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На основу 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 и 102/09), директор Управе за индиректно опорезивање 
доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О СПРОВОЂЕЊУ 

ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОГ ПОСТУПКА 
ПРИЈАВЉИВАЊА РОБЕ НА ОСНОВУ НЕПОТПУНЕ 

ПРИЈАВЕ 

Члан 1. 
У Упутству о спровођењу поједностављеног поступка 

пријављивања робе на основу непотпуне пријаве ("Службени 
гласник БиХ", бр. 46/09, 95/10 и 28/16), у члану 7. став (5) 
брише се. 

Досaдашњи став (6) постаје став (5). 

Члан 2. 
У члану 9. став (8) мијења се и гласи: 
"(8) Прихваћенa непотпунa царинскa пријавa, након 

спровођења поступка по истој, налази се у статусу 
"непотпуне пријаве" све док се не допуни и не 
добије коначан статус у складу са чланом 11. овог 
упутства." 

Члан 3. 
У члану 11. став (5) бришу се ријечи: "са плавог пута 

селективитета." 

Члан 4. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-1238/22 
20. маја 2022. године 

Директор 
Др Миро Џакула, с. р. 

 

 
Na osnovu 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 i 102/09), 
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi 

UPUTSTVO 
O IZMJENAMA UPUTSTVA O PROVOĐENJU 

POJEDNOSTAVLJENOG POSTUPKA PRIJAVLJIVANJA 
ROBE TEMELJEM NEPOTPUNE PRIJAVE 

Član 1. 
U Uputstvu o provođenju pojednostavljenog postupka 

prijavljivanja robe temeljem nepotpune prijave ("Službeni glasnik 
BiH", br. 46/09, 95/10 i 28/16), u članu 7. stav (5) briše se. 

Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). 

Član 2. 
U članu 9. stav (8) mijenja se i glasi: 
,,(8) Prihvaćena nepotpuna carinska prijava, nakon 

provođenja postupka po istoj, nalazi se u statusu 
"nepotpune prijave" sve dok se ne dopuni i ne dobije 
konačan status u skladu sa članom 11. ovog uputstva." 

Član 3. 
U članu 11. stav (5) brišu se riječi: "sa plavog puta 

selektiviteta." 

Član 4. 
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1238/22 
20. maja 2022. godine 

Direktor 
Dr. Miro Džakula, s. r. 

327 
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 i 
102/09), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi 

UPUTU 
O IZMJENAMA UPUTE O ODOBRAVANJU DRŽANJA 
CARINSKOG SKLADIŠTA I POSTUPKU CARINSKOG 

SKLADIŠTENJA 

Članak 1. 
U Uputi o odobravanju držanja carinskog skladišta i 

postupku carinskog skladištenja ("Službeni glasnik BiH", br. 
25/08, 76/08, 12/09, 43/10 i 13/12), u članku 17. stavak (5) briše 
se. 

Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (5). 

Članak 2. 
U članku 27. stavak (5) briše se. 
Dosadašnji st. (6), (7) i (8) postaju st. (5), (6) i (7). 

Članak 3. 
Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-1239/22 
20. svibnja 2022. godine 

Ravnatelj 
Dr. Miro Džakula, v. r. 

 

 
На основу 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 и 102/09), директор Управе за индиректно опорезивање 
доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ОДОБРАВАЊУ 

ДРЖАЊА ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА И ПОСТУПКУ 
ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТЕЊА 

Члан 1. 
У Упутству о одобравању држања царинског складишта 

и поступку царинског складиштења ("Службени гласник 
БиХ", бр. 25/08, 76/08, 12/09, 43/10 и 13/12), у члану 17. став 
(5) брише се. 

Досадашњи став (6) постаје став (5). 

Члан 2. 
У члану 27. став (5) брише се. 
Досадашњи ст. (6), (7) и (8) постају ст. (5), (6) и (7). 

Члан 3. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-1239/22 
20. маја 2022. године 

Директор 
Др Миро Џакула, с. р. 

 

 
Na osnovu 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 i 102/09), 
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi 


