
 

 

На основу члана 34. став 2. и чл. 39. и 40. 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 111. сједници 

одржаној 13. јануара 2010. године, донијело је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 

АНТИДАМПИНШКЕ И КОМПЕНЗАТОРНЕ ДАЖБИНЕ   

Члан 1.   

У Одлуци о поступку и начину утврђивања антидампиншке и компензаторне 

дажбине ("Службени гласник БиХ", број 77/05) ријеч "стварна" замјењује 

се ријечју "нормална", у одговарајућем падежу, у насловима, поглављима, 

поднасловима и сваком члану у којем се појављује.   

Члан 2.   

У члану 2. тачке а), ц) и и) мијењају се и гласе:   

"а)    "Дампиншки увоз" је увоз робе на царинско подручје Босне и 

Херцеговине по цијени која је нижа од тржишне или производних трошкова 

у земљи поријекла, односно у земљи извоза, за исту или сличну робу у 

уобичајеном току трговине, односно која је нижа од њене нормалне 

вриједности, при чему изазива или пријети да изазове озбиљну штету 

привреди Босне и Херцеговине, или ако такав увоз успорава развој гране 

привреде Босне и Херцеговине која производи исту или сличну робу.   

ц)    "Слична роба" је роба која није у потпуности иста али чија су 

својства битно слична својствима робе која је предмет увоза, односно 

роба која је према својствима у битној мјери замјењива робом која је 

предмет увоза.   

и)    "Дампиншка маржа" је износ за који нормална вриједност прелази 

извозну цијену (разлика између нормалне вриједности и извозне 

цијене).".   

Члан 3.   

У члану 5. став (2) мијења се и гласи:   

"(2)    У случају када се иста или слична роба не продаје или продаје у 

недовољним количинама у уобичајеном току трговине на домаћем тржишту 

земље извознице или тамо гдје, због посебних околности на тржишту или 

малог обима продаје на домаћем тржишту земље извознице, продаја не 

дозвољава одговарајуће поређење, нормална вриједност такве робе 

израчунава се поређењем с цијеном извоза исте или сличне робе у 

одговарајућу трећу земљу, а под условом да таква цијена одражава 

стварно стање, или с трошковима производње у земљи поријекла, увећаним 



 

 

за разуман износ трошкова продаје, административних и опћих трошкова и 

добити.".   

У истом члану иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:   

" (3)    Посебне околности на тржишту за робу на коју се односи претходни 

став могу постојати, између осталог, када су цијене вјештачки ниске, 

када постоји значајна трговина замјеном роба, или када постоје 

нетрговачки аранжмани.".   

Члан 4.   

Члан 7. мијења се и гласи:   

"(л)    Трошкови производње израчунавају се на основу књиговодствених 

података извозника или произвођача, под условом да су исти у складу с 

опћеприхваћеним рачуноводственим принципима земље извознице и да 

разумно одражавају трошкове који се односе на производњу и продају 

предметне робе.   

(2)    Ако књиговодствени подаци не одражавају стварно стање трошкова 

производње, они се утврђују на основу трошкова осталих извозника или 

произвођача у земљи извозници или на основу других доступних 

података.".   

Члан 5.   

У члану 8. став (2, тачка а), тачка зарез замјењују се зарезом и додаје 

текст: ,,у погледу производње и продаје исте или сличне робе на домаћем 

тржишту земље поријекла.".   

Члан 6.   

У члану 11. у ставу (2) на крају текста додаје се нови текст који 

гласи:   

"Избјегават ће се свако дуплирање приликом усклађивања, посебно када се 

ради о попустима, рабату, количини и нивоу трговине.".   

У истом члану иза става (6) додају се нови ставови (7), (8), (9), (10) 

који гласе:   

"(7)    Усклађивање ће се извршити на име разлике у директним трошковима 

који су настали премјештањем предметне робе с локације извозника до 

неовисног купца, гдје су такви трошкови укључени у продајну цијену. Ти 

трошкови обухватају трошкове транспорта, осигурања, утовара, и остале 

манипулативне трошкове.   

(8)    Усклађивање ће се извршити на име разлике у директним трошковима за 

пакирање предметне робе.   



 

 

(9)    Усклађивање ће се извршити на име разлике у исплаћеним провизијама 

везаним за предметну продају.   

(10)    Усклађивање се такођер може извршити на име разлике у факторима 

који горе нису наведени, ако се покаже да исти утичу на могућност 

упоређивања цијена коју предвиђа овај члан, а посебно да купци стално 

плаћају различите цијене на домаћем тржишту због разлика у таквим 

факторима.".   

Члан 7.   

У члану 15. став (1), тачка б), тачка се замјењује зарезом и додаје 

текст који гласи:   

"тако да се одређени субјекти не повлашћују.".   

Члан 8.   

У члану 26., иза става (3) додају се нови ставови (4) и (5) који гласе:   

"(4)    Министарство ће испитати и друге познате факторе поред дампиншког 

или субвенционираног увоза који у исто вријеме штете домаћој 

производњи, при чему се штета коју су проузроковали ови фактори не 

смије приписати дампиншком, односно субвенционираном увозу. Фактори 

који могу бити релевантни у овом смислу укључују, поред осталог, обим и 

цијене увозних производа који се не продају по дампиншким или 

субвенционираним цијенама, смањење тражње или промјене у структури 

потрошње, рестриктивну трговинску праксу, конкуренцију између страних и 

домаћих произвођача, развој технологије, извозна достигнућа и 

продуктивност домаће производње.   

(5)    Ефект дампиншког односно субвенционираног увоза се процјењује у 

односу на домаћу производњу исте или сличне робе када расположиви 

подаци омогућавају одвојену идентификацију такве производње на основу 

критерија као што су: процес производње, продаја од стране произвођача 

и добит. Ако таква одвојена идентификација производње није могућа, 

ефекти дампиншког или субвенционираног увоза се процјењују испитивањем 

производње најуже групе или асортимана роба, што укључује исту или 

сличну робу за коју су доступне неопходне информације.".   

Члан 9.   

У члану 31. иза става (8) додаје се нови став (9) који гласи:   

"(9)    Прије доношења коначне одлуке Министарство обавјештава све 

заинтересиране стране о најважнијим чињеницама које чине основ за 

предлагање Одлуке о примјени коначних мјера.".   

Досадашњи став (9) Одлуке постаје став (10).   

Члан 10.   



 

 

У члану 49., у ставу (3), на крају текста тачка се замјењује зарезом и 

додаје текст који гласи:   

"на основу чега ће Министарство оцијенити да ли су ти подаци 

повјерљиви."   

У истом члану, иза става (4) додаје се нови став (5) који гласи:   

"(5)    Министрство може, у току испитног 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 11.   

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

гласнику БиХ".   
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