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УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

Средишњи уред УИО 
Адреса: Бана Лазаревића бб, 78 000 Бања Лука 
 
Телефон (Централа):+387 51 335 100 
Факс:+387 51 335 101 
Е-mail: info@uino.gov.ba  
 
Регионални центар Бања Лука 
Адреса: Улица Младена Стојановића 7,  
78 000 Бања Лука 
 
Телефон (Централа): +387 51 312 009 
Факс:+387 51 301 130 
 
Царинска испостава Нови Град 
Адреса: Краља Петра Ослободиоца бб, 
79220 Нови Град 
Телефон: +387 52 751 001 
Факс: +387 52 751 001 
 
Гранични пријелаз/ 
царински реферат Нови Град 
 
Телефон: +387 52 752 649, 751-957 
Факс: +387 52 751-957 

 Ослобађање плаћања ПДВ-а код увоза добара у слободне зоне 

 Опрема која се ставља у слободан промет, а представља улог 
страног лица, осим путничких возила, аутомата за забаву и игру 
на срећу, одобрава се ослобађање од плаћања увозне дажбине 
(чл. 176. став 1. Закона о царинској политици БиХ) 

 Роба која се ставља у слободан промет за пројекте обнове и 
реконструкције БиХ ослобађа се од плаћања увозне дажбине 
(чл. 176. став 3. Закона о царинској политици БиХ) 

 Опрема која се ставља у слободан промет, а намијењена је за 
обављање производне дјелатности у слободној зони, ослобађа 
се од плаћања увозне дажбине (чл. 176. став 4. Закона о 
царинској политици БиХ) 

 Основна средства и друга опрема увезена у сврху пријеноса 
послова из треће земље у БиХ - Од плаћања дажбине ослобађају 
се основна средства и друга опрема која припада 
подузетништвима која су дефинитивно прекинула своју 
дјелатност у страној земљи и премјестила се у царинско 
подручје БиХ, како би ту наставила обављати сличну дјелатност 
(чл. 6. Прилога Закона о царинској политици БиХ) 

 Производи које пољопривредници из БиХ добију на посједима 
смјештеним у страној земљи - Од плаћања дажбине ослобађају 
се пољопривредни, сточарски, пчеларски, хортикултурни и 
шумски производи које с имања смјештених у земљи која 
граничи с царинским подручјем БиХ добију пољопривредници 
који своје предузеће имају у наведеном царинском подручју 
које граничи са страном земљом (чл. 7. Прилога Закона о 
царинској политици БиХ) 

 Сјемена, ђубрива и производи за обраду земљишта које увозе 
пољопривредници у страним земљама за кориштење на 
посједима која граниче с тим земљама - Од плаћања дажбине 
ослобађају се сјемена, ђубрива, производи за обраду земљишта 
и усјеви намијењени за кориштење на посједу смјештеном у 
царинском подручју БиХ које се граничи са страном земљом и 
које обрађују пољопривредници које своје главно газдинство 
имају унутар наведене стране земље, а које се граничи с 
царинским подручјем БиХ. (чл. 8. Прилога Закона о царинској 
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Царински реферат- жељезничка станица Добрљин 
Телефон/факс: +387 52 775 445 

политици БиХ) 
 

 Ослобађање од плаћања увозних дажбина на робу која се увози 
у трговачко-промотивне сврхе (чл. 16. Прилога Закона о 
царинској политици БиХ) 

 Пошиљке које се шаљу организацијама и које штите ауторска 
права или права индустријског и комерцијалног патента - Од 
плаћања дажбине ослобађају се трговачки знаци, модели или 
дизајни и њихови пратећи документи, као и пријаве за 
признање патената, изума и слично, који се подносе органима 
надлежним за бављење заштитом ауторских права или права на 
индустријске или комерцијалне патенте. (чл. 17. Прилога Закона 
о царинској политици БиХ) 

 Образовни, научни и културолошки материјали, научни 
инструменти и апарати - Од плаћања дажбине ослобађају се 
образовни, научни и културолошки материјали наведени у листи 
коју усваја Управни одбор. (чл. 20. Прилога Закона о царинској 
политици БиХ) 

 Лабораторијске животиње и биолошке и хемијске материје 
намијењене за истраживање - Од плаћања дажбине ослобађају 
се животиње које су посебно припремљене за лабораторијску 
употребу, те биолошке или хемијске материје за које не постоји 
еквивалентна производња на царинском подручју БиХ и које се 
увозе искључиво у некомерцијалне сврхе (чл. 21. Прилога 
Закона о царинској политици БиХ) 

 Терапеутске супстанце људског поријекла и реагенси за 
одређивање крвних група и типова ткива - Од плаћања дажбине 
ослобађају се терапеутске супстанце људског поријекла, 
реагенси за одређивање крвних група и реагенси за одређивање 
типова ткива.за ослобађање од плаћања увозних дажбина за 
терапеутске супстанце људског поријекла и реагенси за 
одређивање крвних група и типова ткива (чл. 22. Прилога Закона 
о царинској политици БиХ) 

 Од плаћања акциза ослобођени су производи које се извозе (чл. 
30. Закона о акцизама БиХ) 

 Од плаћања акциза ослобођено је гориво за авионе и бродове у 
међународном саобраћају (чл. 30. Закона о акцизама БиХ) 

 Ослобађање од плаћања акцизе на увоз и/или испоруку 
алкохола који се користи као репроматеријал за производњу 
алкохолних пића, лицу регистрираном за производњу у складу с 
чланом 13. Закона о акцизама БиХ (чл. 30. Закона о акцизама 
БиХ)  

 Физичка и правна лица која користе лож уље за загријавање 
стамбених и пословних објеката и објеката за пољопривредну 
производњу (стакленици и пластеници) имају право на поврат 
акцизе плаћене на лож уље (чл. 31. став 1. Закона о акцизама 
БиХ) 

 Предузетник и правна лица која користе алкохол за производњу 
лијекова и/или у медицинске сврхе, као и етил алкохол који 
користе као репроматеријал у производњи средстава за 
чишћење и прање, козметичких производа и осталих производа 
на које се не плаћа акциза имају право на поврат уплаћеног 
износа акцизе (чл. 31. став 2. Закона о акцизама БиХ) 

 Правно лице које је извезло акцизне производе за које 
је претходно плаћена акциза има право на поврат уплаћеног 
износа (чл. 31. став 3. Закона о акцизама БиХ) 

 Путарина се не плаћа на дизел гориво које се користи за потребе 
рудника, термоелектрана и жељезница (за погон шинских 
возила) и количини коју одобри Управни одбор на приједлог 
влада ентитета и Брчко дистрикта БиХ (чл. 36. став 1. Закона о 
акцизама БиХ) 
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Одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од 
плаћања увозних и извозних дажбина  
 
Одлука о привременој суспензији и привременом смањењу 
царинских стопа код увоза одређених роба до 31.12.2019. године  
 

Одлука о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања 
увозних дажбина на опрему стављену у слободан промет која 
представља улог страног лица 
 
Одлука о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања 
увозних дажбина на робу стављену у слободан промет за пројекте 
обнове и реконструкције 
 
Одлука о измјени и допуни Одлуке о поступку остваривања права на 
ослобађање од плаћања увозних дажбина на робу стављену у 
слободан промет за пројекте обнове и реконструкције 
 
Одлука о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања 
царине под посебним условима 
 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о поступку остваривања 
права на ослобађање од плаћања царине под посебним условима 
 

 

МИНИСТАРСТВО ВАЊСКЕ ТРГОВИНЕ И 
ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Министар: Мирко Шаровић,  
 
Адреса: Мусала 9, Сарајево 71000, 
 Босна и Херцеговина  
Тел.: + 387  33 220 093 
Факс: + 387  33 220 091  
 
e-mail: kab.ministra@mvteo.gov.ba  

Потпора сајамским манифестацијама у земљи и иностранству 

Предмет јавног позива је прикупљање захтјева заинтересованих 
субјеката за додјелу грант средстава за учешће на сајамским и 
другим манифестацијама у земљи. Укупан износ средстава 
намијењених за подршку сајамским и другим манифестацијама у 
земљи износи 400.000,00 КМ 

Корисници средстава су правна лица регистрована за дјелатност 
организације сајамских и других манифестација или ако је 
организатор локална заједница иста мора посједовати одлуку о 
организовању сајамске манифестације 

Право учешћа имају сви заинтересовани организатори сајамских и 
других манифестација који имају искуство у организацији сајамских 
и других манифестација међународног карактера, који се доказује 
кроз каталоге листе учесника или програме манифестације, те да се 
кроз сајамску или другу манифестацију промовише домаћа 
производња. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Агенција за промоцију страних инвестиција БиХ 
(ФИПА) 
 
Адреса: 
Дубровачка 6 
71000 Сарајево 
Босна и Херцеговина 
 
Тел: ++ 387 33 278 - 080  
факс: ++ 387 33 278 - 081 
e-mail: fipa@fipa.gov.ba    

Вијеће министара Босне и Херцеговине је задужило Агенцију за 
унапређење страних инвестиција да пружи подршку директним 
страним инвестицијама и да олакша прилив страних улагања у 
нашој земљи. Агенција сарађује с институцијама власти и 
инвеститорима, те помаже надлежним властима да побољшају 
законски оквир за страна улагања.  ФИПА такође помаже 
инвеститорима да успоставе контакте с јавним и приватним 
секторима БиХ. 
 
Показатељи који се односе на прилив инвестиција, успостава 
контаката и студије привредних сектора које су израдили ФИПА 
стручњаци и независни консултанти, омогућавају да инвеститори 
буду у потпуности информирани о инвестицијским могућностима 
које Босна и Херцеговина тренутно нуди. Осим тога, ФИПА уско 
сарађује и са амбасадама и дипломатским представништвима Босне 
и Херцеговине, који такође могу помоћи инвеститорима да истраже 
могућности улагања у нашој земљи. 
 
ФИПА пружа информације, анализе и савјете потенцијалним 
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ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
Петра Кочића 2, 
79220 Нови Град 

 
телефон: 052-753-505 

факс: 052-751-555 
 

projekti@opstina-novigrad.com, ljiljana grab@opstina-novigrad.com 

 

 

 инвеститорима о пословном и инвестицијском окружењу, 
укључујући: 

 законодавство које се односи на директна страна улагањ 

 подстицаје који се односе на улагања економска и 
пословна кретања у земљи 
 

ФИПА идентификује и представља постојеће бх. могућности за 
страна улагања : 

 инвестицијске пројекте у фази развоја или пројекте који су 
већ спремни за реализацију предузећа у процесу 
приватизације домаће фирме које траже страног 
пословног партнера 

 
ФИПА пружа помоћ потенцијалним инвеститорима и онима који су 
већ инвестирали у земљи кроз : 

 сарадњу с јавним и приватним сектором 

 сарадњу с владиним и невладиним институцијама како би 
се олакшао привредни развој 

 сарадњу с локалним, регионалним и међународним 
организацијама како би се побољшало окружење за 
улагања 
 
Јавни позиви ФИПА-е 

 
Сумарни преглед повластица за инвеститоре у Босни и 
Херцеговини 

http://www.fipa.gov.ba/other_feature/javni_pozivi/default.aspx?langTag=bs-BA
http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA
http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA

