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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 30. 
сједници Представничког дома одржаној 21. јуна 2012. 
године, и на 19. сједници Дома народа одржаној 19. јула 
2012. године, донијела је 

ЗАКОН 
О ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

Члан 1. 
(Предмет Закона) 

Законом о царинској тарифи успоставља се тарифна и 
статистичка номенклатура и царинска тарифа Босне и 
Херцеговине под називом Царинска тарифа (у даљем 
тексту: ЦТ), са циљем испуњавања потреба Царинске 
тарифе Босне и Херцеговине, статистике о спољној 
трговини и других политика које се односе на увоз и извоз 
робе, у и са царинске територије Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: БиХ). 

Члан 2. 
(Садржај ЦТ-a) 

(1) ЦТ обухвата: 
а) номенклатуру роба која је у складу са Хармони-

зованим системом и са Комбинованом номен-
клатуром коју користи Европска унија, ознаке за 
посебне захтјеве државе и додатне шифарске 
ознаке; 

б) конвенционалне царинске стопе (најповла-
шћенија нација - MFN) које се примјењују на 
робу обухваћену номенклатуром; 

ц) преференцијалне царинске стопе у складу са 
међународним споразумима које је БиХ 
закључила сa одређеним земљама или групама 
земаља; 
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д) привремене суспензије и привремена смањења 
стопа, мјере заштите домаће производње од 
прекомјерног увоза, антидампиншке и компен-
заторне мјере и привремене тарифне квоте; 

е) oстале мјере предвиђене прописима БиХ. 
(2) Саставни дио ЦТ-a чине Oпшта правила од 1. до 6. о 

сврставању роба у ЦТ, као и Правила о јединственој 
царинској стопи. 

Члан 3. 
(Структура ознаке ЦТ-a) 

Свака ознака ЦТ-a састоји се од десетоцифреног 
броја: 

а) првих шест цифара односе се на тарифне бројеве 
и подбројеве номенклатуре Хармонизованог 
система у складу са Међународном конвенцијом 
о хармонизованом систему назива и шифарских 
ознака робе, коју разрађује и прати Свјетска 
царинска организација; 

б) седма и осма цифра су у складу са 
Комбинованом номенклатуром. Ако се ознака 
даље не дијели, седма и осма цифра су "00"; 

ц) oзнаке за посебне државне захтјеве идентифи-
коване су деветом и десетом цифром, а прије 
њих стоји ознака "еx". Ако се ознака даље не 
дијели, девета и десета цифра су "00"; 

д) у посебним случајевима могу се увести додатне 
четвероцифрене шифарске ознаке за примјену 
посебних мјера које нису шифроване или нису у 
потпуности шифроване, на мјесту девете и 
десете цифре. 

Члан 4. 
(Друге ознаке ЦТ-a) 

(1) ЦТ укључује све информације које се захтијевају да 
би се испунили циљеви овог закона наведени у члану 
1. овог закона, укључујући и статистичке. 

(2) Остале мјере, у складу са чланом 2. став (1) тач. д) и е) 
овог закона, уврштене су коришћењем напомена и 
фуснота у дијеловима и главама или на други начин, 
како је то одговарајуће. 

Члан 5. 
(Надлежности у поступку усвајања ЦТ-a) 

(1) ЦТ дефинисана у члану 2. став (1) тач. а), ц) и д) овог 
закона заснива се на приједлогу који припрема 
Министарство спољне трговине и економских односа 
БиХ (у даљем тексту: Министарство), на основу 
консултација са Управом за индиректно опорезивање, 
а усваја га Савјет министара Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Савјет министара БиХ). 

(2) ЦТ дефинисана у члану 2. став (1) тач. б) и е) овог 
закона заснива се на приједлогу који припрема 
Министарство, на основу консултација са Управом за 
индиректно опорезивање. Ове прописе усваја 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. 

(3) Увођење, измјена или допуна царинских стопа у ЦТ-у 
за земље које нису чланице Свјетске трговинске 
организације врши се путем закона који усваја 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. 

(4) ЦТ дефинисана у члану 2. став (1) тач. а) и ц) овог 
закона усваја се на годишњем нивоу одлуком Савјета 
министара БиХ, у складу са временским распоредом 
из члана 6. 

(5) Савјет министара БиХ прописаће у ЦТ-у случајеве и 
вриједност робе на које се може примијенити 
јединствена царинска стопа од 10%. 

Члан 6. 
(Рокови у поступку усвајања ЦТ-a) 

(1) ЦТ дефинисану у члану 2. став (1) тач. а) и ц) овог 
закона припрема Министарство до 15. новембра сваке 
године, усклађену сa комбинованом номенклатуром 
коју објављује Европска унија до 31. октобра сваке 
године. 

(2) Приједлог ЦТ-a доставља се Управи за индиректно 
опорезивање, која је дужна да, у року од 10 дана од 
дана пријема, достави мишљењe Министарству. 

(3) Приједлог ЦТ-a доставља се Савјету министара БиХ 
до 5. децембра сваке године, са благовремено 
достављеним мишљењима. 

(4) Савјет министара БиХ доноси oдлуку о усвајању ЦТ-a 
за наредну годину до 20. децембра текуће године. 

Члан 7. 
(Надлежност за тумачење и објашњење ЦТ-a) 

Министарство је надлежно за тумачење и објашњење 
ЦТ-a, те давање мишљења о примјени ЦТ-a. 

Члан 8. 
(Објављивање ЦТ-a) 

ЦТ и свака измјена и допуна ЦТ-a биће објављена у 
"Службеном гласнику БиХ" и на web страници 
Министарства. 

Члан 9. 
(Прелазне одредбе) 

Поступак израде и доношења прве ЦТ биће окончан у 
складу са роковима из члана 6. овог закона. 

Члан 10. 
(Престанак примјене ранијих прописа и изузеци) 
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

(1) Закон о царинској тарифи Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 1/98, 5/98, 7/98, 22/98, 
31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 и 14/10), осим: 
а) чланa 6. Закона о царинској тарифи Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 
1/98), који ће се примјењивати до ступања на 
снагу прве ЦТ усвојене у складу са овим 
законом, 

б) oпштих правила, номенклатуре робе, царинских 
стопа и тарифних квота, наведених у Закону о 
измјенама и допунама Зaкона о царинској тарифи 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 и 14/10), које 
су уграђене у Одлуку о усаглашавању и 
утврђивању Царинске тарифе БиХ за 2012. 
годину ("Службени гласник БиХ", број 105/11); 

(2) Одлука о примјени члана 2. Закона о царинској 
тарифи Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", број 6/98), која ће се примјењивати до ступања 
на снагу прве ЦТ усвојене у складу са овим законом; 

(3) Одлука о поступку царињења несастављених 
производа или растављених производа чији се 
дијелови увозе сукцесивно ("Службени гласник БиХ", 
број 6/98); 

(4) Одлука о одређивању износа вриједности роба на које 
се примјењује јединствена царинска стопа 
("Службени гласник БиХ", број 6/98), која ће се 
примјењивати до ступања на снагу прве ЦТ усвојене у 
складу са овим законом. 
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Члан 11. 
(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01,02-02-1-1/12 
19. јула 2012. године 

Сарајево 
Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламентарне 
скупштине БиХ 

Др Милорад Живковић, с. р.

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне 
скупштине БиХ 

Др Драган Човић, с. р.
 


