
 

 

На основу чл. 31. и 33. Закона о вањскотрговинској политици Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 7/98 и 35/04) и члана 17. Закона о Вијећу министара Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), 
Вијеће министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства вањске трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине, на 111. сједници одржаној 13. јануара 2010. 
године, донијело је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
ОД ПРЕКОМЈЕРНОГ УВОЗА   

Члан 1.   

У Одлуци о мјерама заштите домаће производње од прекомјерног увоза ("Службени 
гласник БиХ", број 30/02) члан 1. мијења се и гласи:   

"Члан 1.   

Овом Одлуком утврђују се услови и поступци за увођење вањскотрговинских 

мјера заштите домаће производње од прекомјерног увоза робе на царинско 

подучје Босне и Херцеговине, уколико се утврди да се роба увози у 

толико повећаним количинама, у апсолутном или релативном износу у 

односу на домаћу производњу исте или директно конкурентне робе и под 

таквим условима под којима се наноси штета или пријети опасност 

наношења озбиљне штете домаћој производњи исте или директно конкурентне 

робе, с циљем отклањања штете и поремећаја насталих таквим увозом.".   

Члан 2.   

У члану 2. тач. 1., 5. и 6. мијењају се и гласе:   

"1.    "Домаћа производња" је производња исте или директно конкурентне 

робе на царинском подручју Босне и Херцеговине, коју чине произвођачи у 

цјелини који производе исту или директно конкурентну робу унутар Босне 

и Херцеговине, или они чији заједнички обим производње исте или 

директно конкурентне робе унутар Босне и Херцеговине представљају већи 

дио домаће производње.   

5.    "Иста роба" је роба која је или идентична или слична, укључујући 

њена физичка својства и квалитет.   

6.    "Директно конкурентна роба" је роба која испуњава исте или сличне 

потребе, има исте или сличне функције или исте или сличне ефекте на 

тржишту као и роба која се увози и може замијенити увезену робу на 

тржишту, иако може имати различита својства или састав од робе која се 

увози, а која је предмет претходног поступка.".   

Члан 3.   

У члану 4. став 3. мијења се и гласи:   



 

 

"Чињенице и докази из става 2. овог члана морају указивати на директну 

узрочну везу између прекомјерног увоза и озбиљне штете или пријетње 

настајања озбиљне штете домаћој производњи.".   

Члан 4.   

У члану 7. став 2., иза ријечи: "Одлуке" ријечи: " у "Службеном 

гласнику БиХ" замјењују се ријечима: "из става 1. овог члана.".   

Члан 5.   

У члану 8. став 1. мијења се и гласи:   

"Министарство може, у року од 30 дана од дана истека рока утврђеног у 

Одлуци из члана 7. став 1. ове Одлуке, поново саслушати заинтересиране 

стране, уколико оцијени да у поступку усменог саслушања нису изнесене 

све битне чињенице и докази који би могли утицати на исход поступка.".   

Члан 6.   

У члану 17. у ставу 2. ријечи: "министарству финансија ентитета-

Царинској управи" замјењују се ријечима: "Управи за индиректно 

опорезивање Босне и Херцеговине.".   

Став 3. мијења се и гласи:   

"Поврат царинског дуга насталог на основу повећања царине из става 1. 

овог члана извршит ће Управа за индиректно опорезивање, по службеној 

дужности, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о поврату новца.".   

Члан 7.   

У члану 18. у ставу 2., иза тачке додаје се нови текст који гласи:   

"У захтјеву за повјерљивост података заинтересиране стране дужне су 

навести разлоге због којих се подаци сматрају повјерљивим, на основу 

чега ће Министарство оцијенити да ли су ти подаци повјерљиви.".   

Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"Министарство може, у току поступка, тражити од заинтересираних страна 

да доставе доказе о чињеницама које нису повјерљиве, а друге 

заинтересиране стране могу поднијети захтјев Министарству за доставу 

тих доказа.".   

Члан 8.   

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику БиХ".   
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