризик процијењен као релевантан ризик 
и евидентиран у Регистар ризика; и

с) "Регистар ризика" је инструмент за документовање 
идентификованих ризика и мјера за управљање 
ризицима.

(2) Други изрази коришћени у овој Инструкцији, а којима
није одређено значење, имају значење које им је
одређено одредбама Закона о царинској политици у
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Босни и Херцеговини и Одлуке о спровођењу Закона о 
царинској политици у Босни и Херцеговини.

ДИО ДРУГИ - НИВО СЕЛЕКТИВИТЕТА
Члан 4.

(Критериј селективитета)
(1) Критеријум селективитета може бити општи и локални 

критериј селективитета.
(2) Општи критеријум селективитета представља 

критеријум селективитета у свим царинским 
канцеларијама УИО, имплементиран у А8УСНОА-и 
и/или у Ж Т8-у.

(3) Локални критеријум селективитета представља 
критеријум селективитета у једној или више царинских 
канцеларија, на подручју једног или више регионалних 
центара УИО.

Члан 5.
(Траке селективитета у А8УСНОА-и)

(1) Путем модула селективитета у А8УСНОА-и врши се 
додјела траке селективитета за обраду царинских 
декларација и то:
а) црвена трака, означава преглед приложених 

докумената и робе прије процјене царинске 
декларације;

б) жута трака, означава преглед докумената прије 
процјене царинске декларације;

ц) зелена трака, означава завршетак царинског
поступка без прегледа докумената и робе; и

д) плава трака, означава да пријава подлијеже
провјери података након процјене царинске 
декларације или контролу након царињења.

(2) Аутоматска додјела траке селективитета за обраду 
царинске декларације у А8УСТГОА-и може се вршити и 
по принципу случајног одабира.

(3) Царинска канцеларија на основу локалне анализе ризика 
може да изврши измјену траке селективитета 
додијељене царинској декларацији од стране модула 
селективитета на виши ниво контроле (преусмјеравање 
пријаве).

(4) Степен и препоруке о контроли добијене од модула 
селективитета обавезне су за спровођење царинском 
службенику, осим у случајевима када на основу 
одређених сазнања степен контроле треба повећати.

Члан 6.
(Руте у Ж Т 8-у)

(1) Путем модула за анализу ризика у Ж Т 8-у  врши се 
додјела руте за обраду провозних декларација и то:
а) црвена рута, што подразумијева да је систем 

анализе ризика наложио контролу и
б) зелена рута, што подразумијева да систем анализе 

ризика пушта робу без контроле.
(2) Аутоматска додјела руте за обраду провозне 

декларације у Ж Т 8-у  може се вршити и по принципу 
случајног одабира.

(3) Степен и препоруке о контроли добијене од модула за 
анализу ризика, обавезне су за спровођење царинском 
службенику, осим у случајевима када на основу 
одређених сазнања степен контроле треба повећати.

ДИО ТРЕЋИ - ИОР И РАЗМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА
Члан 7.
(ИОР)

(1) Путем ИОР-а достављају се Одјељењу информације за 
креирање нових критеријума селективитета, као и 
информације за ажурирање или брисање постојећих

критеријума селективитета у свим царинским 
информационим подсистемима.

(2) ИОР за достављање информација значајних за 
критеријуме селективитета доступан је у електронском 
облику у апликацији МБВ.

(3) Изглед, садржај и начин поступања са ИОР-ом у 
апликацији М БВ биће прописан корисничким 
упутством.

Члан 8.
(Поступање са ИОР-ом)

(1) Руководилац организационе јединице УИО, путем 
апликације М БВ у форми ИОР, доставља Одјељењу 
информације о ризику и/или приједлоге критеријуме 
селективитета.

(2) У случају када ИОР не садржи све потребне 
информације, Одјељење ће електронским путем 
затражити од предлагача ризика да се ИОР допуни.

(3) Уколико предлагач ризика не поступи у складу са 
ставом (2) овог члана, Одјељење исти неће узети у 
разматрање.

(4) Уколико предлагач ризика уочи нове околности у вези 
са достављеним ИОР-ом, дужан је да поднесе ИОР са 
приједлогом за ажурирање или брисање критеријуме 
селективитета.

Члан 9.
(Поступање организационих јединица УИО)

(1) Све организационе јединице УИО су дужне да све 
расположиве информације значајне за успостављање 
критерија селективитета у царинским информационим 
подсистемима, из подручја ризика за које су надлежне 
путем ИОР-а доставе Одјељењу.

(2) Запослени у свим организационим јединицама УИО
који приликом рада дођу до информација значајних за 
креирање, ажурирање или брисање критеријума 
селективитета у царинским информационим
подсистемима дужни су исте путем ИОР-а доставити 
руководиоцу организационе јединице.

(3) Царинска канцеларија је дужна да:
а) врши локалну анализу ризика на основу доступних 

података и запажања, с циљем осигурања правилне 
примјене царинских прописа;

б) уноси шифре резултата провјере царинске
декларације у А8УСИБА-и, у складу са
Инструкцијом о шифрама резултата провјере 
царинске пријаве; и

ц) уноси шифре резултата провјере провозне
декларације у Ж Т 8-у, у складу са Упутством за 
спровођење националног поступка провоза уз 
употребу Ж Т 8  система.

(4) Све организационе јединице УИО су дужне да сарађују 
са Одјељењем у вези израде критеријума селективитета 
у царинским информационим подсистемима, размјене 
информација за потребе одређивања критеријума 
селективитета, врсте селективитета, уноса критеријума 
селективитета, извјештавања и повјерљивости података.

Члан 10.
(Овлашћено лице за давање мишљења надлежне 

организационе јединице и достављање ИОР-а Одјељењу у 
вези креирања, ажурирања, брисања и имплементације 

критерија селективитета)
(1) Овлашћена лица за давање мишљења Одјељењу у вези 

креирања, ажурирања или брисања критеријума селе- 
ктивитета у царинским информационим подсистемима 
за подручје ризика за које је надлежна организациона
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јединица, су руководиоци организационих јединица у 
Главној канцеларији.

(2) Овлашћена лица за комуникацију са Одјељењем у вези 
достављања ИОР-а, креирања, ажурирања или брисања 
критеријума селективитета у царинским 
информационим подсистемима, су руководиоци 
организационих јединица УИО (царинских канцеларија, 
група, одсјека, одјељења).

(3) Овлашћена лица за имплементацију критеријума 
селективитета у АбУСЦОА-и су службеници у Одсјеку 
за интерну подршку Сектора за информационе 
технологије.

ДИО ЧЕТВРТИ - ЗАДУЖЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА

Члан 11.
(Задаци Одјељења)

(1) Одјељење је дужно да:
а) врши процјену информација и приједлога 

критеријума селективитета примљених путем 
ИОР-а;

б) врши анализу расположивих података који се
односе на примљену информацију и/или
критеријум селективитета путем ИОР-а;

ц) сачињава Извјештај о анализи ризика;
д) сачињава критеријуме селективитета на основу

примљене информације и/или приједлога 
критеријуме селективитета путем ИОР-а и
извршене анализе расположивих података;

е) по потреби електронским путем тражи од
овлашћеног лица у надлежној организационој 
јединици за подручје ризика, мишљење у вези 
приједлога критерија селективитета, било да се 
ради о креирању нових критеријума селективитета, 
ажурирању или укидању постојећих критеријума 
селективитета;

ф) доставља електронским путем овлашћеном лицу у 
Сектору за информационе технологије критериј 
селективитета ради уноса, ажурирања или брисања 
у АбУСЦЦА-и;

г) врши унос, ажурирање или брисање критерија 
селективитета у КСТб-у;

х) врши евалуацију и анализу ефикасности
постојећих критеријума селективитета у
царинским информационим подсистемима према 
расположивим подацима; 

и) успостави и одржава Регистар ризика; и
ј) извјештава Комисију за управљање ризицима

поштовања прописа о индиректном опорезивању.
(2) Одјељење може израдити критеријум селективитета на 

основу извршене анализе података и на основу других 
расположивих информација а које није запримио путем 
ИОР-а.

Члан 12.
(Задаци надлежне организационе јединице) 

Надлежна организациона јединица за подручје ризика 
на које се односи критеријум селективитета дужна је, на 
захтјев Одјељења, у року од 48 часова да достави мишљење 
Одјељењу у вези приједлога критеријума селективитета.

Члан 13.
(Задаци Сектора за информационе технологије)

Сектор за информационе технологије дужан је да: 
а) обезбиједи тајност критеријума селективитета и 

заштиту од неовлашћеног приступа модулу 
селективитета у АбУСТТОА-и;
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б) врши унос, ажурирање и брисање критеријума
селективитета у АбУСЦЦА-и; 

ц) врши унос и ажурирање потребних параметара за
модул селективитета (проценти за случајан одабир 
пријава, очекиване стопе успјешности и друго);

д) креира потребне извјештаје у информационом 
систему УИО који су од утицаја за критеријуме 
селективитета у царинским информационим 
подсистемима;

е) доставља Одјељењу податке неопходне за
праћење, евалуацију и анализу ефикасности 
постојећих критеријума селективитета у
царинским информационим подсистемима;

ф) ажурира податке и креира потребне извјештаје у 
апликацији К1ББ; и

г) обавјештава Одјељење о свим новим чињеницама 
и околностима везаним за селективитет царинских 
декларација у информационом систему УИО.

Члан 14.
(Поступање у хитним случајевима)

(1) У случају потребе да се хитно успостави критеријум
селективитета, организациона јединица УИО доставља 
приједлог критеријума селективитета и/или
информацију о ризику путем ИОР-а са назнаком да се 
ради о хитном случају.

(2) Одјељење, по потреби одмах по пријему информације 
и/или приједлога критеријума селективитета, доставља 
овлашћеном лицу надлежне организационе јединице, 
без претходне анализе, захтјев за давање мишљења.

(3) Руководилац надлежне организационе јединице дужан 
је у року 24 часа, по пријему захтјева за мишљење, 
доставити мишљење електронским путем Одјељењу.

(4) Одјељење електронским путем овлашћеном лицу у 
Сектору за информационе технологије доставља 
критеријум селективитета ради имплементације у 
АбУСЦБА-и.

(5) Сектор за информационе технологије одмах по пријему 
критерија селективитета исти имплементира у 
АбУСША-и.

ДИО ПЕТИ - ТАЈНОСТ ПОДАТАКА И
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 15.
(Извјештавање)

(1) Одјељење квартално подноси извјештај Комисији за 
управљање ризицима поштовања прописа о 
индиректном опорезивању.

(2) Комисија за управљање ризицима поштовања прописа о
индиректном опорезивању разматра и предлаже 
стратешке одлуке у погледу царинских ризика, као што 
су: препоручени проценти прегледа, приоритетна
подручја ризика и друго.

Члан 16.
(Тајност података)

(1) Сви службеници УИО који у свом раду имају приступ 
утврђеним критеријима селективитета и сачињеним 
извјештајима који се односе на критеријуме 
селективитета потребно је да исте третирају степеном 
тајности "ИНТЕРНО" и са истима поступају у складу са 
прописима о заштити тајних података.

(2) Извјештај о збирним процентима учешћа појединих 
трака селективитета при обради царинских пријава на 
нивоу УИО нема степен тајности.
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ДИО ШЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.

(Престанак важења)
Ступањем на снагу ове Инструкције престаје важити 

Инструкција о поступку одређивања критеријума
селективитета за царински информациони подсистем у 
Управи за индиректно/неизравно опорезивање број 02-2-245- 
12/12 од 05.06.2012. године, 01-02-2-1999/16 од 28.11.2016. 
годинеи 01-02-2-574/18 од21.02.2018. године.

Члан 18.
(Ступање на снагу)

(1) Ова Инструкција ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивањау "Службеном гласнику БиХ".

(2) Одредбе Инструкције које се односе на поступак
размјене информација за потребе одређивања
критеријума селективитета, те одређивања и уноса 
критеријума селективитета у царинском 
информационом подсистему ИСТ8, примјењиваће се са 
даном почетка примјене Одпуке о спровођењу Закона о 
царинској политици у Босни и Херцеговини ("Службени 
гласник БиХ", бр. 13/19, 54/19,21/20,47/21 и 49/21).

Број 01-18-8-1651-19/21
05. новембра 2021. године Дирекгор

Бања Лука Др Миро Џакула, с. р.
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