На основу члана 3. став (2) и члана 4. Одлуке о управљању тарифним квотама за
пољопривредне производе („Службени гласник БиХ“, број 56/14) Министарство спољне
трговине и економских односа Босне и Херцеговине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ ТАРИФНИХ КВОТА
ПРИЛИКОМ УВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ
Предмет овог јавног позива је увоз пољопривредних производа у оквиру одобрене квоте, у
складу са Одлуком о утврђивању Царинске тарифе за 2019. годину, Дио III ТАРИФНИ
АНЕКСИ.

I.

Рб Тарифна ознака

1.

0103 91 10 00

2. еx 0207 14 10 20

3.

1701 13 10 00
1701 14 10 00

4.

0102 21 10 00

5.

0102 29 49 00

6.

0103 91 90 00

7.

0104 10 30 00

8.

0202 30 90 00

9.

0203 19 15 00

10.

0203 22 11 00

11.

0203 29 55 00

Наименовање
Живе свиње, масе мање од 50 kg, домаће
врсте намјењене за тов
Машински искоштено месо (MDM)–
комади без костију и кланични
производи од кокоши врсте Gallus
domesticus, у блоковима, смрзнути, за
индустријску производњу производа из
главе 16
Шећер од шећерне трске у чврстом
стању, сирови шећер без додатих арома
и твари за бојење, за рафинисање
Јунице (женска говеда, нетељена), живе
чистокрвне животиње за приплод
Жива говеда домаће врсте чија је тежина
већа од 160 kg, али не већа од 300 kg,
која нису намијењена за клање, осим
чистокрвних животиња за приплод
Живе свиње које нису домаће врсте, чија
је тежина мања од 50 kg
Јагњад (до једне године), жива, осим
чистокрвних животиња за приплод
Говеђе месо без костију, осим меса
говеда из подбројева 0202 30 10 00 и
0202 30 50 00, смрзнуто
Груди са слабином (потрбушина) и
комади од њих, од домаћих свиња,
свјеже или расхлађено
Бутови и комади од њих, са костима, од
домаћих свиња, смрзнуто
Месо домаћих свиња без костију, осим
трупова и полутки, бутова, плећки,
предњих дијелова, леђа и груди са
слабином (потрбушина), смрзнуто

Царинска
Количина
стопа
квоте
унутар
квоте
136 т

0%

500 т

0%

302 т

0%

855 т

0%

1.155 т

0%

525 т

0%

100 т

0%

1.595 т

0%

462 т

0%

225 т

0%

500 т

0%

Напомена

Производи из
држава чланица
Европске уније

Рб Тарифна ознака

12. еx 0207 14 10 20

13.

0209 10 11 00

14.

0210 19 81 00

15.

0102 21 10 00

Наименовање
Машински искоштено месо (MDM)–
комади без костију и кланични
производи од кокоши врсте Gallus
domesticus, у блоковима, смрзнути, за
индустријску производњу производа из
главе 16
Поткожна свињска масноћа, свјежа,
расхлађена, смрзнута, сољена или у
саламури
Месо домаћих свиња без костију, осим
бутова, плећки, предњих дијелова, леђа
и груди са слабином (потрбушина),
сушено или димљено
Јунице (женска говеда, која још нису
телила)

Царинска
Количина
стопа
квоте
унутар
квоте
2.440 т

0%

36 т

0%

199 т

0%

150 кд

0%

Напомена

Увоз производа из
Швајцарске и
Лихтенштајна

II.

Право учествовања у расподјели тарифних квота имају правна лица регистрована за
производњу и за обављање спољнотрговинског промета (у даљем тексту: увозник).

III.

Расподјела тарифних квота за пољопривредне производе наведене у тачки I. Јавног позива
обавиће се према критеријима и на начин прописан Одлуком о управљању тарифним
квотама за пољопривредне производе („Службени гласник БиХ“, број 56/14) (у даљем
тексту: Одлука).

IV.

На приједлог Комисије за расподјелу тарифних квота Министарство спољне трговине и
економских односа Босне и Херцеговине врши расподјелу тарифних квота наведених у
тачки I. Јавног позива и увознику издаје Одобрење о повлачењу из тарифне квоте.

V.

Пријава за јавни позив за расподјелу тарифних квота мора садржавати испуњен образац
Захтјева за додјелу одређене количине робе у оквиру поједине тарифне квоте из Прилога 1.
Одлуке и обавезно сљедећа документа:
а) Доказ о упису у судски регистар/Рјешење о обављању дјелатности,
б) Извод потврде о измиреним доспјелим финансијским обавезама према Пореским управама
ентитета и Брчко Дистрикта и Увјерење о измиреном индиректном порезу, не старији од
мјесец дана, са назнаком да се увјерење издаје у сврху пријаве на Јавни позив за
расподјелу тарифних квота.
ц) Доказ о количини продатог коначног производа у чији састав улази производ из тарифне
квоте у претходној календарској години,
д) Изјава увозника о процентуалном удјелу производа из тарифне квоте у сваком поједином
коначном производу у који је уграђен.

Уз Захтјев се обавезно прилажу и докази којима се доказује испуњеност критерија из
члана 5. Одлуке и то:
a) Изјава о намјени производа;
b) Изјава о броју запослених, оствареном приходу у претходној години, величини
производње и искориштености производних капацитета;
c) Изјава о увозу, у претходном раздобљу, производа за које се подноси захтјев и
искориштења претходно одобрених тарифних квота, а за новонастала предузећа и у
случају проширења производње Изјаву о планираној производњи у наредном кварталу;
d) Изјава која садржи податак о употреби тражене робе у свом капацитету у претходној
години, а за новонастала предузећа и у случају проширења производње Изјаву о
планираној производњи у наредном кварталу
Изјава може бити појединачна за сваки од наведених критерија или једна Изјава која ће
садржавати све тражене податке.
VI.

Захтјеви се, заједно са доказима о уплаћеним таксама и осталом траженом
документацијом достављају Министарству спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за расподјелу
тарифних квота приликом увоза пољопривредних производа“, на адресу Министарство
спољне трговине и економских односа БиХ, улица Мусала 9, 71 000 Сарајево, најкасније до
02.09.2019. године. Јавни позив ће бити објављен и на wеб старници Управе за индиректно
опорезивање Босне и Херцеговине, надлежних министарстава пољопривреде ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

ПОДАЦИ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
Уплатни рачуни за административне таксе припадају Јединственом рачуну трезора БиХ (ЈРТ).
Називи и бројеви уплатних рачуна за административне таксе су сљедећи:
ЈРТ Трезор БиХ - Депозитни рачун, број рачуна: 3380002210018390 (Уницредит банка д.д.
Мостар);
ЈРТ Трезор БиХ - Депозитни рачун, број рачуна: 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања
Лука);
ЈРТ Трезор БиХ - Депозитни рачун, број рачуна: 5556000031201417 (Нова банка а.д. Бања
Лука);
ЈРТ Трезор БиХ - Депозитни рачун, број рачуна: 5620128137723339 (НЛБ Банка а.д. Бања
Лука).
Такса за Захтјев за додјелу тарифних квота и Одобрење:
Такса за Захтјев: износ од 5,00 КМ; позив на број 1; врста прихода 722101;
Такса на Одобрење/a: износ од 15,00 КМ; позив на број 3; врста прихода 722103;
У корист: ЈРТ Трезор БиХ – Депозитни рачун;
Буџетска организација: 0801999; врста уплате 0;
Општина: уписати шифру матичне општине пребивалишта-сједишта подносиоца захтјевауплатиоца (фирме).
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине

