
 

 

На основу члана 17. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 

42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а везано за члан 1. Закона о допуни Закона о царинској тарифи 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 35/09), Вијеће министара Босне и Херцеговине, на 129. 

сједници одржаној 27. јула 2010. године, донијело је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОНАВЉАЊУ КОЛИЧИНА ТАРИФНИХ КВОТА У 2010. ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 

НА УВОЗ СИРОВОГ ШЕЋЕРА ОД ШЕЋЕРНЕ ТРСКЕ ЗА РАФИНИРАЊЕ 

 

                                                                  Члан 1. (Предмет Одлуке) 

 

Овом Одлуком понављају се количине тарифних квота у 2010. години које се односе на увоз сировог шећера 

од шећерне трске за рафинирање, које су утврђене у Закону о допуни Закона о царинској тарифи Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 35/09), односно у Царинској тарифи БиХ која је саставни дио 

Одлуке о усаглашавању и утврђивању Царинске тарифе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 100/09). 

Члан 2. (Износ количине 

тарифне квоте) 

(1)    Количине тарифних квота утврђене у Царинској тарифи БиХ из члана 1. ове Одлуке понављају се за 

износ како слиједи: 
 

Рб Тарифна Назив Количи

на 
Стопа Остали услови 

1. ознака  квоте царин

е 
 

1701 11 10 Шећер од 50 000 0 Увезени шећер ће 

 00 шећерне трске 

у чврстом 

стању, сирови 

шећер без 

додатих арома 

и материјала 

за бојење, за 

рафинирање 

тона  бити користен за 

прераду на 

капацитетима 

инсталираним у 

Босни и 

Херцеговини. 
Роба која се ставља 

у Слободан промет 

уз кориштење 

увозних квота 

подлијеже 

царинском надзору 

крајње употребе. 

(2)    Кориштење тарифних квота из става (1) овог члана може се вршити до 31.12. 2010. године. 

Члан 3. (Ступање 

на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 
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