Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje
Banja Luka

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно oпорезивање
Бања Лука

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'', број 32/02),
директор Управе за индиректно опорезивање д о н о с и
УПУТСТВО
О ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ
ГЛАВА I - ОПШТИ ДИО
Члан 1.
(Предмет)
Овим упутством ближе се прописује начин пријављивања и провођења царинског надзора
и поступка над робом коју путници носе са собом при уласку у или изласку из царинског
подручја Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), контрола уношења и изношења
ефективног страног новца, вриједносних папира и вриједносница које гласе на страна средства
плаћања и друга питања везана за царински поступак у путничком промету с иностранством.
Члан 2.
(Правни основ)
Царински поступак у путничком промету с иностранством регулисан је:
a) одредбама члана 38. и 58. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 57/04 и 51/06), (у даљем тексту: Закон) и члана 1. и 2.
Прилога Закона,
б) одредбама члана 100. до 105., 132. до 144. и 350. до 361. Одлуке о проведбеним
прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'',
број 63а/04 и 60/06), (у даљем тексту: Одлука),
ц) Одлуком о случајевима када се не наплаћује износ од 1% царинске вриједности за
царинско евидентирање (''Службени гласник БиХ'', број 31/05),
д) одредбама члана 6. Закона о Царинској тарифи БиХ (''Службени гласник БиХ'', број
1/98, 5/98, 7/98, 22/98, 31/02, 32/04 и 48/05),
е) Одлуком о одређивању износа вриједности роба на које се примјењује јединствена
царинска стопа (''Службени гласник БиХ'', број 6/98),
ф) одредбом члана 1. Закона о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 7/98 и 35/04),
г) Упутством о начину и поступку регулисања привременог увоза, привременог извоза и
транзита спортског и ловачког оружја и муниције (''Службени гласник БиХ'', број 56/05),
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х) Упутством о издавању дозвола за увоз и извоз умјетничких дјела и антиквитета
(''Службени гласник БиХ'', број 41/02),
и) Законом о девизном пословању (''Службене новине ФБиХ'', број 35/98) и Законом о
девизном пословању (''Службени гласник РС'', број 96/03),
ј) Правилником о условима и поступку изношења ефективног страног новца, вриједносних
папира и вриједносница које гласе на страна средства плаћања (''Службене новине ФБиХ''
број 35/00),
к) Уредбом о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака,
чекова и хартија од вриједности (''Службени гласник РС'', број 16/05),
л) Законом о спречавању прања новца (''Службени гласник БиХ'', број 29/04).
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) У примјени овог упутства, појмови имају слиједеће значење:
а) ''путник'' значи:
1) у доласку/уласку - свако лице које привремено улази у царинско подручје БиХ и
које у њему нема мјесто пребивалишта и свако лице које се након привременог
боравка у иностранству враћа у царинско подручје БиХ у којем има
пребивалиште,
2) у изласку/одласку - свако лице које привремено напушта царинско подручје БиХ
у којем има пребивалиште и свако лице које након привременог боравка у БиХ
напушта то подручје у којем нема мјесто пребивалишта.
б) ''предмети домаћинства'' - значе личне предмете, кућну постељину, намјештај и
опрему намијењену за личну употребу или задовољење потреба домаћинства под
условима да немају комерцијални карактер,
ц) ''роба некомерцијалног карактера'' - значи повремене увозе робе искључиво за личну
употребу путника, његове породице или за поклоне, чији карактер и количина
упућују да се не ради о увозу у комерцијалне сврхе,
д) ''лични пртљаг'' - значи сав пртљаг некомерцијалног карактера којег је путник у
стању показати царинским органима приликом уласка/изласка у/из царинског
подручја БиХ или га је предао на превоз превозничкој копанији (тзв. пратећи
пртљаг), уколико несумњиво може доказати да га је предао превознику ради
превоза у/из БиХ.
(2) Као доказ да је лични пртљаг предат на превоз превозничкој компанији ради превоза
у/из царинског подручја БиХ може бити превозна карта путника, превозна исправа и друго.
Члан 4.
(Опште право)
Према одредбама члана 1. Закона о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине
проток роба је слободан, с тим што се не искључују забране или ограничења промета роба које
угрожавају јавну политику, јавни морал, јавну сигурност, здравље људи, животиња и биљака,
затим национално богатство од умјетничке, историјске или археолошке вриједности, те
индустријско-комерцијалну својину или елиминисање опојних дрога и отпадних материја.
ГЛАВА II - НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА РОБЕ ПРИ ДОЛАСКУ ПУТНИКА
Члан 5.
(Начин пријављивања)
Робу коју путник у доласку уноси у царинско подручје БиХ може пријавити царинским
органима:
a) усмено,
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б) на други начин и
ц) писмено, подношењем царинске пријаве у писаном облику на обрасцу ЈЦИ-а или
коришћењем технике обраде података, сходно члану 59. и 74. Одлуке (у даљем тексту:
царинска пријава).
Члан 6.
(Пријављивање усменим путем)
(1) Усменим путем може се пријавити:
a) роба некомерцијалног карактера садржана у личном пртљагу путника или послана
из иностранства (члан 132. Одлуке),
б) привремено увезена превозна средства за приватну употребу (члан 136. став 1. тачка
б) Одлуке) и
ц) привремено увезене личне ствари и роба за спортске сврхе путника (члан 136. став
1. тачка б) Одлуке).
(2) При преласку царинске линије (границе) у доласку путник је дужан усмено пријавити,
а на захтјев царинског органа и показати сву робу коју носи са собом, независно од тог има ли
мјеста провођењу царинског поступка или не (тј. наплати увозних дажбина и других
индиректних пореза при увозу). У случају проналаска непријављене робе истом је учињен
царински прекршај.
(3) Царински орган, према процјени ризика, одлучује да ли ће робу пријављену усмено
прегледати или ће прихватити усмену пријаву путника без прегледа робе.
(4) Ствари које носи дипломатски курир на основу дипломатског курирског писма не
подлијежу царинском прегледу.
(5) Царински орган може да не прихвати усмену пријаву за робу коју за рачун путника
уноси друго лице у својству заступника (шпедитера) (члан 134. став 1. Одлуке).
(6) Усмено се не може пријавити:
a) роба за коју царински органи не могу утврдити да су пријављени подаци тачни или
потпуни (члан. 134. став 2. Одлуке) и
б) роба која подлијеже забрани, ограничењу или некој другој мјери, нпр. дозвола,
цертификат, одобрење и сл. (члан 142. Одлуке).
Члан 7.
(Пријављивање на други начин)
(1) Путник у доласку, у смислу члана 140. Одлуке, може пријавити на ''други начин'':
a) робу некомерцијалног карактера која се налази у личном пртљагу путника и која
има право на ослобађање од плаћања увозних дажбина према члану 2. Прилога
Закона (чл. 137. став 1. под а) Одлуке),
б) превозна средства привремено увезена за личну употребу (чл. 139. став 1. тач. б)
Одлуке),
ц) превозна средства регистрована у БиХ, а намијењена поновном увозу у БиХ и
д) личне ствари и робу коју увози за спортске сврхе у складу с чланом 360. Одлуке
(члан 139. став 1. тачка а) Одлуке).
(2) Роба пријављена на други начин сматра се показаном царини, а пријава прихваћена и
пуштање одобрено у моменту када се врши радња из члана 140. Одлуке.
(3) Открије ли се да је радња из члана 140. Одлуке извршена, а увезена роба не испуњава
услове за пријављивање на други начин, сматра се да је роба незаконито увезена, односно
унесена.
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Члан 8.
(Пријављивање писменим путем)
Путник је дужан царинским органима поднијети царинску пријаву за стављање у слободан
промет (у даљем тексту: царињење) слиједеће некомерцијалне робе:
a) чија вриједност прелази 3.000 КМ,
б) за коју царински органи нису у могућности утврдити врсту, вриједност и поријекло,
уколико од поријекла зависи висина плаћања увозних дажбина и других индиректних
пореза,
ц) за коју је, ради идентификације и утврђивања других података, потребно вјештачење и
д) која је пријављена усмено, а за коју се путник не слаже са налазом царинског
службеника у погледу утврђене врсте, количине, поријекла, вриједности или утврђеног
износа увозних дажбина и других индиректних пореза.
ГЛАВА III - ПОСТУПАК ЦАРИЊЕЊА РОБЕ КОЈУ УНОСИ ПУТНИК
Члан 9.
(Поступак царињења)
Роба коју путник у доласку уноси, може се царинити:
а) уз ослобађање од плаћања увозних дажбина, под прописаним условима,
б) уз плаћање увозних дажбина:
1) у скраћеном поступку,
2) у редовном поступку, подношењем царинске пријаве.
Члан 10.
(Поступак царињења робе уз
ослобађање од плаћања увозних дажбина)
(1) У смислу члана 176. став 5. Закона, у вези са чланом 2. Прилога Закона, ослобођена је
од плаћања увозних дажбина роба из става (2) овог члана која је садржана у личном пртљагу
путника који долази из иностранства (независно од држављанства путника), уколико се не
налази на ограничењима или забранама и под условом да нема комерцијални карактер.
(2) Ослобађање од плаћања увозних дажбина из става (1) овог члана примјењује се по
путнику и по дану на:
a) некомерцијалну робу, укључујући поклоне и сувенире који се налазе у личном
пртљагу путника, а чија царинска вриједности није већа од 200 КМ,
б) 200 цигарета или 100 цигарилоса или 250 грама дувана,
ц) 2 литре столног вина,
д) један литар алкохола или жестоког пића преко 22% вол.; или два литра десертног
вина, пјенушца или других пића,
е) 60 цц/ml. парфема и
ф) 250 цц/ml. тоалетне воде.
Путници млађи од 17 година не могу увозити дуванске производе и алкохолна пића.
(3) Робу из става (2) овог члана царински службеник ослобађа од плаћања увозних
дажбина усмено без испостављања царинских докумената. Та роба је, у смислу члана 26. тачка
2. Закона о порезу на додату вриједност, ослобођена и од плаћања пореза на додату вриједност.
(4) Када се у личном пртљагу путника налази роба из става (2) тачка а) овог члана
појединачне царинске вриједности веће од 200 КМ, на исту се приликом уноса у БиХ морају
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наплатити увозне дажбине и други индиректни порези на њену укупну царинску вриједност,
јер подјела вриједности такве робе се не може вршити (нпр. ако путник носи телевизор у боји
вриједности 500 КМ, телевизор се не може оцаринити тако да се за дио вриједност од 200 КМ
ослободи од плаћања увозних дажбина, а да се на дио вриједности од 300 КМ обрачунају и
наплате дажбине, него ће царински органи предметни телевизор оцаринити на вриједност 500
КМ и на тај износ обрачунати и наплатити увозне дажбине и друге индиректне порезе). Исто
тако не може се збрајати повластица више путника при увозу једног предмета, јер се
повластица односи на сваког путника појединачно (нпр. када четвeро путника у моторном
возилу увезу један предмет вриједности 800 КМ, те захтијевају примјену повластице, не може
се одобрити повластица, него се увозне дажбине и други индиректни порези обрачунавају на
цијелу царинску вриједност тог предмета).
(5) Роба из става (2) тачка б) до ф) овог члана, као предмети личног пртљага путника,
ослобађа се од плаћања увозних дажбина, независно од њихове појединачне или укупне
вриједности.
(6) Када се роба из става (2) тачка а) овог члана која се налази у путничком пртљагу,
превози жељезницом без пратње путника и пријављује царинском органу без личног присуства
путника, тада се подноси царинска пријава за регистровану пртљагу на обрасцу из Прилога 23
Одлуке, према условима и ограничењима утврђеним тим обрасцем.
Члан 11.
(Царињење робе у скраћеном поступку
по јединственој царинској стопи)
(1) Путник који при доласку из иностранства уноси робу преко количине и вриједности за
коју се може ослободити од плаћања увозних дажбина, а намијењена је за његову личну
употребу или употребу његовог домаћинства и укупна јој вриједност не прелази 3.000 КМ,
пријављује усмено и иста се царини у скраћеном царинском поступку на ганичном прелазу. При
томе, царински службеник за ослобађање од плаћања увозних дажбина издваја робу која
подлијеже плаћању дажбина у већем износу, а за плаћање дажбина опредјељује робу која
подлијеже плаћању дажбина у мањем износу (нпр. у пртљагу путника налазе се три предмета
различите вриједности, један предмет вриједности 190 КМ, други 180 КМ, трећи 160 КМ, од
плаћања увозних дажбина биће ослобођен предмет вриједности 190 КМ).
(2) Роба из става (1) овог члана, изузев робе која је ослобођена од плаћања царине и робе
за коју је у Царинској тарифи БиХ предвиђена нулта стопа царине, царини се по јединственој
царинској стопи од 10%.
(3) Јединствена царинска стопа не примјењује се уколико је путник, прије примјене
јединствене царинске стопе, захтијевао да се роба царини по царинским стопама из Царинске
тарифе БиХ. Сва роба која чини пошиљку тада подлијеже плаћању царине по стопама из
Царинске тарифе БиХ и иста се упућује на провођење редовног поступка царињења у царинској
испостави. Дакле, путник не може захтијевати да му се дио робе царини по јединственој
царинској стопи, а дио по стопама из Царинске тарифе БиХ.
(4) За робу пријављену усменим путем, а која подлијеже плаћању увозних дажбина и
других индиректних пореза, царински органи путнику издају потврду о наплати индиректних
пореза (чл. 135. Одлуке), чији је облик и садржај прописан посебним упутством.
(5) Подаци о роби у потврди из става (4) овог члана морају бити прецизни и јасни у
погледу врсте, количине и вриједности робе, како би се роба могла идентификовати и утврдити
да ли је у питању некомерцијална роба за личну употребу путника или његовог домаћинства
или је у питању комерцијална роба. Код уношења података о роби не могу се, у одговарајућу
рубрику потврде, уносити збирни називи за робу као нпр.: ''разна роба'', ''предмети
домаћинства'', ''техничка роба'', јер то онемогућава контролу правилне примјене прописа, те
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обрачуна и наплате увозних дажбина и других индиректних пореза. Када се ради о роби која је
педмет ограничења и контрола надлежних органа (нпр. оружје, уређаји за комуникације и везе и
сл.) у потврду се уносе сви подаци неопходни за идентификацију те робе (трговачки назив робе,
тип, марка, фабрички број, година производње и други подаци карактеристични за такву робу),
као и подаци о документима који прате робу.
(6) Начин и поступак вођења евиденције о наплаћеним увозним дажбинама и другим
индиректним порезима по потврди из става (4) овог члана прописан је посебним упутством.
Члан 12.
(Примјена преференцијалне стопе код
царињење робе у скраћеном поступку)
(1) Према важећим Уговорима о слободној трговини које је БиХ закључила са другим
државама, ради поједностављења поступка у путничком промету, прописана су одређена
изузећа од подношења доказа о поријеклу за производе што их уносе физичка лица као дио
личне пртљаге, под условом да су у питању производи некомерцијалног карактера декларисани
као производи с поријеклом, без сумње у истинитост такве изјаве и да њихова укупна
вриједност не прелази 1.200 еура.
(2) За робу из става (1) овог члана царињење, односно обрачун увозних дажбина и других
индиректних пореза може се обавити на граничном прелазу уз примјену преференцијалне
стопе, при чему се у потврди о наплати индиректних пореза мора уписати напомена да је
примијењено преференцијално поријекло (нпр. примјена преференцијалног поријекла са
Републиком Македонијом).
(3) За робу вриједности веће од вриједности наведене у ставу (1) овог члана, за примјену
преференцијалне стопе потребно је приложити или изјаву на фактури (ако је вриједност до
6.000 еура) или увјерење о кретању ЕУР 1. (када је роба веће вриједности), с тим да тада треба
провести редован царински поступак. И у случају када физичко лице тражи примјену
преференцијалне стопе, а постоји сумња у истинитост његове изјаве о поријеклу, независно
одвриједности робе, царињење треба обавити у редовном царинском поступку, у којем
поступку је неоходно поднијети доказ о поријеклу робе за примјену преференцијалне стопе.
Члан 13.
(Царињење робе у редовном поступку)
(1) За робу из члана 8. и члана 12. став (3) овог упутства проводи се редован поступак
царињења у царинској испостави, уз подношење царинске пријаве.
(2) Царинска пријава из става (1) овог члана попуњава се у складу са прописима који
регулишу питање попуњавања царинских пријава.
Члан 14.
(Поступак са робом која се извози/износи)
Поступак пријављивања робе која се извози/износи у путничком промету поближе је
прописан посебним упутством о извозу.
ГЛАВА IV - ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ
Члан 15.
(Привремени увоз)
(1) Страни путник и држављанин БиХ који има пребивалиште у страној земљи, а који
привремено долази у БиХ ради туризма, лијечења, посјете родбини или из других разлога,
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може, уз ослобађање од плаћања увозних дажбина и других индиректних пореза, привремено
увести:
а) личне ствари и робу за спортске сврхе, у складу са чланом 360. Одлуке и
б) превозна средства за приватну употребу, у складу с чл. 355. до 358. Одлуке.
(2) Да ли се ради о путнику из става (1) овог члана, царински службеник, уколико је то
потребно, може утврдити увидом у путну исправу путника или други одговарајући докуменат.
Члан 16.
(Привремени увоз личних ствари и
робе за спортске сврхе)
(1) Личним стварима (предметима) путника сматрају се сви нови или коришћени предмети
који су путнику потребни током путовања, узимајући у обзир све околности путовања (пол и
занимање путника, годишње доба, трајање и сврху путовања, вријеме задржавања у земљи,
итд), искључујући робу која се увози у комерцијалне сврхе.
(2) У робу привремено увезену за спортске сврхе спадају: спортски реквизити и остали
предмети које путник користи на спортским такмичењима, демонстрацијама или тренинзима за
вријеме боравка у БиХ. Илустративна листа личних ствари путника и робе која се привремено
увози за спортске сврхе наведена је у Прилогу 1. овог упутства.
(3) Личне ствари и робу коју привремено увози за спортске сврхе, путник пријављује
царинском органу на граничном прелазу:
a) усмено, у складу са чланом 58. став 1. тачка ц) Закона и чланом 136. став 1. тачка
(б) Одлуке,
б) радњом из члана 140. Одлуке (на другу начин),
ц) писмено, на захтјев царинских органа, подношењем царинске пријаве уколико се
ради о великом износу увозних дажбина или када постоји озбиљан ризик од
непридржавања обавеза из предметног поступка (члан. 376. Одлуке).
(4) У случају из става (3) тачка а) овог члана, уз усмену царинску пријаву за привремени
увоз, подноси се Списак ствари које путник привремено уноси/износи из члана 17. овог
упутства (у даљем тексту: Списак ствари).
Члан 17.
(Образац Списка ствари)
(1) Образац, односно облик и садржај Списка ствари, у складу са чланом 302. став 2.
Одлуке, дат је у Прилогу 2. овог упутства. Образац Списка ствари штампа се у блоковима од 50
листова (25 сетова) формата А-4, с тим да су у сваком блоку два узастопна листа означена
истим серијским бројем и чини један сет.
(2) Сви обрасци су при врху цијелом ширином перфорирани. Први примјерак Списка
ствари на полеђини је карбонизиран и одштампан је зеленом бојом, а други примјерак плавом
бојом.
(3) Штампање и доставу царинским органима обрасца Списка ствари обезбјеђује Сектор за
пословне услуге.
Члан 18.
(Поступак пријављивања по Списку ствари)
(1) Личне ствари и робу за спортске сврхе коју путник привремено увози/уноси дужан је
уписати у Списак ствари. Списак ствари путник попуњава и потписује у два примјерка.
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(2) У Списак ствари путник уписује: презиме и име, адресу, број идентификационе
исправе и мјесто/државу издавања (пасош, лична карта итд.) и податке о стварима које
привремено уноси. Подаци о стварима уносе се појединачно за сваку ствар, уз навођење свих
карактеристичних података на основу којих се исте могу идентификовати приликом поновног
извоза (враћања) у иностранство (врста, количина, назив, марка, тип, творнички или други број,
година производње, да ли је нова или рабљена и друге податке карактеристичне за такву робу).
(3) Царински службеник дужан је извршити преглед пријављених ствари, те њихово стање
сравнити са подацима из поднијетог Списка ствари. Уколико се, по Списку ствари, пријављено
стање ствари слаже са стварним, царински службеник ће у Списак ствари унијет забиљешку
"Сравњено, стање уредно", те датум и вријеме привременог уноса, те оба примјерка овјерити
својим потписом и службеним печатом. Први примјерак Списка ствари царински службеник
задржава у службеној евиденцији, а други примјерак предаје путнику. Примјерак Списка ствари
који остаје у царинском уреду, одлаже се, у посебни регистратор, по редослиједу издавања и
чува се три године од дана издавања.
Члан 19.
(Поступак раздуживања привременог увоза личних
ствари и робе за спортске сврхе поновним извозом)
(1) Привремено увезене личне ствари и робу за спортске сврхе које је путник, усмено или
радњом из чланом 140. Одлуке, пријавио улазном царинском уреду у доласку, приликом
њиховог поновног извоза у иностранство пријављује излазном царинском уреду на граници на
исти начин на који их је пријавио приликом њиховог привременог увоза/уноса.
(2) Личне ствари и робу за спортске сврхе привремено увезене уз подношење Списка
ствари, путник је приликом поновног извоза у иностранство дужан пријавити излазном
царинском уреду на граници уз предочавање робе и Списка ствари. Личне ствари и роба за
спортске сврхе које путник поновно извози/износи, царински службеник дужан је сравнити са
подацима из Списка ствари, те уколико утврди да се стање ствари слаже са подацима из Списка
ствари, задржаће Списак ствари којег је предочио путник, а путнику дозволити наставак
путовања. На задржаном примјерку Списка ствари царински службеник је дужан унијети
забиљешку: "Сравњено, стање уредно'' те исту овјерити својим потписом и службеним печатом,
уз навођење датума и времена прегледа ствари. Задржани Списак ствари царински службеник је
дужан приложити уз његов оргинални примјерак из члана 18. став (3) овог упутства, чиме је
поступак привременог увоза раздужен.
(3) Уколико излазни гранични царински уред преко којег су привремено увезене личне
ствари и роба за спортске сврхе поновно извезени у иностранство није уједно и царински уред
преко којег је та роба привремено увезена, излазни гранични царински уред ће задржани
Списак ствари, службеним путем, доставити царинском уреду преко којег су личне ствари и
предмети за спортске сврхе привремено увезени, а задржати његову копију. Примљени Списак
ствари приложиће уз оригинални примјерак и тиме раздужити поступак привременог увоза.
(4) Личне ствари и роба за спортске сврхе привремено увезени уз подношење царинске
пријаве раздужују се подношењем царинске пријаве за поновни извоз.
Члан 20.
(Поступак раздуживања привременог увоза
личних ствари и робе за спортске сврхе царињењем)
(1) Уколико путник, све или дио привремено увезених личних ствари и робе за спортске
сврхе жели оцаринити, треба се обратити најближој царинској испостави, ради пријаве за
царињење. У овом случају, уз испуњење прописаних услова, роба се пријављује за царињење с
позивом (у пољу 40 царинске пријаве ) на број Списка ствари или на број царинске пријаве, у
зависности од начина на који је роба пријављена приликом привременог увоза.
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(2) Када се личне ствари и роба за спортске сврхе привремено увезени уз подношење
Списка ствари дјелимично царине, царински службеник ће у Списак ствари унијети забиљешку:
"Роба под редним бројем ………. Списка ствари оцарињена по царинској пријави ….. (навести
врсту пријаве нпр. ИМ 4) бр. ….. од ….. године", коју ће потом овјерити својим потписом и
службеним печатом. Овјерени Списак ствари вратиће путнику ради раздужења привременог
увоза код излазног граничног царинског уреда, а његову копију задржати уз царинску пријаву.
Члан 21.
(Привремени увоз возила за приватну употребу
Поступак привременог увоза возила за приватну употребу намијењених поновном извозу
из БиХ биће регулисано посебним упутством.
ГЛАВА V - ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ, ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ
СПОРТСКОГ И ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
Члан 22.
(Привремени увоз, привремени извоз и транзит
спортског и ловачког оружја и муниције)
(1) Начин и поступак привременог увоза, привременог извоза и транзита спортског и
ловачког оружја и муниције ради учешћа на организованим тренинзима, такмичењима и лову,
те шта се сматра ловачким и спортским оружјем, регулисано је Упутством о начину и поступку
регулисања привременог увоза, привременог извоза и транзита спортског и ловачког оружја и
муниције ("Службени гласник БиХ", број 56/05).
(2) Захтјев за привремени увоз, привремени извоз и транзит спортског и ловачког оружја и
муниције, у два истовјетна примјерка, подноси путник граничном царинском уреду. Захтјев
треба да садржи нарочито слиједеће податке:
a) презиме /очево име/ и име особе која рукује оружјем,
б) адресу на коју се оружје отпрема или транспортује,
ц) документ о идентификацији спортског и ловачког оружја и то:
1) за спортско оружје: Листа оружја, опрема за оружје и муницију (серијски број
оружја, произвођач, калибар муниције, пратећа опрема), овјерена од
националног струковног савеза,
2) за ловачко оружје: Оружни лист,
д) средство транспорта,
е) датум поласка и процијењени датум повратка,
ф) позив организатора на име лица,
г) гранични прелаз на који ће ући и изаћи.
(3) Привремени увоз, привремени извоз и транзит се може одобрити за највише три комада
спортског, односно ловачког оружја по особи, са припадајућом опремом за та оружја и
одређену количину муниције по једном комаду оружја, зависно од калибра и то:
a) за спортско оружје:
1) кугла 12 mm до 500 ком,
2) патроне са сачмом 12 mm до 500 ком,
3) кугла 5,6 mm до 3.000 ком,
4) дијаболо 4,5 mm до 5.000 ком,
б) за ловачко оружје:
5) патроне 4-36 mm до 100 ком,
6) метак 6,5 - 8 mm до 20 ком.
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(4) Спортско и ловачко оружје и муниција морају бити у личном пртљагу путника којем је
издато одобрење за привремени увоз, привремени извоз и транзит.
(5) Организатор из став 2. тачка ф) овог члана треба да изда потврду о броју утрошених
зрна учесника на учешћу на које су позвани.
(6) Образац захтјева из става (2) овог члана дат је у Прилогу 3. овог упутства и на исти се
одговарајуће (mutatis mutandis) примјењују одредбе члана 17. до 20. овог упуства.
Члан 23.
(Поступак привременог увоза и поновног
извоза спортског и ловачког оружја и муниције)
У случају привременог увоза спортског и ловачког оружја и муниције, те њиховог
поновног извоза из царинског подручја БиХ, одговарајуће се примјењују одредбе члана 18. до
20. овог упутства.
Члан 24.
(Поступак привременог извоза и поновног
увоза спортског и ловачког оружја и муниције)
У случају привременог извоза спортског и ловачког оружја и муниције, те њиховог
поновног увоза у царинско подручје БиХ, одговарајуће се примјењују одредбе члана 18. и 19.
овог упутства.
Члан 25.
(Поступак транзита спортског и
ловачког оружја и муниције)
У случају транзита спортског и ловачког оружја и муниције одговарајуће се примјењују
одредбе члана 18. и 19. овог упутства, с тим што је излазни (одредишни) царински уред по
овјери захтјева за транзит спортског и ловачког оружја и муниције из члана 22. овог упутства,
дужан исти службеним путем доставити улазном царинском уреду ради раздужења поступка
транзита, а задржаће његову копију.
ГЛАВА VI - ПОСТУПАК ИЗВОЗА У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ
Члан 26.
(Право на извоз)
Путник у одласку може извести/изнијети:
a) робу некомерцијалног карактера,
б) привремено, личне ствари и робу за спортске сврхе,
ц) привремено, превозно средство за приватну употребу,
д) привремено увезене личне ствари и спортску опрему из члана 5. тачка ц) овог упутства
члана и
е) привремено увезена превозна средства за приватну употребу из члана 5. тачка д) овог
упутства.
Члан 27.
(Пријављивање робе)
(1) Путник у одласку (изласку) у иностранство дужан је при преласку царинске линије
царинском органу пријавити, а на њихов захтјев и показати све ствари које износе. Царински
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орган одлучује да ли ће пријављену робу прегледати или ће прихватити усмену пријаву
путника без провјере.
(2) Робу некомерцијалног карактера путник може пријавити усмено у складу с чланом 133.
Одлуке или на други начин радњом из члана 140. став 1. тач. б) Одлуке (члан 138. став 1. тачка
a) Одлуке).
(3) Начин пријављивања робе за поступак извоза поближе је регулисан посебним
упутством о поступку извоза.
Члан 28.
(Привремени извоз личних ствари и
предмета за спортске сврхе)
(1) Путник с пребивалиштем у БиХ који привремено одлази у иностранство и привремено
износи личне ствари и предмете за спортске сврхе из Прилога 1. овог упутства дужан их је
пријавити царинском органу усмено, уз подношење Списка ствари у два примјерка на обрасцу
из Прилога 2. овог упутства. У том случају, на поступак привременог извоза одговарајуће се
примјењује члан 18. овог упутства. Ако путник у Списак ствари упише податке о роби коју не
носи са собом, чини царински прекршај.
(2) Приликом повратка из иностранства, путник који поновно увози (враћа) ствари које је
у складу са ставом (1) овог члана привремено изнио, обавезан их је усмено пријавити улазном
царинском уреду подношењем примјерка Списка ствари овјереног и враћеног од излазног
царинског уреда при привременом извозу истих. Тим Списком ствари путник доказује да су у
питању ствари које је привремено изнио, ради остваривања права на ослобађање од плаћања
увозних дажбина као на враћену робу. У поступку поновног увоза привремено
извезених/изнијетих ствари одговарајуће се примјењују члан 19. овог упутства.
(3) Дође ли до губитка Списка ствари по којем је роба привремено извезена или ако
путник није приликом изласка пријавио царинским органима ствари које је привремено изнио,
у поновном увозу истих путник може доказивати да је ствари привремемо изнио у иностранство
рачуном о куповини, царинском пријавом земље увознице ако постоји, гарантним листом или
на други начин, под условом да се роба може идентификовати, тј. утврдити да је ријеч о роби
која је била привремено извезена. Путник чини царински прекршај ако приликом уласка у
царинско подручје БиХ робу коју носи са собом пријави као робу коју поновно уноси, а не
може доказати да се ради о роби коју је као путник привремено изнио из тог подручја.
Члан 29.
(Привремени извоз возила)
Поступак привременог извоза возила за приватну употребу намијењених поновном увозу у
БиХ биће регулисано посебним упутством.

ГЛАВА VII - ДЕВИЗНА КОНТРОЛА И ОСТАЛЕ
ОДРЕДБЕ О ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ
Члан 30.
(Уношење и изношење ефективног страног
новца, вриједносних папира и вриједносница)
(1) Контролу уношења и изношења ефективног страног новца, вриједносних папира и
вриједносница које гласе на страна средства плаћања у путничком промету врше царински
органи на граничним прелазима у складу с Правилником о условима и поступку изношења
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ефективног страног новца, вриједносних папира и вриједносница које гласе на страна
средства плаћања ("Службене новине ФБиХ", број 35/00) и Уредбом о изношењу и уношењу
ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности
("Службени гласник РС", број 16/05).
(2) О сваком преносу страног новца (кованица или валуте БиХ или било које друге земље,
путнички чекови, поштанске дознаке и друга средства плаћања гдје се титулар мијења по
уручењу) и обвезница преко државне границе у вриједности 10.000 КМ и више, царински
органи, у складу са чланом 25. Закона о спречавању прања новца ("Службени гласник БиХ",
број 29/04), достављају податке Финансијско-обавјештајном одсјеку (ФОО) Агенције за истраге
и заштиту БиХ, а путем Одсјека за пословне услуге у Регионалном центру, на начин прописан
посебним актом.
(3) Подаци из става (2) овог члана треба да обухвате:
a) име, презиме, датум рођења и мјесто пребивалишта, лица које преноси готовину и
вриједоносне папире преко државне границе,
б) назив и сједиште правног лица или име, презиме и пребивалиште физичког лица за
које се обавља пренос готовине или вриједоносних папира преко државне границе,
ц) податак да ли је пренос био пријављен царинским органима.
Члан 31.
(Царински поступак с пртљагом у
авионском и поморском саобраћају)
На контролу и царински поступак у вези са пртљагом путника у авионском и поморском
саобраћају примјењују се одредбе члана 99. до 105. Одлуке и одредбе овог упутства.
Члан 32.
(Увоз/извоз умјетничких дјела и антиквитета)
Увоз/уношење и извоз/изношење умјетничких дјела и антиквитета утврђених у Прилогу
III који је саставни дио Одлуке о класификацији роба на режиме извоза и увоза ("Службени
гласник БиХ", број 22/98, 40/02) подлијеже дозволи Министарства спољне трговине и
економских односа БиХ у складу са Упутством о издавању дозвола за увоз и извоз умјетничких
дјела и антиквитета ("Службени гласник БиХ", број 41/02).
ГЛАВА VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
(Престанак важења ранијих прописа)
Даном ступања на снагу овог упутства престају да важе сва ранија акта којима су била
регулисана питања која су предмет овог упутства.
Члан 34.
(Саставни дио и ступање на снагу)
(1) Саставни дио овог упутства чине Прилог 1. - Илустративна листа личних ствари и робе
за спортске сврхе, Прилог 2. - Списак ствари које путник привремено уноси/износи и Прилог 3.
- Захтјев за привремени увоз/привремени извоз/транзит спортског и ловачког оружја и
муниције.
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(2) Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Босне и Херцеговине", а биће објављено и на WЕB страници Управе за индиректно
опорезивање БиХ.
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