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ИНФОРМАЦИЈА 

о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања  

увозних и извозних дажбина 

 

 

УВОД 

 

Одредбама члана 207. Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“, број 58/15), који се примјењује од 25.04.2018. године, 

прописани су случајеви ослобађања од плаћања увозних и извозних дажбина 

(царинске повластице). 

 

Одлуком о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања 

увозних и извозних дажбина („Службени гласник БиХ“, број 24/18) прописују се 

услови и поступак остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина при 

пуштању робе у слободан промет у случајевима прописаним чланом 207. тачка а) 

Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини и ограничења у погледу 

располагања робом која је ослобођена од плаћања увозних дажбина. 

 

Од плаћања увозних дажбина, између осталог, ослобађају се и робе за чији увоз имају 

изражен интерес исељеници из БиХ и њихови потомци, и то: 

- Опрема која представља улог страног лица; 

- Опрема за производњу; 

- Лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште из 

друге државе; 

- Роба која се увози поводом склапања брака; 

- Лична имовина наслијеђена у другој држави; 

- Школска опрема, образовни материјали и повезани предмети домаћинства; 

- Роба занемариве вриједности; 

- Пошиљке које физичко лице шаље другом физичком лицу; 

- Роба која се налази у личном пртљагу путника; 

- Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструменти и уређаји; 

- Инструменти и уређаји намијењени за медицинско истраживање, медицинско 

дијагностицирање или лијечење;  

- Производна средства и друга опрема која се увози у сврху преноса дјелатности 

из друге државе; 

- Роба за хуманитарне организације; 

- Роба за жртве несреће, и 

- Ковчези, погребне урне и украсни погребни предмети. 

 

 

1. Опрема која представља улог страног лица 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се опрема која представља улог страног лица, 

осим путничких возила, аутомата за забаву и игру на срећу.  

 

Опрема која представља улог страног лица подразумјева средства за обављање 

регистроване дјелатности и њихови резервни дијелови, уређаји и дијелови уређаја за 

заштиту човјекове средине, средства за заштиту на раду и личну заштиту, осим 

путничког аутомобила и његових резервних дијелова, аутомата за забаву и игру на 

http://www.new.uino.gov.ba/get/4404
http://www.new.uino.gov.ba/get/4404


2 

 

срећу и њихових резервних дијелова, материјал за изградњу и поправак грађевинских 

објеката за обављање дјелатности. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се за опрему коју инострани улагач, 

на основу уговора о улагању, инвестира као свој улог у правно лице, или увози у име и 

за рачун правног лица, ако се плаћа средствима прибављеним из улога иностраног 

улагача у то правно лице. 

  

Опрема пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина не 

може се продати, пренијети или отуђити по било ком основу било уз плаћање или 

бесплатно, дати другом лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге 

сврхе или дати као осигурање за извршење друге обавезе, без претходног 

обавјештавања надлежног царинског органа и плаћања увозних дажбина, до истека 

рока од 36 мјесеци од дана пуштања у слободан промет.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за опрему корисник подноси уз 

царинску декларацију којом је опрема пријављена за пуштање у слободан промет уз 

ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према мјесту гдје ће се опрема 

користити.  

 

У захтјеву наводи и мјесто коришћења опреме, а уз исти подноси:  

- уговор или други одговарајући акт о улагању иностраног улагача у правно лице, 

на основу којег се увози предметна опрема,  

- доказ о регистрацији страног улога код надлежног органа, ако је прописана 

обавеза регистрације страног улога,  

- спецификација опреме по редном броју, тарифним ознакама и наименовању из 

Царинске тарифе, уз навођење количине, појединачне и укупне вриједности, 

овјерену од корисника ослобађања,  

- Образац на линку: http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/oslobodenja-od-

dadzbina-ovjera-specifikacija  

- изјава улагача да опрема није старија од десет година. 

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија.  

 

 

2. Опрема за производњу  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се опрема за производњу која се не производи у 

Босни и Херцеговини, која се увози за нову или проширење постојеће производње, 

модернизацију производње, увођење нове односно осавремењење постојеће производне 

технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност.  

 

Опрема пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина не 

може се продати, пренијети или отуђити по другом основу било уз плаћање или 

бесплатно, дати другом лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге 

сврхе или дати као осигурање за извршење друге обавезе, без претходног 

обавјештавања надлежног царинског органа и плаћања увозних дажбина, до истека 

рока од 36 мјесеци од дана пуштања у слободан промет.  

 

Опрема пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина са 

којом се поступа супротно подлијеже плаћању увозних дажбина по стопи која је на 
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снази на дан таквог поступања, а на основу врсте робе и царинске вриједности коју на 

тај дан утврди надлежни царински орган.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за опрему корисник ослобађања 

подноси уз царинску декларацију којом је опрема пријављена за пуштање у слободан 

промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према мјесту гдје ће се 

опрема користити.  

 

У захтјеву наводи и мјесто коришћења опреме, а уз исти подноси:  

- доказ о регистрацији производне дјелатности за чије ће обављање опрему 

непосредно користити,  

- изјава о намјени увоза опреме и да ће ту опрему користити искључиво за 

обављање непосредне производне дјелатности,  

- потврда Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине да се предметна 

опрема не производи у Босни и Херцеговини,  

- спецификација опреме по редном броју, тарифним ознакама и наименовању из 

Царинске тарифе, уз навођење количине, појединачне и укупне вриједности, 

овјерену од корисника ослобађања и Министарства спољне трговине и 

економских односа Босне и Херцеговине 

- образац на линку: http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/oslobodenja-od-dadzbina-

ovjera-specifikacija   

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија.  

 

 

3. Лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште из 

друге државе  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се лична имовина физичког лица које преноси 

своје уобичајено пребивалиште из друге државе у Босну и Херцеговину.  

 

Корисник ослобађања може бити:  

- држављанин Босне и Херцеговине који преноси своје уобичајено пребивалиште 

из друге државе,  

- страни држављанин који преноси своје уобичајено пребивалиште из друге 

државе и има одобрен привремени боравак у Босни и Херцеговини од најмање 

годину дана.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се под сљедећим условима:  

- да је корисник ослобађања прије преноса имао уобичајено пребивалиште изван 

царинског подручја Босне и Херцеговине најмање 12 мјесеци непрекидно,  

- да увози личну имовину која је била у власништву и коју је користио у свом 

ранијем уобичајеном пребивалишту најмање шест мјесеци прије дана престанка 

уобичајеног пребивалишта у другој држави. Рок од шест мјесеци не односи се на 

кућне залихе намирница и другу потрошну робу,  

- да није користио ослобађање од плаћања увозних дажбина на увоз личне 

имовине у претходних пет година. Овај период рачуна се до дана подношења 

захтјева за ослобађање од плаћања увозних дажбина, независно да ли је у том 

периоду право на ослобађање од плаћања увозних дажбина остварено у складу 

са одредбама одлуке или у складу са прописима који су важили до дана ступања 

на снагу одлуке,  
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- да је лична имовина намијењена за употребу у исту сврху у Босни и 

Херцеговини.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за:  

- алкохолне производе,  

- дуван или дуванске производе,  

- комерцијална превозна средства,  

- опрему и предмете који се користе у обављању дјелатности или занимања, осим 

преносне опреме примијењених и слободних занимања.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само за личну имовину која је 

пријављена за пуштање у слободан промет у року од 12 мјесеци од дана када је 

корисник ослобађања пресељењем успоставио пребивалиште или боравак у Босни и 

Херцеговини.  

 

Надлежни царински орган може захтјевати од корисника ослобађања подношење 

додатних доказа о датуму његовог физичког пресељења, нпр. доказ о евентуалној 

одјави уобичајеног пребивалишта у другој држави, о отказивању закупа стамбеног 

простора, акт о престанку запослења, авионска или друга превозна карта, овјера уласка 

у Босну и Херцеговину у путну исправу жигом граничног полицијског органа и 

слично.  

 

Период претходног непрекидног уобичајеног пребивалишта у другој држави, за стране 

држављане, рачуна се до датума одобравања привременог боравка у Босни и 

Херцеговини, а рок за остваривање права на коришћење ослобађања рачуна се од 

датума одобравања привременог боравка у Босни и Херцеговини.  

 

Лична имовина може се пустити у слободан промет у више одвојених пошиљки у 

роковима наведеним у одлуци. Лична имовина пуштена у слободан промет уз 

ослобађање од плаћања увозних дажбина не може се продати, пренијети или отуђити 

по другом основу било уз плаћање или бесплатно, дати другом лицу на употребу, у 

залог, на позајмицу, користити у друге сврхе или дати као осигурање за извршење 

друге обавезе, без претходног обавјештавања надлежног царинског органа и плаћања 

увозних дажбина, до истека рока од 12 мјесеци од дана пуштања у слободан промет. За 

приватно моторно возило и његову приколицу, камп кућицу, рекреацијско пловило и 

приватни авион тај рок износи 36 мјесеци.  

 

Лична имовина пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних 

дажбина са којом се поступа супротно од наведеног подлијеже плаћању увозних 

дажбина по стопи која је на снази на дан таквог поступања, а на основу врсте личне 

имовине и царинске вриједности коју на тај дан утврди надлежни царински орган.  

 

Изузетно, на захтјев корисника ослобађања, царински орган може одобрити ослобађање 

од плаћања увозних дажбина на личну имовину пријављену за пуштање у слободан 

промет и прије дана престанка његовог уобичајеног пребивалишта у држави из које се 

намјерава преселити, ако се писаном изјавом обавеже да ће се преселити у року шест 

мјесеци од дана подношења захтјева и положи осигурање за плаћање царинског дуга 

који би могао настати ако до пресељења у одобреном року не дође.  

 

Период претходног власништа и коришћења личне имовине рачуна се до дана првог 

пуштања личне имовине у слободан промет. 
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Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за личну имовину корисник 

ослобађања подноси уз царинску декларацију којом је лична имовина пријављена за 

пуштање у слободан промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној 

према мјесту пребивалишта или боравка корисника ослобађања.  

 

Држављанин Босне и Херцеговине уз захтјев подноси:  

- потврду дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине у 

другој држави, којом се потврђује период непрекидног уобичајеног 

пребивалишта у другој држави, или други одговарајући документ,  

- доказ о пребивалишту у Босни и Херцеговини или пријава боравка у Босни и 

Херцеговини,  

- изјаву: о дану пресељења у Босну и Херцеговину, те да у предходном периоду 

није користио ослобађање од плаћања увозних дажбина на увоз личне имовине и 

да ће личну имовину користити у исту сврху у Босни и Херцеговини, овјерену 

код надлежног органа,  

- попис личне имовине коју увози,  

- према потреби, на захтјев царинског органа, доказ да је лична имовина била у 

власништву и да ју је користио најмање шест мјесеци прије престанка 

уобичајеног пребивалишта у другој држави,  

 

Страни држављанин уз захтјев подноси:  

- акт надлежног органа о одобравању привременог боравка у Босни и 

Херцеговини у периоду од најмање годину дана,  

- изјаву о дану пресељења у Босну и Херцеговину, те да у предходном периоду 

није користио ослобађање од плаћања увозних дажбина на увоз личне имовине и 

да ће личну имовину користити у исту сврху у Босни и Херцеговини, овјерену 

код надлежног органа, попис личне имовине коју увози,  

- према потреби, на захтјев царинског органа, доказ да је лична имовина била у 

власништву и да ју је користио најмање шест мјесеци прије престанка 

уобичајеног пребивалишта у другој држави. 

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија.  

 

 

4. Роба која се увози поводом склапања брака  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба која се увози поводом склапања брака - 

свадбена опрема, предмети домаћинства и поклони, нови или коришћени, који 

припадају физичком лицу које се ради склапања брака пресељава из друге државе у 

Босну и Херцеговину.  

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађају се и поклони који се уобичајено дају 

приликом склапања брака и које лице које испуњава услове добије од лица са 

уобичајеним пребивалиштем у другој држави, с тим да вриједност сваког појединачног 

поклона који се увози уз ослобађање од плаћања увозних дажбина не смије бити већа 

од 2.000,00 конвертибилних марака.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само лицу:  

- чије је уобичајено пребивалиште било изван царинског подручја Босне и 

Херцеговине у трајању од најмање 12 мјесеци непрекидно и  

- које поднесе доказ о склапању брака.  
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Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само за робу која је пријављена 

за пуштање у слободан промет:  

- најраније два мјесеца прије датума утврђеног за склапање брака, и  

- најкасније четири мјесеца након датума склапања брака.  

 

Ако је роба пријављена за пуштање у слободан промет уз ослобађање од плаћања 

увозних дажбина прије склапања брака, корисник ослобађања мора положити 

осигурање за плаћање царинског дуга који би могао настати ако до склапања брака не 

дође, односно ако царинском органу који је донио одлуку о ослобађању не достави 

доказ о склапању брака. Ако корисник ослобађања не достави доказ о склапању брака, 

царински орган наплаћује увозне дажбине на основу елемената за обрачун тих дажбина 

који одговарају роби на дан прихватања царинске декларације.  

 

Роба пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина не може 

се продати, пренијети или отуђити по другом основу било уз плаћање или бесплатно, 

дати другом лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге сврхе или дати 

као осигурање за извршење друге обавезе, без претходног обавјештавања надлежног 

царинског органа и плаћања увозних дажбина, до истека рока од 12 мјесеци од дана 

пуштања у слободан промет.  

 

Роба пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина са којом 

се поступа супротно од прописаног подлијеже плаћању увозних дажбина по стопи која 

је на снази на дан таквог поступања, а на основу врсте робе и царинске вриједности 

коју на тај дан утврди надлежни царински орган.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина корисник ослобађања подноси уз 

царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у слободан промет уз 

ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према мјесту боравка корисника 

ослобађања.  

Уз захтјев подноси:  

- доказ о боравку у Босни и Херцеговини,  

- доказ о периоду непрекидног уобичајеног пребивалишта у држави из које се 

пресељава ради склапања брака,  

- попис робе коју увози,  

- доказ о склапању брака или о датуму утврђеном за склапање брака, у зависности 

од ситуације.  

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија.  

 

 

5. Лична имовина наслијеђена у другој држави  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се лична имовина коју држављанин Босне и 

Херцеговине и страни држављанин стално настањен у Босни и Херцеговини наслиједи 

у другој држави– имовина која представља оставштину преминулог.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за:  

- алкохолне поизводе,  

- дуван и дуванске производе,  

- комерцијална превозна средстава,  
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- опрему и предмете који су служили за обављање дјелатности или занимања, 

осим преносне опреме примијењених и слободних занимања која је служила за 

обављање професије или занимања преминулог лица,  

- залихе сировина и готових и полуготових производа,  

- животиње и залихе намирница које су веће од количина разумно потребних за 

уобичајене породичне потребе.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само за личну имовину 

пријављену за пуштање у слободан промет најкасније у року од двије године од дана 

правоснажности одлуке о насљеђивању, у једној или више одвојених пошиљки. 

Царински орган, на захтјев корисника ослобађања, може продужити овај рок у случају 

наступања посебних околности на које корисник ослобађања није могао утицати а које 

су му онемогућиле увоз у наведеном року док трају такве околности (на примјер болест 

насљедника, немогућност ступања у посјед наслијеђених предмета и слично).  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за личну имовину корисник 

ослобађања подноси уз царинску декларацију којом је лична имовина пријављена за 

пуштање у слободан промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној 

према мјесту предочења робе.  

Уз захтјев подноси:  

- правоснажну одлуку надлежног органа о насљеђивању личне имовине коју 

увози. Изузетно, на наслијеђене предмете које је оставилац лично користио 

(одјећа, обућа, постељина, кухињско посуђе и прибор, козметика, те друге мање 

кућне потрепштине), као доказ у смислу ове тачке може се поднијети само извод 

из матичне књиге умрлих,  

 

Одлука о ослобађању од плаћања увозних дажбина по захтјеву доноси се у облику 

забиљешке у царинској декларацији у систему електронске размјене података, односно 

на ЈЦИ ако се подноси писана царинска декларација.  

 

 

6. Школска опрема, образовни материјали и повезани предмети домаћинства  

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се школска опрема, образовни материјали и с 

тим повезани предмети домаћинства који припадају ученику или студенту који борави 

у царинском подручју Босне и Херцеговине у сврху школовања или студирања и који 

су намијењени за личну употребу током трајања његовог школовања или студија.  

 

Право на ослобађање има ученик или студент који је уписан у школску установу на 

подручју Босне и Херцеговине да би редовно похађало наставу. 

 

Опрема подразумјева одјећу, обућу и постељину, образовни материјали предмете и 

инструменте (укључујући и преносне рачунаре) које ученик или студент уобичајено 

користи у сврху његовог школовања или студија.  

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се једном током школске године.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за наведену робу корисник 

ослобађања подноси улазној царинској канцеларији.  

Уз захтјев подноси:  

- доказ о одобравању боравка у Босни и Херцеговини, издат од надлежног органа,  

- попис предмета које увози, који попис садржи и изјаву корисника ослобађања о 

намјени увоза предмета,  
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- доказ да је корисник ослобађања уписан у школску установу у току односне 

школске године на подручју Босне и Херцеговине.  

 

Одлука о ослобађању од плаћања увозних дажбина по захтјеву доноси се у облику 

забиљешке на захтјеву.  

 

 

7. Роба занемариве вриједности 
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба занемариве вриједности садржана у 

пошиљци посланој директно из друге државе примаоцу у Босни и Херцеговини. 

"Робом занемариве вриједности" сматра се роба чија је укупна вриједност до 300,00 

конвертибилних марака по пошиљци. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за: 

- алкохолне производе, 

- парфеме и тоалетне воде, 

- духан и духанске производе. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу одобрава усмено царински уред којем 

је роба предочена. 

 

8. Пошиљке које физичко лице шаље другом физичком лицу  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба некомерцијалног карактера садржана у 

пошиљци коју бесплатно шаље физичко лице из друге државе физичком лицу у Босни и 

Херцеговини.  

 

У сврху остваривања овог права, "пошиљке некомерцијалног карактера" сматрају се 

повремене пошиљке које садрже искључиво робу намијењену личној употреби или 

употреби чланова домаћинства корисника ослобађања, која по својој врсти и количини 

указује да се не ради о комерцијалном карактеру и да их је пошиљалац примаоцу 

послао бесплатно.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина примјењује се на робу вриједности до 90,00 

конвертибилних марака по пошиљци.  

 

Уколико је укупна вриједност пошиљке већа од износа 90 КМ, а садржи два или више 

предмета, ослобађање до тог износа одобрава се за оне предмете за које би ослобађање 

било одобрено да се увозе одвојено, с тим да се вриједност појединачног предмета не 

може подијелити.  

Ослобађање од плаћања увозних дажбина количински се ограничава, по пошиљци, за 

одређену робу како слиједи:  

- дуван и дувански производи: до 50 цигарета или 25 цигарилоса (цигарилоси су 

цигаре тежине до 3 грама по комаду) или 10 цигара или 50 грама дувана за 

пушење или одговарајућа пропорционална комбинација количине наведених 

дуванских производа,  

- алкохол и алкохолна пића: дестилована и жестока алкохолна пића с учешћем 

алкохола већим од 22% волумена, неденатурисани етилни алкохол с учешћем 

алкохола од 80% волумена и више: 1 литра, или дестилована и жестока 

алкохолна пића, аперитиви из вина или алкохола и слична пића с учешћем 

алкохола 22% волумена и мање, пјенушава и ликерска вина: 1 литра или 

одговарајућа пропорционална комбинација количине наведених пића, и остало,  
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- вино: 2 литре,  

- парфеми до 50 мл или тоалетне воде до 250 мл.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу одобрава усмено царинска 

канцеларија којој је роба предочена.  

 

 

9. Роба која се налази у личном пртљагу путника 
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се лични пртљаг путника, те роба 

некомерцијалног карактера у личном пртљагу путника коју путници уносе са собом из 

друге државе у прописаној врсти, количини и вриједности. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се уз сљедећа количинска 

ограничења по путнику и дану. 

 Духан и духански производи: 

- до 200 цигарета, или до 100 цигарилоса (цигарилоси су цигаре тежине до 3 грама 

по комаду), или до 50 цигара, или до 250 грама духана за пушење, или 

одговарајућа пропорционална комбинација количине наведених духанских 

производа, 

 Алкохол и алкохолна пића: 

- с учешћем алкохола већим од 22% волумена, или неденатурирани етилни 

алкохол с учешћем алкохола од 80% волумена и више: 1 литра, или с учешћем 

алкохола 22% волумена и мање: 2 литре, или одговарајућа пропорционала 

комбинација количине наведеног алкохола и пића, 

- мирно вино: 4 литре, 

- пиво: 16 литара. 

Путници до 17 година нису ослобођени од плаћања увозних дажбина на горе наведену 

робу. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина на осталу робу некомерцијалног карактера 

ограничава се на предмете у вриједности до 600,00 конвертибилних марака по путнику 

и дану, независно од врсте превозног средства којим путник путује. 

 

У вриједност робе не урачунава се горе наведена роба за коју су прописана количинска 

ограничења по путнику и дану. 

 

Вриједност личног пртљага путника, који се увози привремено, или се увози поновно 

након привременог извоза, и вриједност лијекова неопходних за личне потребе 

путника, не узима се у обзир за потребе примјене ослобађања. 

 

Ако је вриједност појединог предмета који се увози већа од вриједности 600 КМ, у 

сврху остваривања ослобађања од плаћања увозних дажбина, вриједност таквог 

предмета не може се подијелити, нити се његова вриједност може дијелити на два или 

више лица. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу одобрава усмено улазна царинска 

канцеларија. 
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10. Инструменти и уређаји намијењени за медицинско истраживање, медицинско 

дијагностицирање или лијечење 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађају се инструменти и уређаји намијењени за 

медицинско истраживање, медицинско дијагностицирање или лијечење које 

добротворне или непрофитне организације или физичка лица донирају здравственим 

установама, болничким одјељењима или установама за медицинско истраживање или 

које су те здравствене установе, болнице или установе за медицинско истраживање 

купиле средствима које је у цјелини обезбиједила добротворна или хуманитарна 

организација или уз помоћ добровољних прилога, као и на њихове резервне дијелове и 

компоненте или прибор и алате који се користе за њихово одржавање, провјеру, 

калибрацију или поправку. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се под условом да је утврђено да: 

- донација односних инструмената или уређаја не скрива никакву комерцијалну 

намјеру донатора, и 

- донатор није ни на који начин повезан са произвођачем инструмената или 

уређаја за које се тражи ослобађање. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина, под истим условима, примјењује се и на: 

- резервне дијелове, компоненте или прибор (додатке) који су посебно примјерени 

за инструменте и уређаје, под условом да се ти резервни дијелови, компоненте 

или прибор увозе у исто вријеме када и ти инструменти и уређаји или, ако се 

увозе накнадно, да се може утврдити да су намијењени за инструменте или 

уређаје који су претходно већ увезени уз ослобађање од плаћања увозних 

дажбина, 

- алате који се користе за одржавање, провјеру, калибрацију или поправку 

инструмената или уређаја, под условом да се ти алати увозе у исто вријеме када 

и ти инструменти и апарати или, ако се увозе накнадно, да се може утврдити да 

су намијењени за инструменте или уређаје који су претходно већ увезени уз 

ослобађање од плаћања увозних дажбина. 

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина корисник ослобађања подноси уз 

царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у слободан промет уз 

ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према сједишту корисника 

ослобађања.  

 

Захтјев садржи сљедеће податке: 

- прецизан трговачки опис инструмента или уређаја од стране произвођача и 

његову осмоцифрену тарифну ознаку Царинске тарифе, 

- назив и адресу произвођача и, ако је могуће, добављача, 

- држава поријекла инструмента или уређаја, 

- мјесто употребе инструмента или уређаја, 

- употреба за коју је инструмент или уређај намијењен, 

- име или назив и адресу страног донатора, 

 

Уз захтјев корисник ослобађања подноси: 

- изјава да ће увезену робу користити искључиво за медицинско истраживање, 

медицинско дијагностиковање или лијечење, и 

- изјава да донација нема никакву комерцијалну намјеру донатора и да донатор 

није ни на који начин повезан са произвођачем предметне дониране опреме, 

- акт о донацији предметне робе или доказ да је роба купљена од донираних 

новчаних средстава, 
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- потврда министарства ентитета или Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

надлежног за област здравства која садржи: податке о статусу примаоца, о 

намјени, врсти и количини робе и сагласност за увоз те робе без плаћања 

увозних дажбина, не старију од шест мјесеци, 

- у случају када се роба увози накнадно, подноси се и копија царинске 

декларације по којој је роба пуштена у слободан промет уз ослобађање од 

плаћања увозних дажбина. 

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија. 

 

 

 

11. Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструменти и 

уређаји 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се образовни, научни и културолошки материјал 

наведен у Прилогу 1. без обзира на то ко је прималац и за какву је употребу намијењен. 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се образовни, научни и културолошки материјал 

наведен у Прилогу 2. под условом да је намијењен: 

- јавној образовној, научној или културолошкој установи или организацији, или 

- установи или организацији у категоријама наведеним за сваки предмет у трећој 

колони Прилога 2. која је од министарства ентитета или Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине надлежног за област просвјете, науке или културе добила 

потврду која садржи: податке о статусу примаоца, о намјени, врсти и количини 

робе и сагласност за увоз те робе без плаћања увозних дажбина. 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађају се научни инструменти и уређаји када се увозе 

искључиво у некомерцијалне сврхе. То ослобађање ограничено је на научне 

инструменте и уређаје који се не производе у Босни и Херцеговини, а намијењени су: 

- јавној установи чија је основна дјелатност образовање или научно истраживање 

и оним организационим дијеловима јавне установе чија је основна дјелатност 

образовање или научно истраживање, или 

- приватној установи чија је основна дјелатност образовање или научно 

истраживање и која је од министарства ентитета или Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине надлежног за област просвјете, науке или културе добила потврду 

која садржи: податке о статусу примаоца, о намјени, врсти и количини робе и 

сагласност за увоз те робе без плаћања увозних дажбина. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина у некомерцијалне сврхе примјењује се и на: 

- резервне дијелове, компоненте или додатке који су посебно примјерени за 

научне инструменте или уређаје, под условом да се ти резервни дијелови, 

компоненте или додаци не производе у Босни и Херцеговини и увозе у исто 

вријеме када и ти инструменти и уређаји или, ако се увозе накнадно, да се може 

утврдити да су намијењени за инструменте или уређаје који су претходно већ 

увезени уз ослобађање од плаћања увозних дажбина.  

- алате који ће се користити за одржавање, провјеру, калибрацију или поправку 

научних инструмената или уређаја, под условом да се ти алати не производе у 

Босни и Херцеговини и да се увозе у исто вријеме када и ти инструменти и 

уређаји или, ако се увозе накнадно, да се може утврдити да су намијењени за 

инструменте и уређаје: 
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- који су претходно већ увезени уз ослобађање од плаћања увозних дажбина, под 

условом да су ти инструменти и уређаји још увијек научног карактера у 

тренутку подношења захтјева за ослобађање од плаћања увозних дажбина за 

алате. 

 

Научни инструмент или уређај је сваки инструмент или уређај који је због својих 

објективних техничких карактеристика и резултата које постиже углавном или 

искључиво погодан за научне дјелатности, сматра се да се "увезен у некомерцијалне 

сврхе" примјењује на научне инструменте или уређаје намијењене за употребу у 

непрофитне научно- истраживачке или образовне сврхе. 

 

Када се на основу објективних техничких карактеристика неког инструмента или 

уређаја не може јасно утврдити треба ли се он сматрати научним инструментом или 

уређајем, провјерава се употреба предметног инструмента или уређаја за који се тражи 

ослобађање од плаћања увозних дажбина. Ако се провјером утврди да се предметни 

инструмент или уређај користи у научне сврхе, сматра се да је исти научног карактера. 

 

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се опрема коју у некомерцијалне сврхе увози, 

или се увоз врши у њено име, научно-истраживачка установа или организација са 

сједиштем у другој држави, и то опрема: 

- намијењена за употребу од стране чланова или представника те установе или 

организације или уз њихов пристанак у контексту и у оквиру споразума о 

научној сурадњи чија је сврха провођење међународних научно - истраживачких 

програма у научно - истраживачким установама са сједиштем у Босни и 

Херцеговини, а која је од министарства ентитета или Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине надлежног за област просвјете, науке или културе добила 

одобрење за наведену сврху које садржи: податке о споразуму који је у питању, 

о статусу примаоца, о намјени, врсти и количини робе и сагласност за увоз те 

робе без плаћања увозних дажбина, 

- која остаје у власништву лица са пребивалиштем или сједиштем изван Босне и 

Херцеговине током његовог боравка у царинском подручју Босне и 

Херцеговине. 

 

Сматра се да је опрема "увезена у некомерцијалне сврхе" ако је намијењена за употребу 

у сврху научног истраживања које се обавља у непрофитне сврхе. 

 

Роба пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина не може 

се продати или отуђити по другом основу било уз плаћање или бесплатно, дати другом 

лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге сврхе или дати као 

осигурање за извршење друге обавезе, без претходног обавјештавања надлежног 

царинског органа. 

 

Ако се роба, која је пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних 

дажбина, позајмљује, изнајмљује или уступа установи или организацији која има право 

на ослобађање од плаћања увозних дажбина према наведеним одредбама, ослобађање 

се може и даље одобрити под условом да та установа или организација, од дана 

пријема, предметну робу користи у сврху која јој даје право на то ослобађање. 

 

Роба са којом се поступа супротно подлијеже плаћању увозних дажбина по стопи која 

је на снази на дан таквог поступања, а на основу врсте робе и царинске вриједности 

коју на тај дан утврди надлежни царински орган. 
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Установа или организација која престане испуњавати услове на основу којих је 

остварила ослобађање од плаћања увозних дажбина или која робу увезену уз 

ослобађање од плаћања увозних дажбина намјерава користити у сврхе које нису 

предвиђене Одлуком, о томе обавјештава надлежни царински орган. 

 

Роба која остаје у посједу установе или организације која престане испуњавати услове 

који су јој дали право на ослобађање од плаћања увозних дажбина подлијеже плаћању 

увозних дажбина по стопи која је на снази на дан када су се ти услови престали 

испуњавати, а на основу врсте робе и царинске вриједности коју на тај дан утврди 

надлежни царински орган. 

 

Роба коју установа или организација која користи ослобађање користи у сврхе које 

нису предвиђене одредбама овог одјељка подлијеже плаћању увозних дажбина по 

стопи која је на снази на дан када се почела употребљавати у друге сврхе, а на основу 

врсте робе и царинске вриједности коју на тај дан утврди надлежни царински орган. 

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси уз царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у слободан 

промет уз ослобађање по наведеним одредбама увозној царинској канцеларији 

надлежној према сједишту корисника ослобађања, односно према мјесту предочења 

робе. 

 

Уз захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси изјаву о сљедећем: 

- да ће предметну робу отпремити директно на мјесто одредишта, 

- да ће предметну робу евидентирати у своје књиговодство, 

- да ће предметну робу користити искључиво у некомерцијалне сврхе, 

- изјаву да је упознат с обавезама које произилазе из предметног ослобађања и да 

ће исте испуњавати, 

- да ће омогућити сваку врсту контроле коју надлежни орган сматра потребном у 

сврху провјере испуњавања увјета за предметно ослобађање и употребе робе у 

сврхе за које је ослобођена од плаћања увозних дажбина, 

- прилаже потврду од министарства ентитета или Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине надлежног за област просвјете, науке или културе која садржи: 

податке о статусу примаоца, о намјени, врсти и количини робе и сагласност за 

увоз те робе без плаћања увозних дажбина не старију од шест мјесеци, 

- потврду Спољнотрговинске коморе Босне и Херецговине да се предметна роба 

не производи у Босни и Херцеговини, 

- у случају када се роба увози накнадно, подноси и копију царинске декларације о 

пуштању у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина, 

 

Када се захтјев односи на ослобађање увозних дажбина за научне инструменте и 

уређаје који  се увозе искључиво у некомерцијалне сврхе, захтјев обавезно садржи и 

сљедеће: 

- прецизан трговачки опис предметног инструмента или уређаја од стране 

произвођача, објективне техничке карактеристике на основу којих се 

инструмент или уређај сматра научним и његову осмоцифрену тарифну ознаку 

Царинске тарифе, 

- назив и адресу произвођача и, ако је могуће, добављача, 

- државу поријекла инструмента или уређаја, 

- мјесто употребе инструмента или уређаја, 

- прецизну употребу за коју је инструмент или уређај намијењен, 
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- вриједност инструмента, 

- количину предметног инструмента или уређаја.  

Уз захтјев мора бити приложена и документација која садржи све релевантне податке о 

карактеристикама и техничким спецификацијама инструмента или уређаја. 

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему коју у некомерцијалне 

сврхе увози, или се увоз врши у њено име, научно-истраживачка установа или 

организација са сједиштем у другој држави, садржи сљедеће податке: 

- прецизан трговачки опис предметне опреме, количину, вриједност и 

осмоцифрену тарифну ознаку Царинске тарифе, 

- државу поријекла и државу отпреме опреме, 

- мјесто употребе опреме, 

- употребу за коју је опрема намијењена и трајање њене употребе, 

 

Уз захтјев, корисник ослобађања, подноси сљедеће: 

- изјаву да ће предметну опрему користити искључиво у некомерцијалне сврхе, 

- споразум о научној сурадњи између научно - истраживачке установе или 

организације са сједиштем у другој држави и у Босни и Херцеговини, 

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за наведену робу корисник 

ослобађања подноси уз царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у 

слободан промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према мјесту 

предочења робе.  

 

Зависно од случаја за које сврхе се увози роба, одлука о ослобађању од плаћања 

увозних дажбина доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска 

канцеларија у управном поступку или у облику забиљешке у царинској декларацији у 

систему електронске размјене података, односно на ЈЦИ ако се подноси писана 

царинска декларација.  

 

Установа или организација којој се роба ослобођна од плаћања увозних дажбина 

позајмљује, изнајмљује или уступа дужна је, царинском органу који је донио првобитну 

одлуку о ослобађању, поднијети захтјев за одобравање ослобађања, односно пријеноса 

права и обавеза у вези тог ослобађања са првобитног корисника ослобађања.  

 

Одлуку по захтјеву, у управном поступку, доноси царински орган који је донио 

првобитну одлуку о ослобађању. 

 

 

 

12. Производна средства и друга опрема која се увози у сврху преноса дјелатности 

из друге државе  
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађају се производна средства и друга опрема која 

припада предузећу које дефинитивно прекида своју дјелатност у другој држави и 

премјешта се у царинско подручје Босне и Херцеговине ради обављања сличне 

дјелатности.  

 

Ако је предузеће које се премјешта пољопривредно имање, животиње на њему такође 

се при увозу ослобађају од плаћања увозних дажбина.  
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У сврху остваривања овог права, "предузеће" значи независну производну или услужну 

привредну јединицу без обзира на облик организовања.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина ограничено је на производна средства и 

другу опрему која је:  

- осим у посебним оправданим случајевима, коришћена у предузећу најмање 12 

мјесеци до дана када је предузеће престало пословати у држави из које је 

премјестило своју дјелатност,  

- намијењена за коришћење у исту сврху након премјештања у Босну и 

Херцеговину,  

- одговара врсти дјелатности и величини односног предузећа.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се предузећу чије је 

премјештање у царинско подручје Босне и Херцеговине посљедица или сврха 

преузимања од или спајања са предузећем са сједиштем у царинском подручју Босне и 

Херцеговине ако није основана нова дјелатност.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за:  

- превозна средства која по свом карактеру не представљају средства за 

производњу или за услужне дјелатности,  

- залихе свих врста намијењених за људску потрошњу или храну за 

животиње,  

- горива и залихе сировина или готових производа или полупроизвода,  

- животиње у власништву трговаца.  

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само за производна средства и 

другу опрему која је пријављена за пуштање у слободан промет у року од 12 мјесеци од 

дана када је предузеће престало пословати у другој држави из које је премјестило своју 

дјелатност.  

 

Производна средства и друга опрема пуштена у слободан промет уз ослобађање од 

плаћања увозних дажбина не може се продати, пренијети или отуђити по другом 

основу било уз плаћање или бесплатно, дати другом лицу на употребу, у залог, на 

позајмицу, користити у друге сврхе или дати као осигурање за извршење друге обавезе, 

без претходног обавјештавања надлежног царинског органа и плаћања увозних 

дажбина, до истека рока од 36 мјесеци од дана пуштања у слободан промет.  

 

Производна средства и друга опрема пуштена у слободан промет уз ослобађање од 

плаћања увозних дажбина са којом се поступа супротно од наведеног подлијеже 

плаћању увозних дажбина по стопи која је на снази на дан таквог поступања, а на 

основу врсте робе и царинске вриједности коју на тај дан утврди надлежни царински 

орган.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси уз царинску декларацију којом су производна средства и друга опрема 

пријављени за пуштање у слободан промет уз ослобађање увозној царинској 

канцеларији надлежној према сједишту корисника ослобађања.  

Уз захтјев подноси:  

- доказ о претходном обављању регистроване привредне или услужне дјелатности 

у другој држави из које је корисник ослобађања премјестио своју дјелатност,  

- доказ о дану престанка обављања те дјелатности у другој држави,  

- доказ о регистрацији сличне дјелатности у Босни и Херцеговини,  
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- попис употребљаваних производних средстава и друге опреме коју увози, уз 

навођење њиховог трговачког назива, тарифне ознаке и количине за сваку 

ставку појединачно, те укупне вриједности робе коју увози,  

- доказ да су производна средства и друга опрема коришћена у односном 

предузећу најмање 12 мјесеци до дана када је то предузеће престало пословати у 

другој држави.  

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина, у управном поступку, 

доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска канцеларија.  

 

 

 

13. Роба за хуманитарне организације  
 

У мјери у којој не доводи до злоупотребе или већих поремећаја у конкуренцији, од 

плаћања увозних дажбина ослобађа се сљедеће:  

- роба која задовољава основне потребе људи (храна, лијекови, одјећа, обућа, 

средства хигијене и постељина) коју увозе регистроване хуманитарне 

организације ради бесплатне подјеле у хуманитарне сврхе лицима којима је 

пријеко потребна помоћ због стања у којем се налазе, а коју без икакве 

комерцијалне намјере бесплатно шаљу лица или организације регистроване 

изван Босне и Херцеговине,  

- опрема и канцеларијски материјал које лица или организације регистроване 

изван царинског подручја Босне и Херцеговине, без икакве комерцијалне 

намјере пошиљаоца, бесплатно шаљу регистрованим хуманитарним 

организацијама искључиво за обављање њихове дјелатности.  

 

У сврху остваривања овог права "хуманитарном организацијом" сматра се организација 

регистрована код надлежног органа у Босни и Херцеговини за обављање хуманитарне 

дјелатности. Хуманитарном организацијом, без уписа у регистар хуманитарних 

организација, у случају када пружа хуманитарну помоћ, сматра се и вјерска заједница 

која има организовано пружање хуманитарне помоћи, "опрема" значи возила хитне 

помоћи и специјална возила за превоз инвалидних лица, информатичка опрема 

неопходна за рад хуманитарне организације, шатори, монтажне куће, покривачи, 

носила, покретне кухиње са прибором и слично, која не може бити подијељена 

бесповратно, него мора остати у власништву хуманитарне организације.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за:  

- алкохолне производе,  

- дуван и дуванске производе,  

- кафу и чај,  

- моторна возила, осим возила хитне помоћи и специјалних возила за превоз 

инвалидних лица.  

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се само хуманитарној организацији 

која има успостављене књиговодствене процедуре које надлежним органима 

омогућавају контролу њиховог пословања и које нуде све гаранције које се сматрају 

неопходним.  

 

Хуманитарна организација којој је одобрено ослобађање од плаћања увозних дажбина 

не може робу продати или отуђити по другом основу било уз плаћање или бесплатно, 

дати другом лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у сврхе које су 
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различите од оних за које је одобрено ослобађање или дати као осигурање за извршење 

друге обавезе, без претходног обавјештавања надлежног царинског органа.  

 

Ако се роба позајмљује, изнајмљује или уступа хуманитарној организацији која има 

исто право на ослобађање од плаћања увозних дажбина, ослобађање се и даље одобрава 

под условом да та хуманитарна организација предметну робу користи у сврху која јој 

даје право на то ослобађање.  

 

Роба пуштена у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина а са којом 

се поступа супротно прописаном подлијеже плаћању увозних дажбина по стопи која је 

на снази на дан таквог поступања, а на основу врсте робе и царинске вриједности коју 

на тај дан утврди надлежни царински орган.  

 

Хуманитарна организација која престане испуњавати услове који су јој дали право на 

ослобађање од плаћања увозних дажбина или која робу пуштену у слободан промет без 

плаћања увозних дажбина намјерава користити у сврхе које нису предвиђене овим 

чланом о томе обавјештава надлежни царински орган.  

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси уз царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у слободан 

промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији надлежној према мјесту 

предочења робе.  

 

Уз захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси:  

- доказ да је регистрован као хуманитарна организација, а за вјерску заједницу 

доказ да има организовано пружање хуманитарне помоћи,  

- доказ да се роба шаље бесплатно, са спецификацијом робе,  

-  изјаву:  

1) да има успостављену књиговодствену евиденцију о крајњим корисницима 

робе и начину пружања хуманитарне помоћи, која омогућава ефикасно 

спровођење царинске контроле над употребом предметне робе, и  

2) да је роба коју увози, сагласно правилима хуманитарне организације, 

намијењена искључиво за бесплатну подјелу.  

 

 

Одлука по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу доноси се у 

облику забиљешке у царинској декларацији у систему електронске размјене података, 

односно на ЈЦИ ако се подноси писана царинска декларација.  

 

 

14. Роба за жртве несреће 

  

Од плаћања увозних дажбина ослобађа се роба за жртве несреће коју увози орган 

управе и регистрована хуманитарна организација - корисник ослобађања, а која је 

намијењена: 

- за бесплатну подјелу жртвама елементарних непогода које су погодиле 

територију Босне и Херцеговине, 

- за бесплатну употребу од стране жртава тих непогода, док при томе остаје у 

власништву органа управе или хуманитарне организације. 
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Роба коју за пуштање у слободан промет увози агенција из друге државе која пружа 

помоћ у случају елементарне непогоде ради задовољавања својих оперативних потреба 

током периода пружања наведене помоћи такођер има право на ослобађање под истим 

условима. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за материјале и опрему 

намијењену за обнову подручја погођених елементарном непогодом, као ни за обнову 

индивидуалних и пословних стамбених простора и објеката жртава елементарних 

непогода. 

У сврху примјене овог члана, "хуманитарном организацијом" сматра се организација 

регистрована  код надлежног органа у Босни и Херцеговини за обављање хуманитарне 

дјелатности. Хуманитарном организацијом, без уписа у регистар хуманитарних 

организација, у случају када пружа хуманитарну помоћ, сматра се и вјерска заједница 

која има организовано  пружање хуманитарне помоћи. 

Ослобађање се одобрава органу управе или хуманитарној организацији која има 

успостављене књиговодствене процедуре које надлежним органима омогућавају 

контролу њиховог пословања и које нуде све гаранције које се сматрају неопходним. 

 

Корисник ослобађања робу пуштену у слободан промет уз ослобађање од плаћања 

увозних дажбина не смије продати или отуђити по другом основу било уз плаћање или 

бесплатно, дати другом лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге 

сврхе или дати као осигурање за извршење друге обавезе, без претходног 

обавјештавања надлежног царинског органа. 

 

Ако се роба позајмљује, изнајмљује или уступа другом кориснику ослобађања који и 

сам има право на ослобађање према овом члану ослобађање се и даље одобрава, под 

условом да нови корисник ослобађања предметну робу користи у сврху која му даје 

право на то ослобађање. 

 

Роба, након што је престану користити жртве елементарне непогоде, не смије се 

продати или отуђити по другом основу било уз плаћање или бесплатно, дати другом 

лицу на употребу, у залог, на позајмицу, користити у друге сврхе или дати као 

осигурање за извршење друге обавезе, без претходног обавјештавања надлежног 

царинског органа. 

 

Ако се роба позајмљује, изнајмљује или уступа другом кориснику ослобађања који и 

сам има право на ослобађање према овом члану или, према потреби, хуманитарној 

организацији која има право на ослобађање, ослобађање се и даље одобрава под 

условом да нови корисник ослобађања предметну робу користи у сврху која му даје 

право на то ослобађање. 

 

Роба са којом се поступа супротно од наведеног подлијеже плаћању увозних дажбина 

по стопи која је на снази на дан таквог поступања, а на основу врсте робе и царинске 

вриједности коју на тај дан утврди надлежни царински орган. 

 

Корисник ослобађања који престане испуњавати услове који су му дали право на 

ослобађање од плаћања увозних дажбина или који робу увезену уз ослобађање од 

плаћања увозних дажбина намјерава користити у сврхе које нису предвиђене овим 

чланом о томе обавјештава надлежни царински орган. 

 

У случају робе која остаје у посједу корисника ослобађања који престане испуњавати 

услове које су му дали право на ослобађање од плаћања увозних дажбина, када се та 

роба пренесе на другог корисника ослобађања, који и сам има право на ослобађање, или  
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на хуманитарну организацију која има право на ослобађање, ослобађање се и даље 

одобрава под условом да предметну робу користи у сврху која му даје право на то 

ослобађање. У осталим случајевима, роба подлијеже плаћању увозних дажбина по 

стопи која је на снази на дан када су се ти услови престали испуњавати, а на основу 

врсте робе и царинске вриједности коју на тај дан утврди надлежни царински орган. 

 

Роба коју корисник ослобађања користи у сврхе које нису предвиђене Одлуком 

подлијеже плаћању увозних дажбина по стопи која је на снази на дан када се почела 

користити у друге сврхе, а на основу врсте робе и царинске вриједности коју на тај дан 

утврди надлежни царински орган. 

 

Захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу корисник ослобађања 

подноси уз царинску декларацију којом је роба пријављена за пуштање у слободан 

промет уз ослобађање увозној царинској канцеларији према мјесту предочења робе.  

Уз захтјев подноси: 

а) попис робе коју увози, 

б) изјаву: 

- да има организирану књиговодствену евиденцију о начину пружања 

хуманитарне помоћи, која омогућава ефикасно провођење царинске  контроле 

над употребом предметне робе, 

- да је роба која се увози намијењена за бесплатну подјелу или бесплатну 

употребу од стране жртава елементарних непогода, 

ц) доказ о статусу хуманитарне организације, када је она корисник ослобађања. 

 

За ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу, агенција из друге државе која 

пружа помоћ у случају елементарне непогоде подноси увозној царинској канцеларији 

попис робе коју увози, а који садржи и њену изјаву да предметну робу увози ради 

задовољавања својих оперативних потреба током периода пружања помоћи у случају 

елементарне непогоде.  

Одлука о ослобађању од плаћања увозних дажбина доноси се у облику забиљешке на 

попису робе. 

 

Одлуку по захтјеву за ослобађање од плаћања увозних дажбина за робу, у управном 

поступку, доноси царински орган којем организационо припада увозна царинска 

канцеларија. 

 

Други корисник ослобађања којем се роба позајмљује, изнајмљује или уступа, дужан је, 

царинском органу који је донио првобитну одлуку о ослобађању, поднијети захтјев за 

одобравање ослобађања, односно пријеноса права и обавеза у вези тог ослобађања са 

првобитног корисника ослобађања.  Уз захтјев подноси: 

- изјаву првобитног корисника ослобађања да предметну робу бесплатно 

позајмљује, изнајмљује или уступа, која садржи и попис те робе, 

- копију првобитне одлуке о ослобађању на предметну робу, 

Изјаву: 

- да има организирану књиговодствену евиденцију о начину пружања 

хуманитарне помоћи, која омогућава ефикасно провођење царинске  контроле 

над употребом предметне робе, 

- да је роба која се увози намијењена за бесплатну подјелу или бесплатну 

употребу од стране жртава елементарних непогода, 

 

Одлуку по захтјеву, у управном поступку, доноси царински орган који је донио 

првобитну одлуку о ослобађању. 



20 

 

 

15. Ковчези, погребне урне и украсни погребни предмети 
 

Од плаћања увозних дажбина ослобађају се ковчези са тијелима и урне са пепелом 

умрлог лица и украсни погребни предмети. 

 

- ковчези с тијелом и урне с пепелом умрлих људи, као и цвијеће, вијенци и други 

уобичајени украсни погребни предмети који их прате, 

- цвијеће, вијенци и други украсни погребни предмети које лица из друге државе 

доносе на сахрану или ради украшавања гробова који се налазе у царинском 

подручју Босне и Херцеговине, у врсти и количини које не указују да се ради о 

увозу у комерцијалне сврхе. 

 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина за наведену робу одобрава улазна царинска 

канцеларија усмено. 

 

 

Прилог 1.   

 

Образовни, научни и културолошки материјал без обзира ко је прималац и за какву су 

употребу намијењени  

 

А. Књиге, публикације и исправе 

     Ознака ЦТ Назив 

3705 Фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени, осим 

кинематографских филмова: 

3705 00 10 

 

3705 00 90  

–  за офсетну репродукцију 

 

–  остало 

 Микрофилмови књига, дјечјих сликовница, укључујући оних 

за цртање или бојење, школских вјежбанки (радних 

биљежница), књига с крижаљкама и загонеткама, новина и 

часописа, штампане исправе или извјештаји некомерцијалног 

карактера, те појединачне илустрације, штампане странице и 

отисци за штампање књига 

4903 00 00 Дјечје сликовнице, укључујући и оне за цртање или бојење 

4905 Географске и хидрографске карте и сличне карте свих врста, 

укључујући атласе, зидне карте, топографске карте и глобусе: 

 –  остало: 

4905 99 00 –  остало: 

  Географске карте, карте и дијаграми од интереса у научним 

пољима попут геологије, зоологије, ботанике, минералогије, 

палеонтологије, археологије, етнологије, метеорологије, 

климатологије и геофизике 

4906 00 00 Оригинални планови рађени руком за архитектуру, машиноградњу, 

индустрију, трговину, топографију или у сличне намјене; рукописи; 

њихове карбонске копије и фотографске репродукције на осјетљивом 

папиру претходно наведених производа 
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4911 Остали штампани материјали, укључујући штампане слике и 

фотографије: 

4911 10 –  трговачки рекламни материјал, трговачки каталози и слично: 

4911 10 90 – остало: 

  Каталози књига и публикација које у продају стављају 

издавачи или продавачи књига с пословним сједиштем у 

другој држави 

  Каталози филмова, снимака или других визуелних и слушних 

материјала образовног, научног или културног карактера 

  Плакати за промовирање туризма и туристичке публикације, 

брошуре, водичи, распореди вожње, памфлети и сличне 

публикације, илустрирани или неилустрирани, укључујући и 

оне које објављују приватна предузећа, намијењених за 

подстицање јавности да путује изван Босне и Херцеговине, 

укључујући њихове микрокопије 

  Библиографски информацијски материјали за бесплатну 

дистрибуцију
(1)

 

  Остало: 

4911 99 00 – Остало: 

  Појединачне илустрације, отиснуте странице и отисци за 

штампање књига, укључујући њихове микрокопије
(1)

 

  Микрокопије књига, дјечјих сликовница, укључујући оних за 

цртање или бојење, школских вјежбанки (радних биљежница), 

књига са крижаљкама и загонеткама, новина и часописа те 

исправа или извјештаја некомерцијалног карактера
(1)

 

  Публикације намијењене подстицању јавности да студира 

изван Босне и Херцеговине, укључујући њихове микрокопије
(1)

 

  Метеоролошки и геофизички дијаграми 

9023 00 Инструменти, апарати и модели намијењени за демонстрирање (нпр. у 

образовање или на изложбама), неподесни за друге употребе: 

9023 00 80  Остали: 

  Географске и рељефне карте од интереса у научним пољима 

попут геологије, зоологије, ботанике, минералогије, 

палеонтологије, археологије, етнологије, метеорологије, 

климатологије и геофизике 

 

Б. Визуелни и звучни материјали образовног, научног или културног карактера 
Предмети наведени у Прилогу 2. Дијелу А које су произвели Уједињени народи или 

једна од њихових специјализираних агенција. 

 

Прилог 2.   

                                                           
 

 

(1) Izuzeće se ne primjenjuje na predmete u kojima oglasi pokrivaju više od 25% površine. U slučaju publikacija i plakata za 

promoviranje turizma, ovaj postotak primjenjuje se samo na privatno komercijalno oglašavanje. 
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Образовни, научни и културолошки материјал намијењен образовним, научним или 

културолошким установама, или установама или организацијама у категоријама 

наведеним за сваки предмет у трећој колони овог прилога.  

 

А. Визуелни и звучни материјали образовног, научног или културног карактера 

 

     Ознака 

ЦТ  

Назив Установа или 

организације 

корисници 

3704 00 

 

Фотографске плоче, филмови, папири, картон и 

текстил, освијетљени али неразвијени 

 

Све организације 

(укључујући 

радијске и 

телевизијске 

организације), 

установе или 

удружења које имају 

одобрење надлежних 

органа за увоз те 

робе без плаћања 

увозних дажбина 

3704 00 10  плоче и филмови:  

  Кинематографски филмови, позитиви 

образовног, научног или културног 

карактера 

 

3705 

 

Фотографске плоче и филмови, освијетљени и 

развијени, осим кинематографских филмова: 

 

  Образовног, научног или културног 

карактера 

 

3706 

 

Кинематографски филмови, освијетљени и 

развијени, са снимљеним или без снимљенога 

звучног записа или само са снимљеним звучним 

записом: 

 

3706 10  ширине 35 мм или веће:  

3706 10 99 – остали позитиви:  

  Филмски журнали (са звучним записом 

или без њега) који описују текуће вијести 

у тренутку увоза, увезени до највише два 

примјерка за сваку тему у сврху копирања 

 

  Архивски филмски материјал (са звучним 

записом или без њега) намијењен за 

употребу са филмским журналима 

 

  Рекреацијски филмови посебно 

намијењени дјеци и младима 

 

  Остали филмови образовног, научног или 

културног карактера 
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3706 90  остало:  

3706 90 52   

3706 90 91 

3706 90 99 

 Филмски журнали (са звучним записом 

или без њега) који описују текуће вијести 

у тренутку увоза, увезени до највише два 

примјерка за сваку тему у сврху копирања 

 

  Архивски филмски материјал (са звучним 

записом или без њега) намијењен за 

употребу са филмским журналима  

 

  Рекреацијски филмови посебно 

намијењени дјеци и младима 

 

  Остали филмови образовног, научног или 

културног карактера 

 

4911 

 

Остали штампани материјали, укључујући 

штампане слике и фотографије: 

 

  остало:  

4911 99 00 – остало:  

  Микрокартице или други медији за 

похрањивање информација који се 

користе у компјутеризираним 

информацијским и документарним 

службама образовног, научног или 

културног карактера 

 

  Панои намијењени искључиво за 

демонстрацију и образовање 

 

8523  Дискови, траке, полупроводички уређаји за 

похрањивање података, ''паметне картице'' и 

остали медији за снимање звука или других 

феномена, неовисно јесу ли снимљени или не, 

укључујући матрице и мастере за производњу 

дискова, али искључујући производе из главе 37: 

 

9023 00 

 

Инструменти, апарати и модели намијењени за 

демонстрирање (на примјер, у образовању или на 

изложбама), неподесни за друге употребе: 

 

  Узорци, модели и панои образовног, 

научног или културног карактера, 

намијењени искључиво за демонстрацију 

и образовање 

 

  Модели или прикази апстрактних 

концепата попут молекулских структура 

или математичких формула 

 

Разно Холограми за ласерске пројекције  

 Мултимедијски комплети  

 Материјали за програмирану наставу, 

укључујући материјале у облику комплета са 

одговарајућим отиснутим материјалом 
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Б. Колекционарски предмети и умјетнине образовног, научног или културног 

карактера 

Ознака ЦТ Назив Установа или 

организације 

корисници 

Разно Колекционарски предмети и умјетнине који 

нису намијењени за продају 

Галерије, музеји и 

друге институције 

које имају одобрење 

надлежних органа за 

увоз те робе без 

плаћања увозних 

дажбина 

 

 

 

 

 

 

ВАЖЕЋИ  ПРОПИСИ 

 

У сврху израде предметне информације, кориштени су сљедећи прописи: 

- Закон о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ, 

број 58/15), 

- Одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања 

увозних и извозних дажбина („Службени гласник БиХ“, број 24/18), 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Детаљне информације и обрасци су доступни на: 

http://www.new.uino.gov.ba/ba/Carinski%20postupci  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvteo.gov.ba/data/Home/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/specifikacije/PROPISI%20ovj.%20spec./HR_58-15.pdf
http://www.mvteo.gov.ba/data/Home/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/specifikacije/PROPISI%20ovj.%20spec./HR_58-15.pdf
http://www.mvteo.gov.ba/data/Home/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/specifikacije/PROPISI%20ovj.%20spec./24-18_HR.pdf
http://www.new.uino.gov.ba/ba/Carinski%20postupci

