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На основу члана 6. став 5. Закона о вањскотрговинској политици ("Службени 

гласник БиХ", број 7/98), и чл. 2. и 16. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине 

и министарствима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97), на 

приједлог Министарства вањске трговине и економских односа, Вијеће министара 

Босне и Херцеговине на 59. састанку одржаном 10. септембра 1998. године, донијело је 

 

ОДЛУКУ 

О КЛАСИФИКАЦИЈИ РОБА НА РЕЖИМЕ ИЗВОЗА И УВОЗА 

 

I 

Овом одлуком уређује се класификација роба на индивидуалне режиме извоза и 

увоза: 

- слободан извоз; 

- извоз на основу дозволе; 

- слободан увоз; 

- увоз на основу дозволе. 

Ознаке за робу из става 1. ове тачке су слиједеће: 

"ЛБ" - роба се извози, односно увози слободно; 

"Д" - роба се извози, односно увози на основу дозволе. 

 

II 

Осим ознаком из тачке I ове одлуке роба која се увози за потребе репродукције 

и заштите здравља животиња и биљака, за чији је увоз потребно одобрење 

Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Ентитета означава се знаком 

X. 

Вијеће министара утврдит ће јединствене критерије за издавање одобрења, на 

основу прибављеног мишљења министарстава пољопривреде, водопривреде и 

шумарства ентитета, из става 1. ове тачке. 

Роба из става 1. ове тачке одређена је у Списку роба за репродукцију и заштиту 

животиња и биљака, који је саставни дио ове одлуке (Прилог број 1.). 

 

III 

Опојне дроге, лијекови, крв и њене фракције и слични фармацеутски производи 

за које сагласност издаје Министарство здравља Ентитета, наведени су у Списку 

опојних дрога, лијекова, фракција крви и сличних фармацеутских производа, који је 

саставни дио ове одлуке (Прилог број 2.). 

За робу из става 1. ове тачке царински органи, при царињењу робе, 

контролирају да ли се роба царини на царинарници која је наведена у сагласности 

Министарства здравља Ентитета и дозволи Министарства трговине Ентитета. 

 

IV 

За остале робе које су класифициране према индивидуалним режимима извоза 

или увоза на основу дозволе "Д", наведене у Списку осталих роба (Прилог број 3.), 

сагласност издаје надлежно министарство Ентитета, а дозволу Министарство трговине 

Ентитета. 



 

 

 

 

 

V 

Министарства трговине ентитета су обавезна, до десетог дана текућег мјесеца, 

доставити извјештаје за претходни мјесец Министарству вањске трговине и 

економских односа о издатим дозволама за извоз и увоз роба класифицираних према 

индивидуалним режимима на облик извоза "Д", који садрже: 

- назив (наименовање) робе која се извози, односно увози; 

- тарифну ознаку робе која се извози, односно увози; 

- количину робе која се извози, односно увози; 

- вриједност робе у страној валути, која се извози, односно увози, прерачунату у 

ДЕМ, према важећем курсу Централне банке Босне и Херцеговине. 

 

VI 

Резервни дијелови за одржавање увезене опреме, односно дијелови увезене 

опреме, и за одржавање трајних потрошних добара, те лабораторијске хемикалије и 

реагенси у паковањима до 2,5 кг нето масе, увозе се слободно. У проведби ове одлуке, 

при класификацији робе, примјењују се одредбе Закона о царинској тарифи Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 1/97 и 1/98) и прописи донесени на основу 

тог закона. 

Изнимно од одредбе става 1. ове тачке, при класификацији дијелова за уградњу 

који се извозе, односно увозе за израду готових производа, чији је извоз, односно увозе 

слободан, или се извозе, односно увозе на основу уговора о дугорочној производној 

кооперацији, уговора о заједничком улагању и уговора о уступању изградње 

инвестицијског објекта страном извођачу, примјењују се одредбе члана 4. Закона о 

царинској тарифи Босне и Херцеговине. 

 

VII 

Ако за поједину робу из тачке I ове одлуке Вијеће министара Босне и 

Херцеговине пропише посебне увјете за извоз односно увоз, одредбе ове одлуке неће 

се примјењивати за вријеме важења тих прописа. 

 

VIII 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје примјена досадашњих прописа о 

класификацији према индивидуланим режимима извоза и увоза робе у Босну и 

Херцеговину. 

IX 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

БиХ" а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета. 
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