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трошкова прегледа робе који се обавља ван редовног радног 
времена царинског органа. 

Члан 2. 
(Употреба израза у мушком или женском роду) 

Ријечи које су ради прегледности у овој одлуци 
наведене у једном роду без дискриминације односе се и на 
мушки и на женски род. 

Члан 3. 
(Појам мјеста у којем царински орган редовно обавља 

царињење робе) 
У сврху ове одлуке, под мјестом у којем царински 

орган редовно обавља царињење робе сматрају се: 
a) просторије и простори у којима царински орган 

(царинска испостава и царински реферат) редовно 
обавља царињење робе, 

б) јавно царинско складиште типа Ф, 
ц) јавно царинско складиште типа А и Б и приватно 

царинско складиште (тип Ц, Д и Е), које се налази 
уз просторије или простор у којем царински орган 
редовно обавља царињење робе, 

д) одобрено складиште за привремени смјештај 
(простори за привремени смјештај), које се налази 
уз просторије или простор у којем царински орган 
редовно обавља царињење робе, 

e) одобрени простори у поједностављеним 
царинским постуцима (властити простор 
корисника кућног царињења или неко друго 
мјесто одобрено одобрењем за коришћење 
поступка кућног царињења, те властити простор 
овлашћеног примаоца и овлашћеног пошиљаоца 
или неко друго мјесто одобрено одобрењем за 
коришћење тих поједностављења у провозном 
поступку, у којима ће, у тим поједностављеним 
поступцима, роба бити предочена надлежном 
царинском органу). 

Члан 4. 
(Трошкови) 

Трошкови из члана 1. ове одлуке обухватају: 
a) трошкове Управе за индиректно опорезивање 

настале у вези изласка царинског службеника 
ради прегледа робе ван мјеста наведених у члану 
3. ове одлуке у којима царински орган редовно 
обавља царињење робе и трошкове прегледа робе 
ван редовног радног времена царинског органа (у 
даљем тексту: трошкови рада) и 

б) трошкове превоза царинског службеника од 
радног простора царинског органа до мјеста рада 
и назад. 

Члан 5. 
(Висина трошкова и начин плаћања) 

(1) Трошкови рада из члана 4. тачка а) ове одлуке одређују 
се у висини од 40,00 конвертибилних марака за сваки 
сат рада једног царинског службеника, при чему се 
сваки започети сат рада рачуна као пуни сат. 

(2) Трошкови превоза из члана 4. тачка б) ове одлуке 
одређују се у висини стварно насталих трошкова, ако се 
превоз обавља средством јавног саобраћаја. Ако се 
превоз обавља службеним возилом Управе за 
индиректно опорезивање, трошкови превоза одређују 
се у висини од 20% од износа цијене једног литра 
одговарајућег горива по пређеном километру. 

(3) Трошкове из ст. (1) и (2) овог члана сноси декларант, а 
уплаћују се, сходно члану 5. Правилника о уплаћивању 
индиректних пореза и осталих прихода и такси које 
наплаћује Управа за индиректно опорезивање 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 21/20 и 23/20), на 
Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање, 
на депозитне рачуне из Анекса V - Рачуни за плаћање 
обавеза при увозу и извозу које се не наплаћују на 
основу царинске декларације, по основу осталих 
прихода и такси, као и једнократних уплата. 

(4) По обављеном прегледу робе, царински орган одмах, а 
најкасније наредног радног дана сачињава обрачун 
трошкова из ст. (1) и (2) овог члана, те о обрачунатим 
трошковима, из информационог система остали 
приходи (контролник 7), издаје рачун и уручује га 
декларанту, уз доставницу. Један примјерак рачуна 
царински орган задржава у службеној евиденцији. 

(5) Плаћање износа трошкова по издатом рачуну из става 
(4) овог члана прати Одсјек за пословне услуге 
регионалног центра којем организационо припада 
царински орган који је обавио преглед робе. 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу 01. августа 2022. године и 
објављује се у ''Службеном гласнику БиХ''. 

Број 01-02-2-1566-2/22 
28. јула 2022. године 

Бања Лука 
Директор 

Др Миро Џакула, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 170. stav (3) Odluke o provođenju Zakona 

o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22), člana 
15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (''Službeni 
glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi 
("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor 
Uprave za indirektno oporezivanje donosi 

ODLUKU 
O TROŠKOVIMA PREGLEDA ROBE IZVAN MJESTA 

RADA I IZVAN RADNOG VREMENA CARINSKOG 
ORGANA 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos i način plaćanja troškova 
pregleda robe koji se, u opravdanim slučajevima, na zahtjev 
deklaranta, obavlja van mjesta u kojem carinski organ redovno 
vrši carinski nadzor i obavlja kontrolu i/ili carinjenje robe (u 
daljnjem tekstu: carinjenje robe) i troškova pregleda robe koji se 
obavlja van redovnog radnog vremena carinskog organa. 

Član 2. 
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu) 

Riječi koje su radi preglednosti u ovoj odluci navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod. 

Član 3. 
(Pojam mjesta u kojem carinski organ redovno obavlja carinjenje 

robe) 
U svrhu ove odluke, pod mjestom u kojem carinski organ 

redovno obavlja carinjenje robe smatraju se: 
a) prostorije i prostori u kojima carinski organ (carinska 

ispostava i carinski referat) redovno obavlja carinjenje 
robe, 

b) javno carinsko skladište tipa F, 
c) javno carinsko skladište tipa A i B i privatno carinsko 

skladište (tip C, D i E), koje se nalazi uz prostorije ili 
prostor u kojem carinski organ redovno obavlja 
carinjenje robe, 
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d) odobreno skladište za privremeni smještaj (prostori za 
privremeni smještaj), koje se nalazi uz prostorije ili 
prostor u kojem carinski organ redovno obavlja 
carinjenje robe, 

e) odobreni prostori u pojednostavljenim carinskim 
postucima (vlastiti prostor korisnika kućnog carinjenja 
ili neko drugo mjesto odobreno odobrenjem za 
korištenje postupka kućnog carinjenja, te vlastiti 
prostor ovlašćenog primaoca i ovlaštenog pošiljaoca 
ili neko drugo mjesto odobreno odobrenjem za 
korištenje tih pojednostavljenja u provoznom 
postupku, u kojima će, u tim pojednostavljenim 
postupcima, roba biti predočena nadležnom 
carinskom organu). 

Član 4. 
(Troškovi) 

Troškovi iz člana 1. ove odluke obuhvataju: 
a) troškove Uprave za indirektno oporezivanje nastale u 

vezi izlaska carinskog službenika radi pregleda robe 
van mjesta navedenih u članu 3. ove odluke u kojima 
carinski organ redovno obavlja carinjenje robe i 
troškove pregleda robe van redovnog radnog vremena 
carinskog organa (u daljnjem tekstu: troškovi rada) i 

b) troškove prijevoza carinskog službenika od radnog 
prostora carinskog organa do mjesta rada i nazad. 

Član 5. 
(Visina troškova i način plaćanja) 

(1) Troškovi rada iz člana 4. tačka a) ove odluke određuju se u 
visini od 40,00 konvertibilnih maraka za svaki sat rada 
jednog carinskog službenika, pri čemu se svaki započeti sat 
rada računa kao puni sat. 

(2) Troškovi prijevoza iz člana 4. tačka b) ove odluke određuju 
se u visini stvarno nastalih troškova, ako se prijevoz obavlja 
sredstvom javnog saobraćaja. Ako se prijevoz obavlja 
službenim vozilom Uprave za indirektno oporezivanje, 
troškovi prijevoza određuju se u visini od 20% od iznosa 
cijene jednog litra odgovarajućeg goriva po prijeđenom 
kilometru. 

(3) Troškove iz st. (1) i (2) ovog člana snosi deklarant, a 
uplaćuju se, shodno članu 5. Pravilnika o uplaćivanju 
indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje 
Uprava za indirektno oporezivanje (''Službeni glasnik BiH'', 
br. 21/20 i 23/20), na Jedinstveni račun Uprave za 
indirektno oporezivanje, na depozitne račune iz Aneksa V - 
Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne 
naplaćuju na osnovu carinske deklaracije, po osnovu ostalih 
prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata. 

(4) Po obavljenom pregledu robe, carinski organ odmah, a 
najkasnije narednog radnog dana sačinjava obračun 
troškova iz st. (1) i (2) ovog člana, te o obračunatim 
troškovima, iz informacionog sistema ostali prihodi 
(kontrolnik 7), izdaje račun i uručuje ga deklarantu, uz 
dostavnicu. Jedan primjerak računa carinski organ zadržava 
u službenoj evidenciji. 

(5) Plaćanje iznosa troškova po izdatom računu iz stava (4) 
ovog člana prati Odsjek za poslovne usluge regionalnog 
centra kojem organizaciono pripada carinski organ koji je 
obavio pregled robe. 

Član 6. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu 01. augusta 2022. godine i 
objavljuje se u ''Službenom glasniku BiH''. 
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519 
Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 61. 
stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 
102/09 i 72/17), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje 
donosi 

UPUTU 
O CARINSKOM POSTUPKU UNUTARNJE OBRADE 

GLAVA I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom uputom propisuje se način postupanja prilikom 
podnošenja zahtjeva za carinski postupak unutarnje obrade (u 
daljnjem tekstu: postupak unutarnje obrade), izdavanje odobrenja 
i provođenje postupka unutarnje obrade. 

Članak 2. 
(Uporaba izraza u muškom ili ženskom rodu) 

Riječi koje su radi preglednosti u ovoj uputi navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod. 

Članak 3. 
(Zakoni i drugi propisi) 

Ako nije drugačije navedeno u ovoj uputi, podrazumijeva 
se da svako upućivanje u ovoj uputi na zakone i druge propise 
uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su 
stupile na snagu do dana stupanja na snagu ove upute i nakon tog 
dana. 

Članak 4. 
(Pravna osnova) 

Postupak unutarnje obrade, kao postupak s odgođenim 
plaćanjem i postupak s ekonomskim djelovanjem, reguliran je: 

a) člankom 98. do 104., člankom 123. stavak (1) točka b) 
i stavak (2) i člankom 131. do 147. Zakona o 
carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), 

b) člankom 151. i 152., odredbama članka 354. do 375. i 
članka 513. koje se odnose na postupak unutarnje 
obrade, člankom 387. i člankom 388. do 403. Odluke 
o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i 
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 
54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) (u daljnjem 
tekstu: Odluka), što uključuje i Prilog 23., 24., 26., 
55., 56., 57. i 67. Odluke i 

c) odredbama Zakona i Odluke i drugih carinskih pro-
pisa koje se odnose na pojednostavljene postupke koji 
se mogu odobriti za postupak unutarnje obrade (za 
početak i završetak tog postupka) i na popunjavanje 
carinske deklaracije. 

Članak 5. 
(Definicije) 

(1) U svrhu ove upute, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: 
a) "podnositelj zahtjeva" znači osobu koja podnosi 

zahtjev za izdavanje odobrenja za postupak unutarnje 
obrade, 

b) "odobrenje" znači odobrenje kojim je određenoj 
osobi, sukladno carinskim propisima, odobreno 
korištenje postupka unutarnje obrade, 

c) "imatelj odobrenja" znači osobu kojoj je izdano 
odobrenje za postupak unutarnje obrade, 

d) "izdavatelj odobrenja" znači carinski organ iz članka 
9. stavak (6) ove upute koji izdaje odobrenje za 
postupak unutarnje obrade, 


