
 

 

  

На основу члана 6. став 5. Закона о вањскотрговинској политици 

("Службени гласник БиХ", број 7/98) и члана 14. Закона о Вијећу 

министара Босне и Херцеговине и министарствима Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 11/00), Вијеће министара Босне и 

Херцеговине, на сједници одржаној 12. септембра 2002. године, донијело 

је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ РОБА НА РЕЖИМЕ ИЗВОЗА И 
УВОЗА   

I 

У Одлуци о класификацији роба на режиме извоза и увоза ("Службени 

гласник БиХ", број 22/98), у тачки IV додаје се нови став 2. који 

гласи:   

"За спортско наоружање и муницију, као и војно наоружање и опрему, 

класифицирано према режимима извоза и увоза на основу дозволе "Д", 

наведене у Попису осталих роба (Прилог број 3), сагласност издаје 

надлежно министарство ентитета, а дозволу Министарство вањске трговине 

и економских односа.   

II   

У Попису осталих роба (Прилог број 3), у тарифном броју "36.04" додаје 

се нова тарифна ознака "3604.10 00 00", која гласи:   

Тар. 

број   
Тарифна 

ознака   
Наименовање   Облик 

увоза 

извоза   

1   2   3   4   

36.04   3604.10 
00 00   

- Пиротехнички 

производи за ватромете   
Д     Д   

Иза тарифног броја из става 1. додаје се нови тарифни број "93.01" који 

гласи:   

Тар. 

број   
Тарифна 

ознака   
Наименовање   Облик 

увоза 

извоза   

1   2   3   4   

93.01   9301.00 
00 00   

Војно оружје, осим 

револвера, пиштоља и 
оружја из тар. броја 

93.07   

Д      Д   

III  



 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном 

гласнику БиХ", а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине.   

 

ВМ број 161/02 

12. септембра 2002. године 

Сарајево   

 

Предсједавајући 

Вијећа министара БиХ 

др. Драган Микеревић, с. р.   

 

 



 

 

На основу члана 6. став 5., а у вези са чланом 1. став 5. и чл. 2. и 3. 

Закона о вањскотрговинској политици ("Службени гласник БиХ", број 7/98) 

и чл. 2. и 14. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине и 

министарствима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 

11/00), Вијеће министара Босне и Херцеговине, на 92. сједници одржаној 

19. новембра 2002. године, донијело је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ РОБА НА РЕЖИМЕ ИЗВОЗА И 

УВОЗА   

I  

У Одлуци о класификацији роба на режиме извоза и увоза ("Службени 

гласник БиХ", бр. 22/98 и 30/02), тачка II мијења се и гласи:   

"II   

За робе које се увозе за потребе репродукције и заштите здравља 

животиња и биљака, дозволу издаје Министарство вањске трговине и 

економских односа (у даљем тексту: Министарство), уз сагласност и 

мишљење надлежних државних и/или ентитетских органа у Босни и 

Херцеговини.   

Роба из става 1. ове тачке утврђена је у Прилогу број 1. "Попис роба за 

репродукцију и заштиту животиња и биљака", који је саставни дио ове 

одлуке.   

У Прилогу број 1. ознака облика увоза "ЛБx" замјењује се ознаком облика 

увоза "Д"."   

II  

Тачка III мијења се и гласи:   

"III  

За опојне дроге, лијекове, крв и њезине фракције и сличне фармацеутске 

производе, дозволу издаје Министарство, уз сагласност и мишљење 

надлежних државних и/или ентитетских органа у Босни и Херцеговини.   

Роба из става 1. ове тачке утврђена је у Прилогу број 2. "Попис опојних 

дрога, лијекова, фракција крви и сличних фармацеутских производа", који 

је саставни дио ове одлуке."   

III 

У тачки IV ст. 1. и 2. замјењују се новим ставом 1. који гласи:   



 

 

"За остале робе класифициране према режимима извоза и увоза на основу 

дозволе "Д", дозволу издаје Министарство, уз сагласност и мишљење 

надлежних државних и/или ентитетских органа у Босни и Херцеговини.   

Роба из става 1. ове тачке утврђена је у Прилогу број 3. "Попис осталих 

роба класифицираних на основу дозволе "Д", који је саставни дио ове 

одлуке."   

IV   

Досадашња тачка V брише се.   

V   

У тачки VI у ставу 1, у седмом реду, у загради, иза броја "1/98" додају 

се нови бројеви који гласе: "5/98, 7/98, 22/98 и 31/02".   

VI  

Досадашње тач. VII, VIII и IX постају тач. VI, VII и VIII.   

VII  

Иза досадашње тачке IX која је постала тачка VIII, додаје се нова тачка 

IX, која гласи:   

"IX  

Министарство ће донијети упутства за провођење ове одлуке у року од 

седам дана од дана доношења ове одлуке."   

VIII 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а 

објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне 

и Херцеговине.   

 

ВМ број 263/02 

19. новембра 2002. године 

Сарајево   

 

Предсједавајући 

Вијећа министара БиХ 

др. Драган Микеревић, с. р.   
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