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На основу члана 119. став 1. Одлуке о проведбеним 

прописима Закона о царинској политици Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 63а/04, 60/06 и 
57/08), члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање 
("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 61. став (2) 
Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 
и 72/17), директор Управе за индиректно опорезивање доноси 

УПУТСТВО 
О ДОПУНАМА УПУТСТВА О ПОПУЊАВАЊУ 
ЦАРИНСКЕ ПРИЈАВЕ И ЗБИРНЕ ПРИЈАВЕ 

Члан 1. 
У Упутству о попуњавању царинске пријаве и збирне 

пријаве ("Службени гласник БиХ", број 43/19) у Прилогу 2. 
(Шифре које се користе за попуњавање царинске пријаве) из 
члана 14. став (7) врше се допуне како гласе: 

"Иза шифарника 15.4. Остале шифре за другу 
потподјелу поља 37 додаје се нови шифарник 15.5. који гласи: 
15.5. Шифра за ослобађање од плаћања по основу Одлуке Савјета

министара Босне и Херцеговине (ослобађање за донирану опрему и
средства намијењена искључиво за превенцију, сузбијање и отклањање
пандемије вируса корона - COVID 19)  

Шифра која се користи у другој потподјели поља 37 
царинске пријаве за стављање у слободан промет дониране 
робе на коју се односи Одлука о ослобађању од обрачуна и 
плаћања индиректних пореза и поврату већ плаћених 
индиректних пореза на опрему и средства донирана од стране 
домаћих и међународних субјеката за потребе превенције, 
сузбијања и отклањања епидемије проузроковане корона 
вирусом (COVID - 19), коју је, на 6. (ванредној) сједници 
одржаној дана 24.03.2020. године, донио Савјет министара 
Босне и Херцеговине, под бројем 21/20 од 24. марта 2020. 
године, је сљедећа (ан3): 

Шифра Основ Опис 

2VK члан 1. и 2. Одлуке 
Савјета министара Босне и 
Херцеговине, број 21/20 
од 24. марта 2020. године 

ослобађање од плаћања царине, пореза на 
додату вриједност и других индиректних 
пореза према члану 1. и 2. Одлуке Савјета 
министара Босне и Херцеговине број 21/20 
од 24. марта 2020. године, за донирану 
робу на коју се односи та одлука и под 
условима из те одлуке.  

У шифарнику 19.1. Шифре за додатне 
информације/приложене документе/увјерења и одобрења, 
осим за документа за царинске повластице - поље 44, иза 
редног броја 140. додају се нови редни бројеви 141. и 142. 
који гласе: 
141. Изјава или други акт донатора о донацији робе за

превенцију, сузбијање и отклањање пандемије вируса
корона - COVID 19 

IDVK(7) 

142. Изјава примаоца робе дониране за превенцију, сузбијање
и отклањање пандемије вируса корона - COVID 19 да има
статус јавног тијела у БиХ (било којег нивоа власти)
надлежног за заштиту живота и здравља људи  

IPVK(7) " 

Легенда: 
(7) Шифра 

"IDVK" и 
"IPVK": 

из поља 44 царинске пријаве везане су за шифру "2VK" у
пољу 37/2. 

Шифра "2VK" користи се у пољу 37/2 царинске пријаве за
пуштање у слободан промет уз ослобађање од плаћања
царине, пореза на додату вриједност и других индиректних
пореза за донирану робу на коју се односи Одлука Савјета
министара Босне и Херцеговине, број 21/20 од 24. марта 
2020. године. 

Члан 2. 
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и на службеној 
страници УИО www.uino.gov.ba. 

Број 01-02-2-1022-1/20 
26. марта 2020. године 

Бања Лука
Директор 

Др Миро Џакула, с. р.
 

 
Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim 

propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), 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 

UPUTSTVO 
O DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU 

CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE 

Član 1. 
U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave 

("Službeni glasnik BiH", broj 43/19) u Prilogu 2. (Šifre koje se 
koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) vrše 
se dopune kako glase: 

"Iza šifarnika 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 
dodaje se novi šifarnik 15.5. koji glasi: 
15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara 

Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena 
isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona -
COVID 19)  

Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske 
prijave za stavljanje u slobodan promet donirane robe na koju se 
odnosi Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih 
poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i 
sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za 
potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije 
prouzrokovane korona virusom (COVID - 19), koju je, na 6. 
(vanrednoj) sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pod brojem 21/20 od 24. 
marta 2020. godine, je sljedeća (an3): 

Šifra Osnov Opis 

2VK član 1. i 2. Odluke Vijeća 
ministara Bosne i 
Hercegovine, broj 21/20 
od 24. marta 2020. 
godine 

oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu 
vrijednost i drugih indirektnih poreza prema članu 1. i 
2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 
21/20 od 24. marta 2020. godine, za doniranu robu na 
koju se odnosi ta odluka i pod uvjetima iz te odluke. 

U šifarniku 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene 
dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske 
povlastice - polje 44, iza rednog broja 140. dodaju se novi redni 
brojevi 141. i 142. koji glase: 
141. Izjava ili drugi akt donatora o donaciji robe za prevenciju, 

suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19
IDVK(7) 

142. Izjava primaoca robe donirane za prevenciju, suzbijanje i 
otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 da ima 
status javnog tijela u BiH (bilo kojeg nivoa vlasti) nadležnog 
za zaštitu života i zdravlja ljudi  

IPVK(7) " 

Legenda: 
(7) Šifra 

"IDVK" i 
"IPVK": 

iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "2VK" u polju 37/2. 

Šifra "2VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje u 
slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na 
dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza za doniranu robu na 
koju se odnosi Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 
21/20 od 24. marta 2020. godine. 
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Član 2. 
Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UIO 
www.uino.gov.ba. 

Broj 01-02-2-1022-1/20 
26. marta 2020. godine 

Banja Luka 
Direktor 

Dr. Miro Džakula, s. r.
 

 
Temeljem članka 119. stavak 1. Odluke o provedbenim 

propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), 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 DOPUNAMA UPUTE O POPUNJAVANJU CARINSKE 

PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE 

Članak 1. 
U Uputi o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave 

("Službeni glasnik BiH", broj 43/19) u Prilogu 2. (Šifre koje se 
koriste za popunjavanje carinske prijave) iz članka 14. stavak (7) 
vrše se dopune kako glase: 

"Iza šifarnika 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 
dodaje se novi šifarnik 15.5. koji glasi: 
15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovi Odluke Vijeća ministara Bosne

i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena
isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona -
COVID 19)  

Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske 
prijave za stavljanje u slobodan promet donirane robe na koju se 
odnosi Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja neizravnih 
poreza i povratu već plaćenih neizravnih poreza na opremu i 
sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za 
potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzročene 
korona virusom (COVID - 19), koju je, na 6. (izvanrednoj) 

sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, pod brojem 21/20 od 24. ožujka 
2020. godine, je sljedeća (an3): 

Šifra Osnova Opis 

2VK članak 1. i 2. Odluke 
Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine, broj 21/20 
od 24. ožujka 2020. 
godine 

oslobađanje od plaćanja carine, poreza na
dodanu vrijednost i drugih neizravnih poreza
sukladno članku 1. i 2. Odluke Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine broj 21/20 od
24. ožujka 2020. godine, za doniranu robu na
koju se odnosi ta odluka i pod uvjetima iz te
odluke. 

U šifarniku 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene 
dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske 
povlastice - polje 44, iza rednog broja 140. dodaju se novi redni 
brojevi 141. i 142. koji glase: 
141. Izjava ili drugi akt donatora o donaciji robe za prevenciju, 

suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19
IDVK(7) 

142. Izjava primatelja robe donirane za prevenciju, suzbijanje i 
otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 da ima 
status javnog tijela u BiH (bilo koje razine vlasti) nadležnog 
za zaštitu života i zdravlja ljudi  

IPVK(7) " 

Legenda: 
(7) Šifra "IDVK" 

i "IPVK": 
iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "2VK" u polju
37/2. 

Šifra "2VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje
u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na
dodanu vrijednost i drugih neizravnih poreza za doniranu robu
na koju se odnosi Odluka Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, broj 21/20 od 24. ožujka 2020. godine. 

Članak 2. 
Ova uputa stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u 

"Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UNO 
www.uino.gov.ba. 

Broj 01-02-2-1022-1/20 
26. ožujka 2020. godine 

Banja Luka
Ravnatelj 

Dr. Miro Džakula, v. r.
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На основу члана 29. Закона о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 

49/04), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља објављује 
СПИСАК 

АКТИВНИХ МАТЕРИЈА ДОЗВОЉЕНИХ ЗА УПОТРЕБУ У ФИТОФАРМАЦЕУТСКИМ СРЕДСТВИМА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

ДIO 1 
A. Списак активних материја дозвољених за употребу у фитофармацеутским средствима у Босни и Херцеговини, а које се 

сматрају одобрене у складу са важећим Европским прописима 
Број Тривијални назив, 

идентификацијски бројеви 
Хемијски назив према 
ИУПАЦ- у 

Чистоћа1 Ступање на 
снагу 

Рок важења 
одобрења 

Посебне одредбе 

35 Famoksadon 
CAS бр. 131807- 57- 3 
CIPAC бр. 594 

3- anilin- 5- metil- 5- (4- 
fenoksifenil)- l,3- 
oksazolidin- 2,4- dion 

960g/kg 01.10.2002. 30.06.2020. Допуштен за употребу само као фунгицид. 
За провођење јединствених принципа из прописа о 
јединственим принципима за оцјењивање ФФС, при доношењу 
одлуке о регистрацији узимају се у обзир и закључци поступка 
разматрања активне материје од стране релевантних тијела 
Европске уније у овој цјелокупној оцјени: 
– потребно је да се обрати посебна пажња на могуће хроничне 
ризике које фамоксадон или метаболити представљају за глисте,
– потребно је да се обрати посебна пажња на заштиту водених 
организама и да се обезбједи да услови за регистрацију укључе, 
тамо гдје је то прикладно, мјере за смањење ризика, 
– потребно је да се обрати посебна пажња на заштиту 
корисника. 

                                                                 
1 Најмања чистоћа активне материје, детаљни подаци који се односе на идентификацију активне материје доступни су у извјештају о оцјењивању 


