На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине, на 69. сједници Представничког дома, одржаној 25. октобра
2005. године, и на 51. сједници Дома народа, одржаној 28. новембра 2005. године,
усвојила је
ЗАКОН
О ЦАРИНСКИМ ПРЕКРШАЈИМА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим законом одређују се царински прекршаји које на царинском подручју Босне и
Херцеговине, у примјени Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 57/04) и прописа донијетих на основу тог закона,
учине правна и физичка лица, прописују казне и мјере за учињене прекршаје, као и
надлежност за вођење прекршајног поступка.
Члан 2.
(Дефиниције)
(1) У примјени овог закона појмови имају слиједеће значење:
а) царински прекршај је свако кршење или покушај кршења Закона о царинској
политици Босне и Херцеговине или било којег другог царинског правила или
прописа;
б) царинско подручје је подручје које је ограничено царинском линијом, а која је
идентична са границом БиХ;
ц) увозне дажбине су царине и друге дажбине са истим ефектом као царинске
дажбине наплативе при увозу, али не укључујући накнаде и трошкове за извршене
услуге;
д) извозне дажбине су царинске и друге дажбине са истим ефектом као царинске
дажбине наплативе при извозу, али не укључујући накнаде и трошкове за извршене
услуге;
е) надзор од царинских органа значи радњу коју ти органи предузимају у
општем смислу са циљем обезбјеђивања примјене царинских прописа, и када је то
потребно, других прописа који се примјењују на робу која подлијеже царинском
надзору;
ф) лице значи:
1) физичко лице, што подразумијева и субјекат регистрован за обављање
одређене привредне дјелатности који нема статус правног лица,
2) правно лице и
3) удружење лица, којем је призната способност да врши правне радње, али које
нема статус правног лица.

ГЛАВА I - РАДЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРЕКРШАЈ И САНКЦИЈЕ
Одјељак А - ПРЕКРШАЈИ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ
Члан 3.
(Забрањена роба и роба опасна по живот са прибављеном дозволом)
(1) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 100.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако, избјегавајући мјере царинског надзора, унесе или покуша да унесе робу
преко царинске линије чији је увоз или извоз забрањен, ограничен или захтијева
посједовање дозволе према важећим прописима, (члан 34. ЗЦПБиХ);
б) ако, избјегавајући мјере царинског надзора, унесе или покуша да унесе
предмете или супстанце опасне по здравље и живот или које представљају озбиљну
опасност по јавну безбједност (члан 34. ЗЦП БиХ);
ц) ако поднесе или доведе до подношења надлежном царинском органу, исправе,
информације, увјерења или било којег другог документа који је нетачан, лажан или
кривотворен с намјером да избјегне било какве забране или ограничења наведена у
ставу (1) тачка а) и б) овог члана.
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 15.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 10.000 КМ.
Члан 4.
(Опојне дроге, оружје, муниција или експлозив са прибављеном дозволом)
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 80.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако не пријави царинском органу опојне дроге или сировине у смислу прописа
о опојним дрогама, за које посједује уредну дозволу за увоз или извоз (члан 34.
ЗЦПБиХ);
б) ако не пријави царинском органу оружје, муницију или експлозиве које
преноси преко царинске линије, за које је прибавило дозволу надлежног органа за
посједовање и преношење (члан 34. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 500 КМ до 8.000 КМ.
Члан 5.
(Уношење робе ван граничног прелаза)
(1) Новчаном казном у износу од 2.500 КМ до 70.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице ако ван граничног прелаза унесе или покуша да унесе робу преко
царинске линије (члан 34. у вези са чланом 3. став 3. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 7.000 КМ.

(3) За радње из става (1) овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 500 КМ до 7.000 КМ.
Члан 6.
(Давање нетачних података о роби и чињеницама при увозу)
(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 60.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако у исправама које се подносе уз пријаву за царински поступак означи други
квалитет, врсту, количину, вриједност или поријекло робе или на други начин
омогући нетачно пријављивање робе с намјером избјегавања плаћања увозних
дажбина везаних за царински поступак или њихово плаћање у мањем износу (члан
34. и 59. ЗЦПБиХ);
б) ако лажним приказивањем чињеница оствари или покуша да оствари
ослобађање од плаћања увозних дажбина (чл. 176. и 180. ЗЦПБиХ);
ц) ако приликом поновног увоза робе извезене по члану 177. ЗЦП БиХ лажно
прикаже друго стање робе (члан 178. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 6.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 200 КМ до 6.000 КМ.
Члан 7.
(Скривена роба, непријављивање друмског моторног возила и неправилно
поступање са робом у граничном појасу или ваздухоплову)
(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 50.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако преко граничног прелаза унесе или покуша да унесе скривену робу (члан
34. у вези са чланом 3. став 3. ЗЦПБиХ);
б) ако без пријаве граничној царинској канцеларији увезе или покуша да увезе
друмско моторно возило на које су утиснути бројеви шасије или мотора под којим
је оно регистровано код надлежених органа у Босни и Херцеговини или на које су
стављене домаће регистарске ознаке (таблице) или на основу саобраћајне дозволе у
којој су извршене исправке ознаке возила (члан 34. ЗЦПБиХ);
ц) ако у царинском граничном појасу на мору, међународним граничним ријекама
или граничним језерима, са пловног објекта који саобраћа са иностранством, без
одобрења царинских органа прими, покуша да прими или преда робу (члан 35.
ЗЦПБиХ);
д) ако током лета без оправданог разлога избаци терет из ваздухоплова и о томе
не обавијести надлежни царински орган (члан 35. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 200 КМ до 10.000 КМ.

Члан 8.
(Непријављивање робе и неправилно коришћење робе увезене по повластици)
(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 40.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако царинским органима не пријави робу коју уноси преко царинске линије (чл.
34. и 38. ЗЦПБиХ);
б) ако робу увезену уз смањење или ослобађање плаћања увозних дажбина или уз
примјену тарифних мјера прописаних другим прописима Босне и Херцеговине или
робу увезену уз повољно тарифно поступање користи супротно прописаним
условима (чл. 17. и 18. ЗЦПБиХ);
ц) ако робу увезену на основу царинске повластице отуђи прије прописаног рока
или је преда другом на употребу или је употријеби у друге сврхе, а не у сврхе због
којих је та роба ослобођена од плаћања увозних дажбина (члан 176. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 4.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 200 КМ до 8.000 КМ.
Члан 9.
(Забрањена роба)
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице ако лажним приказивањем чињеница оствари или покуша остварити
увоз или извоз робе чији је увоз или извоз забрањен, или је ограничен посебним
прописима (члан 34. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
износу 200 КМ до 5.000 КМ.
Члан 10.
(Непредавање робе, непријављивање поштанске пошиљке и неправилно
располагање робом у слободној зони)
(1) Новчаном казном у износу од 300 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако не пријави односно не преда робу царинској канцеларији коју су одредили
царински органи или на други начин онемогући пријављивање односно предају
робе или такву робу преда у измијењеном стању (члан 35. ЗЦПБиХ);
б) ако не пријави поштанске пошиљке које подлијежу обавези пријављивања ради
обављања царинског поступка (члан 35. ЗЦП БиХ);
ц) ако са робом која није бх. поријекла, смјештеној у слободној зони или
слободном складишту располаже на начин супротан члану 167. ЗЦПБиХ (члан 168.
ЗЦПБиХ).

(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 200 КМ до 2.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 200 КМ до 2.000 КМ.
Члан 11.
(Изузимање робе од царинског надзора и избјегавање мјера царинског
надзора)
(1) Новчаном казном у у износу од 200 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако робу за коју је царинској канцеларији поднесена царинска пријава преда
другом, такву робу прими или употријеби прије обављеног прегледа (чл. 65. до 67.
ЗЦПБиХ);
б) ако робу за коју је прихваћена царинска пријава преда другом, такву робу
прими или њоме располаже на било који други начин, рије измирења царинског
дуга (члан 71. ЗЦПБиХ);
ц) ако робу пријављену за извоз, провоз, спољну обраду или ускладиштење
изузме од царинског надзора прије спроведеног царинског поступка (члан 56.
ЗЦПБиХ);
д) ако повриједи царинска обиљежја с намјером да избјегне мјере царинског
надзора (члан 69. ЗЦПБиХ);
е) ако робу смјешетену у царинско складиште изузме од царинског надзора (чл.
98. и 107. ЗЦПБиХ);
ф) ако изврши истовар, претовар или робу изузме са мјеста на којем се налази без
одобрења царинских органа (чл. 43. и 44. ЗЦПБиХ);
г) ако извози робу у стању другачијем од оног у којем је била приликом
прихватања извозне пријаве (члан 158. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.000 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 200 КМ до 5.000 КМ.
Члан 12.
(Прекршаји у путничком саобраћају)
(1) Новчаном казном у износу од 200 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај
физичко лице:
а) ако царинским органима лажно прикаже да носи робу коју је као путник
привремено изнио (чл. 37. и 38. ЗЦПБиХ);
б) ако излазној царинској канцеларији пријави да привремено износи робу коју не
носи са собом (члан 175. ЗЦПБиХ);
ц) ако царинским органима пријави ствари које са собом носи, али онемогући
спровођење царинског поступка (члан 34. ЗЦПБиХ).

Члан 13.
(Давање нетачних података о роби при извозу, подношење лажних докумената
за робу и незаконито обављање дјелатности у слободној зони)
(1) Новчаном казном у износу од 200 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако у исправама које се подносе уз пријаву означи други квалитет, врсту,
количину, вриједност или поријекло робе с намјером да при извозу робе оствари
олакшицу предвиђену посебним прописом или избјегне плаћање извозних дажбина
(члан 157. ЗЦПБиХ);
б) ако поднесе лажну документацију за робу која улази, напушта или остаје у
слободној зони или слободном складишту (члан 161. став 4. ЗЦПБиХ);
ц) ако наставља да обавља индустријску, комерцијалну или услужну дјелатност у
слободној зони, послије изречене забране обављања Босне и Херцеговине таквих
дјелатности од царинских органа (члан 166. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 150 КМ до 600 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.200 КМ.
Члан 14.
(Неправилно поступање с ускладиштеном робом, чување документације,
истовар и путни правац)
(1) Новчаном казном у износу од 200 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако се не придржава прописаних услова за смјештање робе у царинском
складишту (члан 95. ЗЦПБиХ);
б) ако са ускладиштеном робом не поступа према прописаним условима
надлежног царинског органа (члан 106. ЗЦПБиХ);
ц) ако не обавијести надлежни царински орган о промјенама до којих је дошло
након давања одобрења (члан 97. ЗЦПБиХ);
д) ако изврши привремено складиштење робе ван мјеста или противно условима
које одреди надлежни царински орган (члан 48. ЗЦПБиХ);
е) ако се не придржава прописаних услова и рокова у поступку унутрашње
обраде, спољне обраде, обраде под царинском контролом и привременог увоза (чл.
111, 112, 114, 115, 120, 128.- 136, 145. ЗЦПБиХ);
ф) ако не обавијести царински орган о истовару робе извршеном због непосредне
опасности (члан 43. ЗЦПБиХ);
г) ако онемогући преглед робе која напушта царинско подручје БиХ (члан 175.
ЗЦПБиХ);
х) ако након пријављивања робе царинским органима не омогући преглед робе,
узимање узорака или на други начин онемогући одређивање царинског поступка
или намјене (члан 65. ЗЦПБиХ);
и) ако онемогући преглед робе, лица и превозних средстава који улазе, напуштају
или остају у слободној зони (члан 161. ЗЦПБиХ);

ј) ако не чува документе који се односе на спроведени царински поступак (члан
15. ЗЦПБиХ);
к) ако у бесцаринској продавници продаје робу лицима која не испуњавају услове
за куповину те робе (члан 95. ЗЦПБиХ);
л) ако не користи путне правце за превоз робе које су одредили царински органи
(члан 35. ЗЦПБиХ).
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 100 КМ до 800 КМ.
Члан 15.
(Неправилно поступање у случају непредвиђене околности и више силе,
повреда царинских обиљежја и прекорачење рока предаје и други случајеви
онемогућавања вршења царинског надзора и давања нетачних података)
(1) Новчаном казном у износу од 150 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
а) ако без одгађања не обавијести царински орган да због непредвиђених
околности или више силе не може испоштовати обавезу предвиђену чланом 35.
став 1. ЗЦПБиХ (члан 36. ЗЦП БиХ);
б) ако не обавијести надлежни царински орган о терету избаченом из
ваздухоплова у случају опасности и мјесту гдје је терет избачен (члан 35.
ЗЦПБиХ);
ц) ако повриједи царинска обиљежја (члан 69. ЗЦПБиХ);
д) ако прекорачи рок за предају робе одређеној царинској канцеларији (члан 35.
ЗЦПБиХ);
е) ако након стављања робе у слободан промет не допусти преглед докумената
или преглед робе царинским органима (члан 75. ЗЦП БиХ);
ф) ако не води или неуредно води евиденцију робе смјештене у царинско
складиште, онемогући контролу књиге евиденције, инвентуру једног дијела или
цјелокупне робе смјештене у царинско складиште (чл. 102. и 103. ЗЦПБиХ);
г) ако на прописан начин не води евиденцију о залихама робе која се налази у
слободној зони или слободном складишту (члан 169. ЗЦП БиХ);
х) ако поднесе или доведе до подношења надлежном царинском органу исправу,
информацију, увјерење или било који други докуменат који је нетачан, лажан или
фалсификован, а који није имао за посљедицу избјегавање плаћања дажбина
односно њихово плаћање у мањем износу.
(2) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ.
(3) За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај физичко лице
новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ.

Члан 16.
(Непријављивање робе намијењене за личне потребе)
(1) Новчаном казном у износу од 50 КМ до 1.000 КМ казниће се за прекршај
физичко лице ако царинском органу не пријави робу чији увоз није забрањен коју
преноси преко царинске линије, а која је намијењена за његове личне потребе или
за личне потребе чланова његовог домаћинства (члан 34. ЗЦПБиХ).
(2) Ако вриједност робе која је предмет прекршаја из става (1) овог члана не
прелази износ од 500 КМ, царински радник ће на лицу мјеста наплатити новчану
казну у износу од 50 КМ, а робу оцаринити. Ако извршилац прекршаја одбије да
плати казну, против њега се покреће редовни прекршајни поступак.
Члан 17.
(Примање, држање и промет робе којим је учињен царински прекршај)
Правно лице, субјект регистрован за обављање одређене привредне дјелатности
које нема статус правног лица, одговорно лице у правном лицу и физичко лице које
робу купи, прода, прими на поклон, прикрије, прими на чување, употријеби или
прими на држање по ма ком основу, за коју зна или је могло знати да је њоме
извршен прекршај из чл. 3, 4, 5, 6, члана 7. став (1) тач. а), б) и ц), чл. 8, 9, 10. и
члана 11. став (1) тачка е) овог закона, казниће се за прекршај истом казном
прописаном за учиниоца прекршаја.
Одјељак Б - ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ
Члан 18.
(Забрана обављања спољнотрговинског промета)
(1) За прекршај из чл. 3. и 4. овог закона правном лицу може се изрећи заштитна
мјера забране обављања послова увоза, извоза и провоза робе у трајању од шест
мјесеци до три године.
(2) Заштитна мјера забране обављања послова увоза, извоза и провоза робе може
се изрећи и одговорном лицу у правном лицу у трајању од шест мјесеци до три
године.
Члан 19.
(Одузимање робе)
(1) Роба која је предмет прекршаја из чл. 3, 4, 5, 6, 7, и 8. став (1) тачка а), члана 9.
и члана 10. став (1) тачка б), члана 12. став (1) тачка а) и роба која је предмет
прекршаја из члана 17. овог закона, ако је учинилац прекршаја извршио неку од
радњи предвиђених у чл. 3, 4, 5, 6,7. и члана 8. став (1) тачка а), члана 9, члана 10.
став (1) тачка б) и члана 12. став (1) тачка а), одузеће се.
(2) Роба која је предмет прекршаја из чл. 3, 4, 5, 6, 7. и члана 8. став (1) тачка а),
члана 9, члана 10. став (1) тачка б), члана 12. став (1) тачка а) и роба која је предмет
прекршаја из члана 17. овог закона, ако је учинилац прекршаја извршио неку од

радњи предвиђених у чл. 3, 4, 5, 6,7., члану 8. став (1) тачка а), члану 9., члану 10.
став (1) тачка б) и члану 12. став (1) тачка а) може се одузети и када није
власништво учиниоца прекршаја.
(3) Ако се роба не пронађе, од учиниоца прекршаја наплатиће се њена
противриједност која, према одредбама Закона о царинској политици Босне и
Херцеговине, представља царинску вриједност и спровешће се поступак наплате
возних и извозних дажбина у смислу тог закона.
(4) Сматраће се да роба није пронађена ако се из било којих разлога не може
одузети.
(5) За вриједност непронађене робе учиниоци прекршаја одговарају солидарно.
(6) Роба која је предмет царинског прекршаја за коју је прописана заштитна мјера
одузимања робе, као и роба за коју није спроведен царински поступак, може се
ставити под царински надзор до окончања прекршајног поступка, уз полагање
гаранције у висини вриједности робе и дажбина којима је та роба оптерећена
уколико се ради о роби за коју је прописана заштитна мјера одузимања робе,
односно у висини износа дажбина којима је та роба оптерећена, уколико се ради о
роби за коју није спроведен царински поступак, а за коју није прописано изрицање
заштитне мјере.
Члан 20.
(Одузимање превозног, односно преносног средства)
(1) Превозно, односно преносно средство изграђено, прилагођено, измијењено
или подешено на било који начин у сврху скривања робе која је предмет прекршаја
из чл. 3, 4, 5, 6. и члана 7. став (1) тач. а) и б), овог закона, а за чији је превоз
односно пренос искоришћено, може се одузети.
(2) Превозно, односно преносно средство које је искључиво употријебљено за
чињење прекршаја из члана 3, 4, 5, 6. и члана 7. став (1) тач. а) и б) овог закона, а за
чији је превоз односно пренос искоришћено, може се одузети.
(3) Овим се не искључује право трећих лица за накнаду штете од учиниоца
прекршаја.
Члан 21.
(Посебни случајеви одузимања робе и превозног средства)
(1) Роба или превозно, односно преносно средство којим је извршен прекршај
може се одузети и кад се поступак против учиниоца прекршаја обустави због тога
што је у вријеме извршења прекршаја био малољетан.
(2) Роба или превозно, односно преносно средство којим је извршен прекршај
може се одузети, односно наплатити њихова вриједност и кад се против учиниоца
не може водити прекршајни поступак због тога што је непознат или недоступан
надлежним органима, или због постојања других законских сметњи, осим у случају
наступања апсолутне застарјелости.

Одјељак Ц - НАПЛАТА ЦАРИНЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, ОТКУП
РОБЕ И ПЛАЋАЊЕ КАЗНЕ У РАТАМА
Члан 22.
(Наплата царине)
(1) Ако се рјешењем о прекршају за прекршаје наведене у овом закону роба не
одузима, односно ако је прекршајни поступак обустављен или се не може водити
због тога што је учинилац непознат или недоступан надлежним органима, или због
постојања других законских сметњи, царински орган ће по службеној дужности
покренути поступак наплате увозних и извозних дажбина.
(2) Ако се износ дажбина не може наплатити од учиниоца прекршаја, наплатиће
се од држаоца робе.
Члан 23.
(Откуп робе)
(1) Лицу које је извршило прекршај за који је прописана заштитна мјера
одузимања робе, као и власнику робе ако је роба одузета од невласника, царински
орган може у оправданим случајевима вратити робу, под условом да плати
вриједност робе која је била предмет прекршаја и увозне и извозне дажбине.
(2) Приликом оцјене оправданости враћања робе у смислу става (1) овог члана,
цијени се:
а) карактер и специфичност робе,
б) намјена робе,
ц) рок трајања робе и др.
(3) Вриједност робе и дажбине утврђују се према прописима који важе на дан
доношења рјешења.
Члан 24.
(Плаћање казне и вриједности робе у ратама)
Царински орган који је водио прекршајни поступак у првом степену може, у
оправданим случајевима, дозволити да се изречена новчана казна и вриједност робе
плате у ратама, с тим што рок отплате не може бити дужи од једне године.
ГЛАВА II- ОРГАН ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Члан 25.
(Надлежност за вођење поступка)
(1) Царинско-прекршајни поступак у Федерацији Босне и Херцеговине и
Републици Српској у првом степену воде судови за прекршаје, према мјесту
извршења прекршаја, а у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине Основни суд
Брчко Дистрикт.

(2) Орган надлежан за одлучивање по жалбама на првостепена рјешења је
Окружни суд у Републици Српској, Кантонални суд у Федерацији Босне и
Херцеговине, а у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине Апелациони суд.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
(Примјена процесног закона)
При вођењу царинско-прекршајног поступка примјењиваће се процесно правне
одредбе Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 12/94, 16/95, 40/98 и 96/03), Закона о прекршајима којима се повређују
федерални прописи ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 9/96 и 29/00) и Закона
о прекршајима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени гласник Брчко
Дистрикта БиХ", бр. 8/00, 1/01 и 6/02), према мјесту извршења прекршаја.
Члан 27.
(Застарјелост)
При вођењу царинско-прекршајног поступка примјењиваће се рокови застарјелости
предвиђени Законом о прекршајима Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 20/04).
Члан 28.
(Престанак важења ранијих закона)
Даном ступања на снагу овога закона престају да важе Закон о царинским
прекршајима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације
БиХ", број 46/00) и Закон о царинским прекршајима Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 13/00).
Члан 29.
(Поступак који није окончан)
Сви случајеви, односно поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису
окончани, завршиће се по одредбама овог закона.
Члан 30.
(Ограничење у примјени прописа)
(1) До ступања на снагу новог прекршајног законодавства Федерације Босне и
Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,
прекршајни поступак у првом степену води и рјешења доноси Комисија за
царинске прекршаје у регионалним центрима Управе за индиректно опорезивање
Босне и Херцеговине, састављена од три члана од којих је један члан предсједник.
(2) Предсједник и чланови Комисије могу имати замјеника.

(3) Комисија може овластити једног од својих чланова за предузимање радњи у
поступку.
(4) Предсједника и чланове Комисије, као и њихове замјенике, именује директор
Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине на приједлог шефа
Одсјека за царине при регионалном центру.
(5) Предсједник и чланови Комисије морају имати положен правосудни испит
или испит судије за прекршаје којима се повређују федерални прописи.
(6) До ступања на снагу новог прекршајног закона Федерације Босне и
Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, органи
надлежни за одлучивање по жалбама на првостепена рјешења су окружни судови у
Републици Српској, Федерално вијеће за прекршаје у Федерацији Босне и
Херцеговине, а у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине Апелациони суд.
Члан 31.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
БиХ".

