ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗВОРНИК

ПОДСТИЦАЈИ И ОЛАКШИЦЕ
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ НА НИВОУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПОДСТИЦАЈИ И ОЛАКШИЦЕ

Закон о царинској политици БиХ
(Службени гласник БиХ, број 58/15)
Одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од
плаћања увозних и извозних дажбина
(Службени гласник БиХ, број 24/18)
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Од плаћања увозних дажбина ослобађа се:
1. При увозу и пуштању у слободан промет:
- Опрема која представља улог страног лица, осим путничких аутомобила,
аутомата за забаву и игру на срећу (члан 207. став а1)
- Опрема за производњу која се не производи у Босни и Херцеговини, која
се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију
производње, увођење нове односно осавремењене постојеће производне
технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност (члан
207. став а2)
- Роба за пројекте обнове и реконструкције Босне и Херцеговине, ако је
пројекат усвојило Вијеће министара Босне и Херцеговине, и у потпуности
га финансирају донатори или међународне банке за развој или га већим
дијелом финансирају страни донатори или међународне банке за развој, а
мањим дијелом се финансира из буџета (члан 207. став а5)
- Производна средства и друга опрема која припада предузећу које

дефинитивно прекида своју дјелатност у другој држави и премјешта
се у царинско подручје Босне и Херцеговине ради обављања сличне
дјелатности (члан 207. став а13.)
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- Пољопривредни, сточарски, пчеларски, хортикултурни и шумски производи
добијени са посједа који се налази у пограничном подручју сусједне
државе и које је у власништву или посједу пољопривредних произвођача
из пограничног подручја Босне и Херцеговине, као и приплод и остали
производи добијени од стоке поријеклом из Босне и Херцеговине која се
због пољских радова, испаше или зимовања налази на тим посједима
(члан 207. став а14)
- Сјеме, ђубриво и производи за обрађивање земље и усјеви намијењени
за кориштење на посједу који се налази у царинском подручју Босне и
Херцеговине и граничи с другом државом и које је у власништву или
посједу пољопривредних произвођача које своје главно газдинство имају
у другој држави које граничи с царинским подручјем Босне и Херцеговине
(члан 207. став а15)
- Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструменти и
уређаји намјењени образовним, научним или културолошким установама
или организацијама (члан 207. став а17)
- Животиње посебно припремљене за лабораторијску употребу за научна
истраживања; биолошке или хемијске материје намијењене искључиво
научном истраживању, а које се не производе у Босни и Херцеговини и
увозе се искључиво у некомерцијане сврхе (члан 207. став а18)
- Терапеутске супстанце људског поријекла, реагенси за одређивање крвне
групе и реагенси за одређивање врсте ткива, намијењени за употребу
искључиво у некомерцијалне медицинске или научне сврхе (члан 207. став
а19)
- Инструменти и уређаји намјењени за медицинско истраживање,
медицинско дијагностификовање или лијечење које здравственим
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установама донирају добротворне или непрофитне организације или
физичкалица (члан 207. став а20)
- Роба увезена у промотивне сврхе: узорци робе занемарљиве вриједности,
штампани и рекламни материјал и производи који се користе или
конзумирају на трговачком сајму или сличном догађају (члан 207, став а31)
- Роба намијењена испитивању, анализи или тестирању у сврху утврђивања
и провјере њеног састава, својстава, квалитета или других техничких
карактеристика, ради добијања података битних за индустријска или
комерцијална истраживања (члан 207. став а32)
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- Узорак робе која представља робну марку (жиг), патент, модел (индустријски
дизајн) и њихове пратеће исправе, као и обрасци који се достављају органу
надлежном за заштиту права интелектуаног власништва (члан 207. став а33)
Закон о акцизама у БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 49/09)
Од плаћања акциза ослобођени су:
1. Производи које се извозе (члан 30. став1а),
2. Гориво за авионе и бродове у међународном саобраћају (члан 30став 1ф),
3. 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 (члан 30. став 1г),
4. 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 (члан 31.
став 1),

5. 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 (члан 31. став 2),
6. Правно лице које је извезло акцизне производе за које је претходно
плаћена акциза има право на поврат уплаћеног износа (члан 31. став 3),
7. Путарина се не плаћа на дизел гориво које се користи за потребе рудника,
термоелектрана и жељезница (за погон шинских возила) у количини коју
одобри Управни одбор на приједлог влада ентитета и Брчко дистрикта БиХ
(члан 36. став 1).

АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА У БИХ (ФИПА)
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Закон о политици директних страних улагања у БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 17/98, 13/03, 48/10 и 22/15)
Агенција за унапређење страних инвестиција (ФИПА) је агенција основана од
стране Вијећа министара БиХ са циљем да постојеће инвеститоре подстакне
на нова улагања и ширење пословања, али и да истовремено привуче нове
стране инвестиције. Како би се подстакао економски развој државе Агенција
учествује у предлагању мјера за унапређење пословног амбијента кроз
истовремену сарадњу са институцијама и инвеститорима. На основу студија
које се израђују инвеститорима се пружају информације о предностима
инвестирања у БиХ.
У складу са Законом о политици директних страних улагања у БиХ страним
инвеститорима се гарантује:

1. Национални третман,
2. Право да ради обављања пословних активности на простору БиХ отворе
рачун код било које пословне банке у домаћој или слободно конвертибилној
валути;
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3. Право да запошљавају стране држављане уколико није другачије одређено
законима о раду и усељавању у БиХ,
4. Заштита од национализације, експропријације, реквизиције и мјера са
једнаким учинком; Ове мјере се могу предузети само у случају када је то
у јавном интересу уз примјерену накнаду,
5. Иста власничка права над некретнинама као и босанско-херцеговачким
правним субјектима,
6. Право да врше трансфер добити која настане као резултат њиховог улагања
у БиХ у иностранство у слободно конвертибилној валути.
Сва права која имају инвеститори по овом Закону не могу се укинути или
поништити ступањем на снагу нових закона или подзаконских прописа. Ако
су накнадно донесени прописи повољнији за инвеститоре они имају право да
бирају режим који ће бити мјеродаван за њихово улагање.
Закон о слободним зонама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 99/09)
Слободна зона је дио царинске територије БиХ, који је посебно ограђен и
означен и у којем се привредне дјелатности обављају уз посебне услове.
Према Закону о слободним зонама БиХ оснивају их једно или више домаћих
или страних правних или физичких лица која су регистрована у БиХ.
У оквиру слободне зоне њени корисници не плаћају ПДВ и увозне дажбине
на опрему која се користи у процесу производње.Улагања, пренос улагања
као и трансфер добити су слободни.

МИНИСТАРСТВО ВАЊСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БИХ
www.mvteo.gov.ba

Одлука о привременој суспензији и привременом смањењу царинских
стопа код увоза одређених роба до 31.12.2020. године
(„Службени гласник БиХ“, број 84/19)
Oвом одлуком прописани су критерији за одређивање роба које ће се увозити
до 31.12.2020. године уз привремено смањење царинских стопа или њихову
привремену суспензију. Ријеч је робама које представљају материјале и
сировине који се користе у властитој производњи, а које се не могу набавити на
домаћем тржишту у количинама и квалитету који је потребан за производњу
готових производа.
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