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На основу чл. 31. и 33. 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), а на приједлог Министарства вањске трговине и 

економских односа Босне и Херцеговине, Вијеће министара Босне и 

Херцеговине, на 82. сједници одржаној 23. септембра 2002. године, 

донијело је   

ОДЛУКУ   

О МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД ПРЕКОМЈЕРНОГ УВОЗА   

I - ОПЋЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

Овом одлуком утврђују се увјети и поступци за увођење заштитних мјера 

од прекомјерног увоза робе на царинско подручје Босне и Херцеговине, 

уколико се утврди да се роба увози у толико повећаним количинама, било 

у апсолутном или релативном износу у односу на домаћу производњу, и под 

таквим увјетима под којима се наноси или пријети опасност наношења 

озбиљне штете домаћој производњи, с циљем отклањања штете и поремећаја 

насталих таквим увозом.   

Члан 2.   

Поједини изрази који се користе у овој Одлуци имају сљедеће значење:   

1.    "Домаћа производња" је производња исте или сличне робе (директно 

конкурентне робе) на царинском подручју Босне и Херцеговине, коју чине 

произвођачи у цјелини који производе исте или сличне производе унутар 

Босне и Херцеговине или они чији заједнички обим производње истих или 

сличних производа унутар Босне и Херцеговине представљају већи дио 

домаће производње;   

2.    "Озбиљна штета" је значајно слабљење положаја домаће производње;   

3.    "Опасност озбиљне повреде" је процјена опасности слабљења домаће 

производње;   

4.    "Увоз" је пуштање робе у слободан промет на царинско подручје Босне 

и Херцеговине;   

5.    "Иста роба" је роба која је у потпуности иста, укључујући њена 

физичка својства и квалитет;   

6.    "Директно конкурентна роба" је роба која има различита физичка 

обиљежја или састав од робе која се увози, а која је предмет претходног 

поступка, а која може имати исте или сличне функције или једнаке или 



 

 

сличне ефекте на тржишту као и роба која се увози или испуњава исте или 

сличне потребе и може замијенити увезену робу на тржишту;   

7.    "Заинтересоване стране" су тијела држава извозница, извозници, 

увозници и домаћи произвођачи исте или сличне робе, која је директно 

конкурентна, те остале домаће и стране физичке и правне особе, које 

током поступка докажу свој директни правни и материјални интерес у вези 

с овом робом;   

8.    "Земља извозница" је земља поријекла робе, а у случају робе која се 

не извози на царинско подручје Босне и Херцеговине директно из земље 

поријекла, то је земља из које се роба увози.   



 

 

Примјена заштитних мјера   

Члан 3.   

Заштитне мјере ће се примјењивати на прекомјерни увоз одређене робе на 

царинско подручје Босне и Херцеговине, ако се у претходном поступку 

утврди да је због апсолутно или релативно повећаног увоза проузрокована 

штета домаћој производњи или јој пријети озбиљна штета.   

II - ПОСТУПАК ЗА УВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МЈЕРА   

Претходни поступак   

Члан 4.   

У претходном поступку утврђује се озбиљна штета или пријетња наношења 

озбиљне штете домаћој производњи од прекомјерног увоза на царинско 

подручје Босне и Херцеговине.   

У претходном поступку оцјењују се посебно ове чињенице и докази:   

 степен и износ повећаног увоза одређене робе у апсолутним и 

релативним количинама и вриједностима у односу на домаћу 

производњу и потрошњу;   
 цијена увезене робе, посебно ако је дошло до значајног снижења 

цијене у поређењу са цијеном исте робе која је директно 

конкурентна;   
 утјецај на домаћу производњу изражен у кретањима привредних 

показатеља, као што су:   

а)    промјене удјела на домаћем тржишту на основу повећаног увоза;   

б)    промјена обима продаје, производње, продуктивности, искориштености 

производних капацитета, стање добити или губитака и утјецај повећаног 

увоза на запосленост у одређеној производној дјелатности;   

ц)    утјецај увоза на снабдијевање домаћег тржишта и на повећање степена 

зависности од увоза;   

д)    снижење цијена исте робе, која је директно конкурентна или 

спрјечавање раста цијена до којег би нормално дошло;   

е)    повећање залихе увозне робе на домаћем тржишту.   

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

узрочну везу између прекомјерног увоза и утјецаја на домаћу производњу.   

Ако постоје други фактори који утјечу на домаћу производњу, као што су 

технолошке промјене или промјене укуса потрошача, оне се неће сматрати 

разлогом озбиљне штете или пријетњом настајања озбиљне штете у смислу 

ове одлуке.   



 

 

Приједлог за покретање претходног поступка   

Члан 5.   

Приједлог за покретање претходног поступка (у даљем тексту: приједлог) 

подноси се Министарству вањске трговине и економских односа Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Министарство), а подносе га произвођачи из 

члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке.   

Приједлог не могу поднијети произвођачи који су комерцијално или на 

неки други начин повезани са извозницима или увозницима или су сами 

увозници те робе.   

Приједлог се подноси у писаном облику, те садржи сљедеће елементе:   

 опис производа који се увози у повећаним количинама, с 

наведеном тарифном ознаком (8 или 10 знакова) и описом 

према прописима о царинској тарифи;   
 фирма и сједиште произвођача, извозника и увозника увезеног 

производа;   
 податке из члана 4. ст. 2. и 3. ове одлуке.   

У случају пријетње озбиљне штете приједлог, поред података из 

става 3. овог члана, садржи доказе о могућности даљег раста 

увоза, с обзиром на обим и динамику и то на основу:   

 купопродајних уговора;   
 јавних конкурса;   
 обавезних понуда, или   
 повећане извозне способности земље извознице.   

Покретање претходног поступка   

Члан 6.   

Министарство ће у року од петнаест дана од дана пријема приједлога 

испитати је ли приједлог поднесен у складу са чланом 5. ове одлуке.   

Ако приједлог није потпун, Министарство ће позвати предлагача да га 

допуни или исправи у року од петнаест дана.   

Претходни поступак неће се покренути:   

 ако предлагач у датом року, по позиву Министарства, не 

допуни или не исправи приједлог;   
 ако предлагач прије доношења одлуке о покретању претходног 

поступка повуче приједлог;   
 ако је приједлог поднио произвођач који није овлаштен у 

складу са чланом 5. ове одлуке.   



 

 

Ако предлагач повуче приједлог након што је претходни поступак 

покренут, Министарство ће донијети одлуку о обустави претходног 

поступка.   

Министарство може на основу непотпуног приједлога поднесеног од 

овлаштеног предлагача донијети одлуку о покретању претходног поступка 

или одгодити доношење одлуке о покретању претходног поступка на 

неодређено вријеме до пријема допуњеног приједлога.   

Члан 7.   

Одлука о покретању претходног поступка објављује се у "Службеном 

гласнику БиХ" и садржи:   

 датум покретања претходног поступка;   
 податке о роби на коју се претходни поступак односи;   
 кратак приказ приједлога за покретање претходног поступка;   
 списак земаља извозница робе на које се претходни поступак 

односи;   
 рок у којем заинтересоване стране могу изнијети своја 

становишта, мишљења и писане доказе, те у којем могу 

захтијевати усмено саслушање.   

Рок у којем заинтересоване стране могу изнијети своје мишљење и 

предочити доказе не може бити краћи од петнаест дана од дана 

објављивања Одлуке у "Службеном гласнику БиХ".   

Члан 8.   

Заинтересоване стране могу, у року одређеном у члану 7. ове одлуке, 

изнијети своје мишљење и предочити доказе о потреби увођења заштитних 

мјера.   

Ако заинтересована страна поднесе нетачне податке или их поднесе по 

истеку рока из члана 7. ове одлуке, ти се подаци неће разматрати, већ 

ће се користити остали доступни подаци.   

Члан 9.   

На основу прикупљених чињеница и доказа у претходном поступку 

Министарство ће припремити извјештај с налазом о тренутном стању домаће 

производње, а посебно с обзиром на то наноси ли јој повећани увоз 

озбиљну штету или постоји ли пријетња наношења озбиљне штете и 

приједлогом потребе увођења заштитних мјера.   

Извјештај из става 1. овог члана Министарство подноси Вијећу министара 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће министара), а уз претходно 

прибављено мишљење надлежних министарстава ентитета и Вањскотрговинске 

коморе Босне и Херцеговине.   

Члан 10.   



 

 

Вијеће министара доноси одлуку о увођењу заштитних мјера на основу 

извјештаја из члана 9. ове одлуке.   

Одлука о увођењу заштитних мјера објављује се у "Службеном гласнику 

БиХ" и садржи сљедеће елементе:   

 податке о роби која је предмет претходног поступка;   
 налаз о тренутном стању домаће производње, посебно налаз 

наноси ли повећани увоз озбиљну штету домаћој производњи 

или постоји пријетња наношења озбиљне штете домаћој 

производњи;   
 приједлог врсте заштитне мјере, и то степен заштитне мјере 

у случају повећања царинске стопе, односно обим и начин 

додјеле квоте у случају количинских ограничења;   
 трајање заштитне мјере, начин прогресивне либерализације, 

те мјере током раздобља њене примјене.   

Заштитна мјера неће се примјењивати за робу која се налази на путу за 

царинско подручје Босне и Херцеговине, под увјетом да се крајње 

одредиште не може промијенити.   

Вијеће министара неће донијети одлуку о увођењу заштитних мјера ако из 

извјештаја с налазом произилази да увоз робе у претходном поступку није 

нанио домаћој производњи озбиљну штету, односно да не постоји пријетња 

настанка такве штете.   

У случају из става 4. овог члана Министарство ће донијети одлуку о 

обустави претходног поступка која се објављује у "Службеном гласнику 

БиХ".   

III - ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ   

Члан 11.   

Заштитне мјере од прекомјерног увоза у смислу ове одлуке су повећање 

царине за одређену робу или количинска ограничења увоза одређене робе 

(у даљем тексту: контингент).   

Ако је донесена заштитна мјера у облику контингента, обим тог 

контингента за одређену робу не смије бити мањи од просјечног годишњег 

увоза те робе оствареног у протекле три године, осим у случају потребе 

отклањања или спрјечавања настанка озбиљне штете.   

У оквиру контингента из става 2. овог члана утврђени обим контингента 

расподијелит ће се сразмјерно учешћу земаља извозница у укупном увозу 

одређене робе у Босну и Херцеговину у посматраном периоду, водећи при 

том рачуна и о другим битним факторима, који су утјецали или могу 

утјецати на увоз те робе.   

Трајање заштитних мјера   

Члан 12.   



 

 

Трајање заштитних мјера утврђује се на период који је неопходан за 

отклањање озбиљне штете или на период потребан за прилагођавање домаће 

производње. Тај период не смије бити дужи од четири године од дана 

увођења заштитних мјера.   

Ако се предвиђа да ће трајање неке заштитне мјере бити дуже од једне 

године, она се мора прогресивно либерализовати у правилним временским 

размацима током периода примјене.   

Ако је период примјене заштитне мјере дужи од три године, Министарство 

ће сагледати потребе за њиховом даљом примјеном или ублажавањем, и то 

најкасније осамнаест мјесеци од примјене такве мјере.   

Министарство ће предложити Вијећу министара укидање заштитне мјере, 

односно њено ублажавање, ако се на основу прикупљених података утврди 

да нема разлога за даљу примјену заштитне мјере.   

Продужење примјене заштитне мјере   

Члан 13.   

Заштитна мјера се може, из оправданих разлога, а на основу приједлога 

произвођача из члана 5. став 1. ове одлуке, продужити за додатни период 

од четири године.   

Приједлог за продужење примјене заштитне мјере може се поднијети тек 

истеком три мјесеца од увођења заштитне мјере, а најкасније шест 

мјесеци прије престанка њеног важења.   

Примјена заштитних мјера може се продужити ако Министарство поново 

проведе претходни поступак у складу са чланом 5. ове одлуке, те утврди 

да је примјена заштитне мјере и даље оправдана с циљем спрјечавања или 

отклањања озбиљне штете за домаћу производњу.   

Заштитна мјера чија је примјена продужена у складу са ставом 1. овог 

члана не смије бити строжија од раније одређене заштитне мјере.   

Поновно увођење заштитне мјере   

Члан 14.   

Вијеће министара неће прописивати поновно увођење заштитних мјера за 

робу за коју су те мјере већ раније биле прописане. Изузев, за ту робу 

могу се прописати мјере, тек након протека периода који одговара 

периоду у којем су те мјере трајале, с тим да морају протећи најмање 

двије године од престанка њиховог важења.   

Изузетно, Вијеће министара може прописати мјере с роком трајања од 180 

дана или мање, ако је протекла најмање година дана од увођења раније 

подузетих мјера и ако такве мјере нису биле прописиване за исту робу 

више од два пута у периоду од пет година.   



 

 

Привремене заштитне мјере   

Члан 15.   

Приједлог за одређивање привремене заштитне мјере Министарству подносе 

произвођачи из члана 5. став 1. ове одлуке.   

Уколико би одгађање подузимања заштитних мјера проузроковало тешко 

отклоњиву штету домаћој производњи, Вијеће министара може на приједлог 

Министарства прописати привремене мјере, ако утврди постојање поузданих 

показатеља да је повећани увоз нанио или да пријети наношењем озбиљне 

штете домаћој производњи.   

Код привремене заштитне мјере Вијеће министара може прописати заштитну 

таксу у облику повећања царине.   

Привремене заштитне мјере не могу трајати дуже од 200 дана. Трајање 

привремене заштитне мјере рачунат ће се као дио почетног периода 

трајања коначне заштитне мјере или њеног продужења, уколико она буде 

уведена.   

Привремена заштитна мјера не може се продужавати.   

Члан 16.   

Одлука Вијећа министара о одређивању привремене заштитне мјере из члана 

15. став 2. ове одлуке бит ће објављена у "Службеном гласнику БиХ" и 

садржават ће сљедеће податке:   

 опис производа са наведеном тарифном ознаком (8 или 10 

знакова) за коју се уводи заштитна мјера;   
 трајање заштитне мјере;   
 начин и увјети примјене заштитне мјере.   

Привремена заштитна мјера неће се примјењивати на робу која је већ на 

путу према царинском подручју Босне и Херцеговине, под увјетом да 

крајње одредиште те робе више не може бити измијењено.   

Члан 17.   

Ако је у каснијем претходном поступку, проведеном у складу са чланом 5. 

ове одлуке, утврђено да прекомјерним увозом домаћој производњи није 

нанесена озбиљна штета или пријетња настајања озбиљне штете, Вијеће 

министара ће на приједлог Министарства донијети одлуку о престанку 

важења привремене заштитне мјере.   

У случају из става 1. овог члана, заштитне таксе које су плаћене и 

обрачунате на основу привремене заштитне мјере бит ће враћене. Писмени 

захтјев за враћање царинског дуга насталог на основу повећања царине, 

подносилац јединствене царинске исправе подноси министарству финансија 

ентитета-Царинској управи заједно са документом на основу којег је 

настао царински дуг и оригинални доказ о плаћеној царини.   



 

 

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

овог члана ће министарство финансија ентитета-Царинска управа ће 

извршити по службеној дужности, било пребијањем са ненаплаћеном сумом 

дуга или ако заинтересована страна нема таквог дуговања, министарство 

финансија ентитета-Царинска управа извршит ће поврат претплаћене царине 

у року од 30 дана од дана издавања одлуке о поврату новца.   

При поврату царинског дуга из става 2. овог члана не обрачунава се 

камата.   



 

 

IV - ЗАШТИТА ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА   

Члан 18.   

Подаци које Министарство прибави за потребе провођења ове одлуке 

користит ће се само у претходном поступку за утврђивање заштитних мјера 

од прекомјерног увоза у складу са овом одлуком.   

Свака заинтересована страна може одредити повјерљивим податке које је 

доставила Министарству током претходног поступка.   

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА   

Члан 19.   

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

гласнику БиХ", а бит ће објављена и у службеним гласилима ентитета и 

Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.   
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Вијећа министара БиХ 

др. Драган Микеревић, с. р.   

 

 

 

 


