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ПредстављањеПредстављање

Добродошли! 
У наредних неколико минута
представићемо вам процес
имплементације поступка по
карнету ТИР у царинском
подручју БиХ



УводУвод ии прегледпреглед



ПравниПравни основоснов заза примјенупримјену системасистема ТИРТИР уу
царинскомцаринском поступкупоступку

ЦаринскаЦаринска конвенцијаконвенција оо међународноммеђународном превозупревозу
роберобе нана основуоснову карнетакарнета ТИРТИР, , прихваћенаприхваћена 14. 14. 
новембрановембра 1975. 1975. годинегодине уу ЖеневиЖеневи ((КонвенцијаКонвенција ТИРТИР),  ),  
чланчлан 88.  88.  ставстав 2.  2.  ЗаконаЗакона оо царинскојцаринској политициполитици
БоснеБосне ии ХерцеговинеХерцеговине (''(''СлужбениСлужбени гласникгласник БиХБиХ'', '', брбр. . 
57/04, 51/06 57/04, 51/06 ии 93/08),93/08),
чланчлан 288. 288. додо 294. 294. ОдлукеОдлуке оо проведбенимпроведбеним прописимапрописима
ЗаконаЗакона оо царинскојцаринској политициполитици БоснеБосне ии ХерцеговинеХерцеговине
(''(''СлужбениСлужбени гласникгласник БиХБиХ'',  '',  брбр. 63. 63аа/04, 60/06  /04, 60/06  ии 57/08)57/08)



УвођењеУвођење ТИРТИР карнетакарнета

ТИРТИР карнеткарнет уведенуведен уу БиХБиХ 01.01.2010. 01.01.2010. годинегодине
ЗаЗа обрадуобраду податакаподатака ТИРТИР карнетакарнета уу првојпрвој годинигодини имплементацијеимплементације
кориштенкориштен царинскицарински системсистем ASYCUDAASYCUDA
МодулМодул MODTRSMODTRS ((модулмодул транзитатранзита)) специјализованспецијализован заза обрадуобраду
податакаподатака оваквеовакве врстеврсте
УспостављенУспостављен ВПНВПН тунелтунел саса ЖеневомЖеневом
прикупљениприкупљени подациподаци оо свимсвим карнетимакарнетима ТИРТИР којикоји сусу дјелимичнодјелимично
илиили потпунопотпуно раздуженираздужени уу одредишномодредишном царинскомцаринском уредууреду заза диодио
роберобе илиили свусву робуробу заза којукоју јеје операцијаоперација ТИРТИР окончанаокончана уу БиХБиХ, , уу
базубазу SafeTIR SafeTIR сесе шаљушаљу једномједном дневнодневно

прекопреко 5700. 5700. дјелимичнодјелимично илиили потпунопотпуно раздуженихраздужених ТИРТИР карнетакарнета



УвођењеУвођење ТИРТИР карнетакарнета



УвођењеУвођење ТИРТИР карнетакарнета
УУ токутоку 2010. 2010. годинегодине развијенаразвијена нованова webweb базиранабазирана
апликацијаапликација саса централизованомцентрализованом базомбазом податакаподатака
АпликацијаАпликација комплетнокомплетно развијенаразвијена ресурсимаресурсима ии унутарунутар
УИОУИО
ЦентралниЦентрални серверсервер смјештенсмјештен уу СредишњемСредишњем уредууреду уу
БањалуциБањалуци
ПриликомПриликом уносауноса ТИРТИР карнетакарнета уу новинови системсистем, , 
аутоматскиаутоматски сесе вршиврши провјерапровјера валидностивалидности путемпутем
креиранихкреираних web web сервисасервиса директнодиректно нана серверимасерверима уу
ЖеневиЖеневи
ПодациПодаци оо дјелимичномдјелимичном илиили потпуномпотпуном истоваруистовару сесе
такођетакође уу реалномреалном временувремену шаљушаљу нана централницентрални
серверсервер уу ЖеневуЖеневу



ШтаШта јеје EExDiscxDisc 20201111??

““ExDisc 20ExDisc 201111”” –– компјутеризованикомпјутеризовани информациониинформациони
управљачкиуправљачки системсистем развијенразвијен 2006. 2006. годинегодине радиради
евиденцијеевиденције стварногстварног иступаиступа роберобе изиз царинскогцаринског
подручјаподручја БоснеБосне ии ХерцеговинеХерцеговине

ПодржаваПодржава могућностмогућност уносауноса информацијаинформација везанихвезаних заза: : 
-- иступиступ роберобе изиз царинскогцаринског подручјаподручја БиХБиХ, , 
-- евиденцијуевиденцију оо повратуповрату ПДВПДВ--аа странимстраним држављанимадржављанима,,

-- уносунос одобрењаодобрења ии фактурафактура којикоји сесе односеодносе нана поједностављенипоједностављени
поступакпоступак ,,
-- провођењепровођење поступкапоступка попо карнетукарнету ТИРТИР..



Организација система “EExDiscxDisc 20201111”



Организација система “EExDiscxDisc 20201111”
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ПриступПриступ ии овлаштењаовлаштења уу
системусистему

• Овлаштене групе корисника
Отворен налог од стране Сектора за ИТ, на основу службеног захтјева

• Категорије корисника
1. Цариници службеници на граничном пријелазу улаза или излаза, 

који имају могућност да провјеравају, уносе и прегледају информације са ТИР
карнета приликом уласка ТИР-а у царинско подручје БиХ као и изласка из царинског
подручја БиХ;

2. Вође смјена и вође реферата на граничном пријелазу улаза или
излаза, који имају могућности да прегледају или исправе претходно унесене
информације;

3. Цариници службеници у полазним царинским испоставама или
одлазним царинским испоставама, који могу да отварају ТИР карнет, затварају ТИР
карнет;

4. Контролни органи на царинским испоставама, који имају могућности
да прегледају или исправе претходно унесене информације;

5. Остали корисници УИО којима се одобри приступ апликацији, који
имају могућност прегледа унесених информација по излазном уреду и прегледа

унесених информација по извозном уреду.



АкцијеАкције уу системусистему ““EExDiscxDisc 20112011””



СтатистичкиСтатистички подациподаци



www.uino.gov.ba


