
Đoke Mazalića 5, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 255 315 , fax: +387 33 255 317; http://www.dei.gov.ba 

Ђоке Мазалића 5, 71000 Сарајево, тел: +387 33 255 315, факс: +387 33 255 317;  http://www.dei.gov.ba 

 

 

Сарајево, 22.4.2021. године 

МЕДИЈИМА 

 

                                                             САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

      Одржан пети састанак Пододбора за трговину, индустрију, царину и опорезивање 

 

 

Главни спољнотрговински партнер БиХ је и даље ЕУ са 65,3 одсто учешћа у укупном бх. 
обиму робне размјене, један је од закључака петог састанка Пододбора за трговину, 
индустрију, царину и опорезивање који је одржан данас путем видео-конференције.  
 

У 2020. години забиљежен је, како пад увоза из ЕУ (13,9%), тако и пад извоза у ЕУ 
(8,3%). Истовремено, забиљежен је раст стопе покривености увоза извозом од 4,5%. 
Између осталог, БиХ је у ЕУ у 2020. по продуженом АТМ (Аутономне трговинске мјере) 
режиму извезла поврћа за 9% и воћа за 3% више у односу на претходну годину, а 
порастао је и извоз одређених вина.   
 

Европска комисија је изразила забирнутост због приједлога увођења такси на увоз 
одређених врста меса из ЕУ, те је охрабрила БиХ да што прије доврши приступање 
Свјетској трговинској организацији. 
 

Комисија је поздравила именовање Савјета за мјеритељство БиХ и ратификацију 
Мултилатералне конвенције о узајамној административној помоћи у пореским 
питањима, а што су приоритети из Аналитичког извјештаја.  
 

Комисија је позвала власти у БиХ на усвајање цјелодржавне стратегије за 
инфраструктуру квалитете и Стратешких смјерница за хармонизацију подршке развоју 
МСП и предузетништва у БиХ. 
 

Комисија је поздравила до сада уложене напоре надлежних ентитетских власти на 
успостављању онлајн регистрације пословних субјеката, те позвала на даљње 
поједностављење и усклађивање процеса регистрације у оба ентитета.  
 

Делегација БиХ је упознала Комисију да је планирано да примјена Закона о царинској 
политици у БиХ који подразумијева „царину без папира“ и НЦТС система (Новог 
компјутеризованог и транзитног систем) започне 1. јула ове године.  
 

Комисија је позвала власти у БиХ да што прије усвоје нови закон о електронској 
идентификацији и услугама повјерења за електронске трансакције, те да ускладе 
акцизе на пиво са прописима ЕУ.   
 

B O S N A   I   H E R C E G O V I N A 

 

Б О С Н А   И   Х Е Р Ц Е Г О В И Н А 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 
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Европска комисија је примила к знању да је Одлука о обавезној примјени 
преференцијалног третмана домаћег на снази до 1. јуна текуће године, те изразила 
очекивање да мјере неће бити продужене. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекција за европске интеграције 

 

Петим састанком Пододбора за трговину, индустрију, царину и опорезивање са бх. 
стране је копредсједавала Бранкица Пандуревић, помоћник министра у 
Министарству спољне трговине и економских односа БиХ, а са стране ЕУ Ингрид 
Јенезова из Генералне управе за проширење и политику сусједства. Теме састанка 
биле су везане за слободно кретање роба, индустријску политику, мала и средња 
предузећа, опорезивање, царине и трговину. О раду Пододбора види више 
http://dei.gov.ba/dei/bih_eu/zajednickatijela/default.aspx?id=20894&langTag=bs-BA. 
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