Приједлог
На основу члана 5. став (1) Закона о царинској тарифи (''Службени гласник БиХ'', број
58/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Министарства
спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и
Херцеговине, на ____ сједници, одржаној ________2020. године, донио је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ СУСПЕНЗИЈИ И ПРИВРЕМЕНОМ
СМАЊЕЊУ ЦАРИНСКИХ СТОПА КОД УВОЗА
ОДРЕЂЕНИХ РОБА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком прописују се критерији за одређивање роба које ће се увозити до
31.12.2021. године, уз кориштење привремене суспензије и привременог смањења
царинских стопа утврђених у Закону о царинској тарифи (''Службени гласник БиХ'', број
58/12), (у даљем тексту: ''тарифне суспензије'').
Члан 2.
(Списак роба)
(1) Робе које ће се до 31.12.2021. године увозити уз кориштење тарифних суспензија,
утврђују се према критерију да се ради о материјалима и сировинама који се користе
у властитој производњи а које се не могу набавити на домаћем тржишту у количинама
и квалитету потребном за производњу готових производа.
(2) Робе из става (1) овог члана и царинске стопе по којима ће се ове робе увозити до
31.12.2021. године су, како слиједи:
РБ

Тарифна
ознака

1

1518 00 95 00

Нејестиве мјешавине или додаци животињских или
животињских и биљних масти и уља и њихове фракције

0

2

2002 90 91 00

Парадајз,припремљен или конзервисан на други начин
осим са сирћетом или сирћетном киселином; остали, у
непосредним паковањима нето-масе преко 1 kg

0

3

2804 69 00 00

4

2815 12 00 00

5

2901 10 00 00

6

3701 30 00 00

7
8

3901 90 80 00
3904 10 00 00

Наименовање

Водоник, племенити (ријетки) гасови и остали неметали;
силицијум; остали
Натријум хидроксид (каустична сода); у воденом раствору
(натријумова лужина или течна сода)
Ациклички угљенводоници; засићени
Остале плоче и филмови, чија је једна страница већа од
255 mm
Полимери етилена, у примарним облицима; остало
Поли(винил хлорид), непомијешан са другим материјама

Царинска
стопа %

2,5
0
0
5
3,5
2,5

РБ

Тарифна
ознака

9

3920 10 25 00

10

3926 90 97 00

11

4016 93 00 00

12

4104 41 51 00

13

4107 12 91 00

14

4107 92 10 00

15

4205 00 90 00

16

4412 33 00 00

17

5205 24 00 00

18

5208 33 00 00

19

5211 32 00 00

Наименовање
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од
пластичних маса, који нису ћелијасте структуре,
неојачани, неламинирани, без подлоге или на сличан
начин комбиноване са другим материјалима; од полимера
етилена; остало
Остали производи од пластичних маса и производи од
осталих материјала из тарифних бројева 3901 до 3914;
остало
Остали производи од вулканизованог каучука (гуме) осим
од тврде гуме; заптивачи, подметачи и остали производи
за заптивање
Штављене или "crust" говеђе коже (укључујући бивоље) и
коже копитара, без длаке, цијепане или нецијепане, али
даље необрађиване; у сувом стању (цруст); говеђе; цијеле
коже укупне површине веће од 28 квадратних стопа (2,6
m²)
Говеђе коже (укључујући бивоље) и коже копитара, даље
обрађиване након штављења или „crust“–обраде
укључујући и пергаментно обрађивање, без длаке,
цијепане или нецијепане, осим коже из тарифног броја
4114; цијеле коже; цијепане коже са лицем (зрнасте);
говеђе коже (укључујући бивоље)
Цијепане коже са лицем (зрнасте); говеђе коже
(укључујући бивоље)
Остали производи од коже или од вјештачке коже; врста
које се користе у машинама или механичким уређајима
или за другу техничку употребу; остали
Шперплоче, фурниране плоче и остали слојевити
производи од дрвета: остале, са најмање једним спољним
слојем од нечетинарског дрвета врста јова (Alnus spp.),
јасен (Fraxinus spp.), буква (Fagus spp.), бреза (Betula spp.),
трешња (Prunus spp.), кестен (Castanea spp.), бријест
(Ulmus spp.), еукалиптус (Eucalyptus spp.), хикорија
(амерички орах) (Carya spp.), дивљи кестен (Aesculus spp.),
липа (Tilia spp.), јавор (Acer spp.), храст (Quercus spp.),
платана (Platanus spp.), топола и јасика (Populus spp.),
багрем (Robinia spp.), тулипановац (Liriodendron spp.) или
орах (Juglans spp.)
Памучно предиво (осим конца за шивање), садржаја по
маси памука 85% или већег, неприпремљено у паковања за
продају на мало, једножично предиво, од чешљаних
влакана, финоће мање од 192,31 децитекса али не мање од
125 децитекса (метричке нумерације веће од 52 али не
веће од 80)
Памучне тканине, садржаја по маси памука 85% или веће,
масе не веће од 200 г/м²: обојене; трожичног или
четверожичног кепер преплетаја, укључујући укрштени
кепер
Памучне тканине, садржаја по маси памука мање од 85%,
у мјешавини претежно или само са вјештачким или
синтетичким влакнима, масе веће од 200 g/m²; обојене;

Царинска
стопа %

6,5

7

2,5

1

1

4
3

3

4

5

5

РБ

Тарифна
ознака

20

5401 10 14 00

21

5401 10 16 00

Наименовање
трожичног или четверожичног кепер преплетаја,
укључујући укрштени кепер
Конац за шивање од вјештачких или синтетичких
филамената, неприпремљен или припремљен у паковања
за продају на мало, од синтетичких филамената,
неприпремљен у паковања за продају на мало, конац са
језгром ("цоре yарн"), остали
Текстурисано предиво

Царинска
стопа %

4

4

22

5402 33 00 00

Предиво од синтетичких филамената (осим конца за
шивање), неприпремљено у паковања за продају на мало,
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од
67 децитекса, текстурисано предиво, од полиестера

23

5402 44 00 00

Остало једножично предиво, неупредено или упредено са
бројем увоја не већим од 50 по метру: еластомерна

6

5407 10 00 00

Тканине од синтетичког филамент предива, укључујући
тканине добивене од производа из тарифног броја 5404;
тканине од предива велике чврстоће, од најлона или
других полиамида или од полиестера

8

25

5407 52 00 00

Тканине од синтетичког филамент предива, укључујући
тканине добивене од производа из тарифног броја 5404;
остале тканине, садржаја по маси текстурисаних
полиестерских филамената 85% или већег; обојене

5

26

5408 22 90 00

Тканине од вјештачког филамент предива, остале тканине,
садржаја по маси вјештачких филамената, трака или
сличних производа 85% или веће; обојене; остале

5

27

5504 10 00 00

Вјештачка влакна сјечена, невлачена, нечешљана нити
друкчије припремљена за предење; од вискозног рајона

3

24

28

5515 11 90 00

29

5515 12 90 00

30

5516 14 00 00

31

5806 32 90 00

32

5903 10 10 00

33

5903 10 90 00

Остале тканине од сјечених синтетичких влакана; од
сјечених полиестерских влакана; у мјешавини претежно
или само са сјеченим влакнима од вискозног рајона;
остале
Oстале тканине од сјечних синтетичких влакана: од
резаних полиестерских влакана; у мјешавини претежно
или само са вјештачким или синтетичким филаментима;
остале
Тканине од сјечених вјештачких влакана; садржаја по маси
сјечених вјештачких влакана 85% или веће; штампане
Остале уске тканине; од вјештачких или синтетичких
влакана; остале
Текстилни материјали импрегнисани, премазани,
превучени, прекривени или ламинирани пластичним
масама, осим оних из тарифног броја 5902; са поли(винил
хлоридом); импрегнисани
Текстилни материјали импрегнисани, премазани,
превучени, прекривени или ламинирани пластичним
масама, осим оних из тарифног броја 5902; са поли(винил
хлоридом); премазани, превучени, прекривени или
ламинирани

4

8

5

8
7,5

8

8

РБ

Тарифна
ознака

34

5903 90 91 00

35

6006 22 00 00

36

6006 24 00 00

37

6406 10 90 00

38

6406 20 10 00

39

6406 90 50 00

40

6406 90 90 00

41

7019 12 00 00

42

7208 51 20 00

43

7208 51 98 00

44

7210 70 80 00

45

7403 11 00 00

46

7408 11 00 00

47
48

Наименовање
Текстилни материјали импрегнисани, премазани,
превучени, прекривени или ламинирани пластичним
масама, осим оних из тарифног броја 5902; остали;
премазани, превучени, прекривени или ламинирани; са
целулозним дериватима или другим пластичним масама,
са лицем од текстилног материјала
Oстали плетени или кукичани материјали; од памука;
обојени
Oстали плетени или кукичани материјали; од памука;
штампани
Лице обуће и дијелови лица, осим уметака за ојачање; од
осталих материјала

Царинска
стопа %

8

5
5
3

Дијелови обуће; вањски ђонови и пете; од гуме
Dијелови обуће (уклјучујући лице које је причвршћено
или не на унутрашнји ђон, осим на спољни ђон);
измјенјиви улошци за обућу, умеци за пете и слични
производи; камашине, и слични производи и њихови
дијелови; остало; улошци и други измјењиви додаци
Дијелови обуће; остало
Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и прозиводи
од њих (нпр. предиво, тканина); ровингс–предпредиво
Toplo vaљани пљоснати производи од гвожђа или
нелегираног челика ширине 600 мм или веће, који нису
платирани нити превучени; остали ненамотани (табле)
који су само топло ваљани без даљње обраде; дебљине
веће од 15 мм
Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или
нелегираног челика ширине 600 мм или веће, који нису
платирани нити превучени; остали ненамотани (табле)
који су само топло ваљани без даљње обраде; дебљине
веће од 10 мм али не веће од 15 мм, ширине; мање од 2050
мм
Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног
челика ширине 600 мм и веће, платирани или превучени;
обојени, лакирани или превучени пластичном масом;
остали
Рафинисани бакар, у сировим облицима; катоде и секције
катода
Жица од бакра; од рафинисаног бакра; највеће димензије
попречног пресјека веће од 6 мм

3

7601 10 00 00
7601 20 20 00

Нелегирани алуминијум
Легуре алуминијума; плоче и полуге

0
0

49

7605 11 00 00

Жица од алуминијума; од нелегираног алуминијума;
највеће димензије попречног пресјека веће од 7 мм

0

50

8308 10 00 00

Кукице, ушице и рупице; од простих метала

3

51

8308 90 00 00

3

52

еx 8414 90 00 20

53

8482 99 00 00

Остало, укључујући дијелове, од простих метала
Дијелови; за употребу у производњи склопова за
аутомобилске турбокомпресоре
Куглични или ваљкасти лежаји; дијелови; остали

3

3
0

0

0

0

0
0

1
0

РБ

Тарифна
ознака

54

8504 31 80 00

55

8504 40 90 00

56

8504 90 11 00

57

8534 00 11 00

58
59

8536 10 10 00
8536 69 90 00

60

8536 90 10 00

60

8538 90 99 00

62

8544 49 95 00

63

9405 99 00 00

64

9607 19 00 00

Наименовање
Остали трансформатори; снаге не веће од 1 кВА; мјерни;
остали
Електрични трансформатори, статички претварачи (нпр.
исправљачи) и индуктивни калемови; статички претварачи
(конвертори); остали
Електрични трансформатори, статички претварачи (нпр.
исправљачи) и индуквни калемови; дијелови; од
трансформатора и индуктивних калемова; феритна језгра
Штампана кола; само са елементима проводника и
контактима; вишеслојна штампана кола
Осигурачи; за струје не веће од 10 А
Утикачи и утичнице; остало
Остали апарати; спојни и контактни елементи за жице и
каблове
Дијелови погодни за употребу искључиво или углавном са
апаратима из тарифних бројева 8535, 8536 или 8537;
остало; остало
Остали електрични проводници; за напон већи од 80 В,
али мањи од 1000 В
Дијелови лампи и других свијетлеих тијела који нису
споменути нити укључени на другом мјесту; остали
Патентни затварачи; остали

Царинска
стопа %
5
5

0
0
3
3
0
5
3,7
0
8

(3) Царинске стопе на робе наведене у ставу (2) овог члана, не односе се на робе које су
поријеклом из земаља са којима Босна и Херцеговина има закључене споразуме о
слободној трговини.
(4) Ради остваривања права на увоз робе наведене у ставу (2) овог члана, уз царинску
декларацију се подноси потврда Министарства спољне трговине и економских
односа Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) да ће се роба користити
у властитој производњи и потврда Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине
да се роба не производи у Босни и Херцеговини или роба домаће производње не
задовољава потребе привреде и тржишта.
Члан 3.
(Преиспитивање Одлуке)
(1) Без обзира на рок примјене одређен према овој Одлуци, Савјет министара Босне и
Херцеговине може два пута годишње преиспитивати примјену ове Одлуке, и на основу
чињеница утврђених у том поступку, на приједлог Министарства, донијети Одлуку о
престанку примјене тарифне суспензије за конкретну робу, ако више није у интересу
босанскохерцеговачке привреде или због техничког развоја производа или
измијењених околности или економских трендова на тржишту.
(2) Министарство прати примјену ове Одлуке.
(3) У сврху праћења примјене Одлуке Управа за индиректно опорезивање ће на захтјев
Министарства доставити податке о увозу роба из члана 2. ове Одлуке.

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ'',
а примјењиваће се од 1. јануара 2021. године.

СМ број _____/20
___________ 2020. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Зоран Тегелтија

