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81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и
Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране
Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 58.
сједници одржаној 24. јула 2013. године, донио је

ОДЛУКУ

На основу члана 16., члана 17. став 2. и члана 35. став
2. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04) и
члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,

О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА УВОЗ ОДРЕЂЕНЕ
ХРАНЕ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ ЗЕМАЉА ЗБОГ РИЗИКА ОД
КОНТАМИНИРАНОСТИ АФЛАТОКСИНИМА
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком се прописују посебни услови за увоз
одређене хране из одређених земаља због ризика од
контаминираности афлатоксинима.
Члан 2.
(Дефиниције)
За потребе ове одлуке примјењују се дефиниције из
Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04),
Правилника о службеним контролама које се спроводе
ради верификације поступања у складу са одредбама
прописа о храни и храни за животиње те прописа о
здрављу и добробити животиња ("Службени гласник
БиХ", број 5/13) и сљедеће дефиниције:
а) "Одређено мјесто увоза (ОМУ)" је тачно
одређено мјесто увоза у земљу које одређује
надлежни орган и преко којега је допуштен увоз
хране из члана 3. став (1) ове одлуке у Босну и
Херцеговину.
б) "Мјесто првог уноса (МПУ)" је мјесто на којем
пошиљка први пут физички улази на подручје
Босне и Херцеговине.
ц) "Надлежни
инспекцијски
органи"
су
надлежни инспекцијски органи дефинисани у
члану 4. Правилника о службеним контролама
које се спроводе ради верификације поступања у
складу са одредбама прописа о храни и храни за
животиње те прописа о здрављу и добробити
животиња.
Члан 3.
(Примјена)
(1) Одредбе ове одлуке примјењују се при увозу сљедеће
хране и из ње добијених прехрамбених производа и
њихових састојака:
а) Храна поријеклом или послана из Бразила:
1) бразилски ораси у љусци тарифне ознаке
0801 21 00;
2) мјешавине орашастих плодова или сувог
воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже
бразилске орахе у љусци.
б) Храна поријеклом или послана из Кине:
1) кикирики у љусци или ољуштен тарифне
ознаке 1202 41 00 или тарифне ознаке 1202
42 00;
2) кикирики тарифне ознаке 2008 11 91 (у
непосредним паковањима нето масе веће од
1 kg) или тарифне ознаке 2008 11 98 (у
непосредним паковањима нето масе не веће
од 1 kg)
3) пржени кикирики тарифне ознаке 2008 11
96 (у непосредним паковањима нето масе не
веће од 1 kg).
ц) Храна поријеклом или послана из Египта:
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кикирики у љусци или ољуштен тарифне
ознаке 1202 41 00 или тарифне ознаке 1202
42 00;
2) кикирики тарифне ознаке 2008 11 91 (у
непосредним паковањима нето масе веће од
1 kg) или тарифне ознаке 2008 11 98 (у
непосредним паковањима нето масе не веће
од 1 kg);
3) пржени кикирики тарифне ознаке 2008 11
96 (у непосредним паковањима нето масе не
веће од 1 kg).
д) Храна поријеклом или послана из Ирана:
1) пистације тарифне ознаке 0802 51 00 или
0802 52 00;
2) пржене пистације тарифне ознаке 2008 19
13 (у непосредним паковањима нето масе
веће од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 19 93
(у непосредним паковањима нето масе не
веће од 1 kg).
е) Храна поријеклом или послана из Турске:
1) суве смокве тарифне ознаке 0804 20 90;
2) љешњаци (Цорулус спп.) у љусци или
ољуштени под ознаком КН 0802 21 00 или
0802 22 00;
3) пистације тарифне ознаке 0802 51 00 или
0802 52 00;
4) мјешавине орашастих плодова или сувог
воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже
смокве, љешњаке или пистације;
5) пасте од смокава, пистација и љешњака
тарифне ознаке 2007 10 или тарифне ознаке
2007 99;
6) љешњаци и пистације, прерађени или
конзервирани, укључујући мјешавине, који
се сврставају под тарифну ознаку 2008 19,
те смокве, прерађене или конзервиране, које
се сврставају под тарифне ознаке 2008 99,
укључујући мјешавине које се сврставају
под тарифне ознаке 2008 97;
7) брашно, крупица и прах љешњака, смокава
и пистација тарифне ознаке 1106 30 90;
8) љешњаци резани у комадиће и плошке и
смрвљени тарифне ознаке 0802 22 00 и
тарифне ознаке 2008 19.
ф) Храна поријеклом или послана из Сједињених
Америчких Држава:
1) бадеми у љусци тарифне ознаке 0802 11 или
бадеми ољуштени тарифне ознаке 0802 12;
2) пржени бадеми тарифне ознаке 2008 19 13
(у непосредним паковањима нето масе веће
од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 19 93 (у
непосредним паковањима нето масе не веће
од 1 kg);
3) мјешавине орашастих плодова или сувог
воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже
бадеме.
(2) Одредбе става (1) овога члана не примјењују се на
пошиљке хране бруто масе која није већа од 20 kg
нити на прерађене или сложене прехрамбене
производе који садрже храну из става (1) тач. б) до ф)
овога члана у удјелу мањем од 20%.
Члан 4.
(Увоз)
Пошиљка хране из члана 3. става (1) ове одлуке (у
даљњем тексту: храна) смије се увозити у Босну и
1)
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Херцеговину само у складу с поступцима прописаним овом
одлуком.
Члан 5.
(Здравствени сертификат и резултати узорковања и
анализа)
(1) Храну која се увози у Босну и Херцеговину морају
пратити резултати узорковања и анализа те
Здравствени сертификат за који је прописан образац
из Анекса I, који је саставни дио ове одлуке.
(2) Здравствени сертификат из става (1) овога члана мора
бити попуњен, потписан и печатиран од стране
овлашћених представника сљедећих органа:
а) Министарства пољопривреде, сточарства и
снабдијевања храном (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)) - за храну из
Бразила;
б) Државне управе за инспекцију увоза-извоза и
карантену Народне Републике Кине (the State
Administration for Entry-Exit inspection and
Quarantine of the People’s Republic of China) - за
храну из Кине;
ц) Египатског министарства пољопривреде (the
Egyptian Ministry of Agriculture) - за храну из
Египта;
д) Иранског министарства здравства (the Iranian
Ministry of Health) - за храну из Ирана;
е) Опште управе за заштиту и контролу
Министарства пољопривреде и руралних послова
Републике Турске (the General Directorate of
protection and Control of the Ministry of Agriculture
and Rural Affairs of the Republic of Turkey) - за
храну из Турске;
ф) Министарства
пољопривреде
Сједињених
Америчких Држава (УСДА) (the United States
Department of Agriculture (USDA)) - за храну из
Сједињених Америчких Држава.
(3) Здравствени сертификат састављен је на службеном
језику државе извознице и на једном од језика у
службеној употреби у Босни и Херцеговини.
(4) Здравствени сертификат из става (1) овога члана
ваљан је за увоз хране у Босну и Херцеговину највише
четири мјесеца од датума издавања.
(5) Узорковање и анализе из става (1) овога члана морају
се провести у складу са Правилником о методама
узорковања и анализа за службену контролу количине
микотоксина у храни ("Службени гласник БиХ", бр.
37/09 и 68/12).
(6) Свака пошиљка хране мора бити означена лотом који
одговара лоту на резултатима узорковања и анализа те
Здравственом сертификату из става (1) овога члана.
Свака поједина врећа или други облик паковања из
пошиљке мора се обиљежити тим лотом.
Члан 6.
(Претходна обавијест о пошиљци)
(1) Субјекат у пословању с храном или његов
представник одговоран за пошиљку мора доставити
претходну обавијест о предвиђеном датуму и времену
физичког доласка пошиљке на мјесто првог уноса
(МПУ) и природи пошиљке.
(2) У сврху доставе обавијести из става (1) овога члана
субјекат у пословању са храном или његов
представник одговоран за пошиљку мора испунити
Дио I. Заједничког улазног документа (ЗУД) из
Анекса II, који је саставни дио ове одлуке, те га
доставити особи овлашћеној за спровођење службене

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

контроле на мјесто првог уноса (МПУ) најмање један
радни дан прије физичког доласка пошиљке-.
Субјекат у пословању са храном попуњава Заједнички
улазни документ (ЗУД) из става (2) овог члана према
смјерницама прописаним у Анексу III, који је
саставни дио ове одлуке.
Члан 7.
(Одређена мјеста увоза (ОМУ))
Надлежна органи и органи надлежни за спровођење
службених контрола морају осигурати да одређена
мјеста увоза (ОМУ) задовољавају сљедећим
захтјевима:
а) присутност едуковане особе овлашћене за
спровођење службене контроле у сврху
провођења службене контроле над пошиљкама
хране;
б) доступност детаљних упута за спровођење
узорковања за анализу и доставу узорака у
овлашћене лабораторије у складу са одредбама
из Анекса I Правилника о методама узорковања
и анализа за службену контролу количине
микотоксина у храни;
ц) могућност истовара и узорковања за анализе у
наткривеном простору на одређеном мјесту увоза
(ОМУ). Изузетно, у случају да се пошиљка мора
превести до мјеста на којем се може провести
узорковање, иста мора бити под надзором особе
овлашћене за спровођење службене контроле од
одређеног мјеста увоза (ОМУ) до мјеста
узорковања;
д) доступност простора за складиштење пошиљака
као и складишта за складиштење задржаних
пошиљака у прикладним условима док се чекају
резултати анализа;
е) доступност опреме за истовар и одговарајуће
опреме за узорковање за анализе;
ф) доступност овлашћене лабораторије за анализу
афлатоксина, а који се налази на мјесту до којег
се узорци могу доставити у кратком временском
раздобљу и који је у могућности обавити анализу
у примјереном временском року.
Органи надлежна за спровођење службених контрола
морају доставити списак одређених мјеста увоза
(ОМУ) Агенцији за безбједност хране Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Агенција).
Агенција редовно ажурира попис одређених мјеста
увоза (ОМУ) из става (2) овога члана.
Агенција ажурирани попис одређених мјеста увоза
(ОМУ) из става (2) овога члана редовно објављују на
порталу Агенције (www.fsa.gov.ba).
Субјекти у пословању са храном морају осигурати
истовар пошиљке хране потребан за проведбу
репрезентативног узорковања.
У случају посебног транспорта или посебних начина
паковања односно уколико се узорковање не може
провести уобичајеном опремом за узорковање,
субјекат у пословању са храном мора особи
овлашћеној за спровођење службене контроле
осигурати прикладну опрему за узорковање.
Члан 8.
(Службене контроле)
Службене контроле прије пуштања у слободни промет
као и испуњавање Заједничког улазног документа
(ЗУД) из члана 6. став (2) ове одлуке морају бити
завршене у року од 15 радних дана од тренутка када је
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пошиљка допремљена за увоз и физички доступна за
узорковање на одређеном мјесту увоза (ОМУ).
Особа овлашћена за спровођење службене контроле
на мјесту првог уноса (МПУ) мора провести
документацијски преглед све хране намијењене увозу
у Босну и Херцеговину како би се осигурало да је
удовољено захтјевима везано за резултате узорковања
и анализа те Здравствени сертификат из члана 5. ове
одлуке.
Ако пошиљку хране не прате резултати узорковања и
анализе те Здравствени сертификат из члана 5. став (1)
ове одлуке, пошиљка не смије ући у Босну и
Херцеговину због увоза у Босну и Херцеговину те се
мора отпремити натраг у земљу поријекла или
уништити.
Особа овлашћена за спровођење службене контроле
на мјесту првог уноса (МПУ) у Босну и Херцеговину
одобрава транспорт пошиљке до одређеног мјеста
увоза (ОМУ) тек након добијања задовољавајућих
резултата прегледа из става (2) овога члана.
Оригинални Здравствени сертификат мора пратити
пошиљку током транспорта.
Прије пуштања пошиљке у слободни промет, особа
овлашћена за спровођење службене контроле мора на
одређеном мјесту увоза (ОМУ) из пошиљака узети
узорак за анализу на афлатоксин Б1 као и за анализу
укупних афлатоксина учесталошћу прописаном у
ставу (6) овога члана и у складу с Анексом I
Правилника о методама узорковања и анализа за
службену контролу количине микотоксина у храни.
Узорковање за анализу из става (5) овога члана
проводи се на:
а) приближно 50% пошиљака хране из Бразила;
б) приближно 20% пошиљака хране из Кине;
ц) приближно 20% пошиљака хране из Египта;
д) приближно 50% пошиљака хране из Ирана;
е) приближно 5% пошиљака за сваку категорију
љешњака и из њега добивених производа из
Турске из члана 3. става (1) тачке е) алинеје 2) и
алинеје 4) до алинеје 8) ове одлуке, приближно
20% пошиљака за сваку категорију сувих
смокава и прерађевина из Турске из члана 3.
става (1) тачке е) алинеје 1) и алинеје 4) до
алинеје 7) ове одлуке те приближно 50%
пошиљака за сваку категорију пистација и
прерађевина из Турске из члана 2. става (1) тачке
е) алинеје 3) до 7) ове одлуке;
ф) на основу насумичних прегледа за пошиљке
хране из Сједињених Америчких Држава из
члана 2. става (1) тачке ф) ове одлуке.
Након обављених прегледа, особа овлашћена за
службене контроле мора:
а) попунити одговарајућа поља Дијела II.
Заједничког улазног документа (ЗУД) из Анекса
II ове одлуке
б) објединити резултате узорковања и анализа;
ц) потписати и печатирати оригинал Заједничког
улазног документа (ЗУД);
д) израдити и задржати преслику потписаног и
печатираног Заједничког улазног документа
(ЗУД).
Особа овлашћена за спровођење службене контроле
попуњава Заједнички улазни документ (ЗУД) према
смјерницама прописанима у Анексу III ове одлуке.
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Оригинал Заједничког улазног документа (ЗУД) мора
пратити пошиљку током превоза до пуштања
пошиљке у слободни промет.
(9) У сврху пуштања пошиљке у слободни промет,
субјекат у пословању са храном или његов
представник мора царинским службама показати
попуњени Заједнички улазни документ (ЗУД)
потписан и печатиран од стране особе овлашћене за
спровођење службене контроле након завршених свих
службених
контрола
те
након
добијања
задовољавајућих резултата физичког прегледа, ако су
такви прегледи били захтијевани.
Члан 9.
(Дијељење пошиљака)
(1) Пошиљка не смије бити дијељена све док службене
контроле нису завршене и док особа овлашћена за
спровођење службене контроле не попуни Заједнички
улазни документ (ЗУД) у складу са одредбама члана 8.
ове одлуке.
(2) У случају каснијег дијељења пошиљке, потписана и
печатирана копија Заједничког улазног документа
(ЗУД) мора пратити сваки дио пошиљке све до
пуштања истих у слободни промет.
Члан 10.
(Додатне одредбе везано за увоз хране из Сједињених
Америчких Држава)
(1) Везано за увоз хране из Сједињених Америчких
Држава, анализу из члана 5. став (1) ове одлуке мора
(8)
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обавити лабораторија која је од стране Министарства
пољоприврбде Сједињених Америчких Држава
(УСДА) одобрена за анализе афлатоксина.
(2) На Здравственом сертификату из члана 5. став (1) ове
одлуке који прати пошиљке хране из члана 3. став (1)
тачка ф) ове одлуке мора се навести упућивање на
План добровољног узорковања афлатоксина.
Члан 11.
(Трошкови)
Све трошкове који произлазе из службених контрола,
укључујући узорковање, анализу, складиштење, као и све
мјере предузете у случају неиспуњавању обавеза сноси
субјекат у пословању са храном.
Члан 12.
(Доступност Заједничког улазног документа)
Субјектима у пословању са храном је Заједнички
улазни документ (ЗУД) доступан на порталу Агенције
(www.fsa.gov.ba)
Члан 13.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 194/13
Предсједавајући
24. јула 2013. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Вјекослав Беванда, с. р.
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АНЕКС III

Смјернице за попуну ЗУД
Опште: Попунити документ штампаним словима.
Напомене се приказују уз одговарајући број поља.
Дно I. Овај одјељак попуњава субјекат у нословању са
храном за животиње и храном или његов представник,
осим ако је назначено другачије.
Поље I.1.
Пошиљалац: назив и пуна адреса правне
или физичке особе (субјекат у пословању
са храном за животиње и храном) која
шаље
пошиљку.
Препоручују
се
информације о бројевима телефона и
телефакса или адреси електронске
поште.
Поље I.2.
Ово
поље
попуњавају
надлежни
инспекцијски органи на одређеном
граничном прелазу (ОМУ) како је
дефинисано чланом 2.
Поље I.3.
Прималац: назив и пуна адреса правне
или физичке особе (субјекат у пословању
с храном за животиње и храном) којој се
пошиљка
шаље.
Препоручују
се
информације о бројевима телефона и
телефакса или адреси електронске
поште.
Поље I.4.
Особа одговорна за пошиљку (као и
агент, декларант или субјекат у
пословању са храном за животиње и
храном): особа која је задужена за
пошиљку када се она појави на
граничном прелазу и која даје потребне
декларације надлежним инспекцијским
органима у име увозника. Назначити име
(име и презиме) и пуну адресу.
Препоручују се информације о бројевима
телефона и телефакса или адреси
електронске поште.
Поље I.5.
Земља поријекла: односи се на земљу из
које потиче роба, у којој је узгојена,
обрана или произведена.
Поље I.6.
Земља из које је пошиљка послана:
односи се на земљу у којој је пошиљка
утоварена на коначно превозно средство.
Поље I.7.
Увозник:
назив
и пуна адреса.
Препоручују се информације о бројевима
телефона и телефакса или адреси
електронске поште.
Поље I.8.
Мјесто одредишта: адреса испоруке у
Босни и Херцеговини. Препоручују се
информације о бројевима телефона и
телефакса или адреси електронске
поште.
Поље I.9.
Доспијеће на ОМУ: уписати предвиђени
датум на који се очекује доспијеће
пошиљке на гранични прелаз.
Поље I.10.
Документи: назначити датум издавања и
број службених докумената који прате
пошиљку, према потреби.
Уписати
потпуне
појединости
о
Поље I.11.
средствима долазног превоза: за авион
број лета, за брод назив брода, за
путничко возила број регистарских
таблица са бројем приколице ако је
потребно, за возове идентитет воза и број
вагона. Документацијске референце: број

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

авионске теретнице, број товарног листа
и комерцијални број за жељезницу или
камион.
Поље I.12.

Опис робе: молимо унијети детаљни
опис робе (укључујући врсту хране за
животиње и остале хране).
Поље I.13.
Роба или тарифна ознака (ТО) према
Хармонизованом
систему
Свјетске
царинске организације.
Поље I.14.
Бруто маса: свеукупна маса у килограмима. Она се дефинише као агрегатна
маса производа и непосредних контејнера и свих њихових паковања, али
искључујући превозне контејнере и
осталу опрему за превоз.
Нето маса: маса стварног производа у
килограмима, искључујући паковање.
Она се дефинише као маса самих
производа без непосредних контејнера
или било каквих паковања.
Поље I.15.
Број паковања.
Поље I.16.
Температура: назначити одговарајућу
врсту превоза/температуре складиштења.
Поље I.17.
Врста паковања: идентификовати врсту
паковања производа.
Поље I.18.
Роба намијењена за: означити одговарајуће поље зависно о томе је ли роба
намијењена људској потрошњи без претходног сортирања или друге физичке
обраде (у том случају означити поље "за
људску потрошњу") или је намијењена за
људску потрошњу након такве обраде (у
том случају означити поље "даља
прерада") или је намијењена за употребу
као "храна за животиње" (у том случају
означити поље "храна за животиње").
Поље I.19.
Уписати све бројеве пломби и идентификације контејнера тамо гдје је то
одговарајуће.
Поље I.20.
Превоз до мјеста контроле: Гранични
прелаз означава то поље како би
допустио даљи превоз до сљедећег
мјеста контроле.
Поље I.21.
Није примјењиво.
Поље I.22.
За увоз: ово се поље означава у случају
да је пошиљка намијењена увозу
Поље I.23.
Није примјењиво.
Поље I.24.
Означити одговарајуће превозно средство.
Дио II. Овај одјељак попуњава надлежни ннспекцијскн
орган.
Поље II.1.
Користити исти референтни број као у
пољу I.2.
Поље II.2.
За употребу царинских служби, ако је то
нужно.
Поље II.3.
Документацијски преглед: испуњава се за
све пошиљке.
Поље II.4.
Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а
назначује је ли пошиљка одабрана за
физички преглед.
Поље II.5.
Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а
назначује, на које се мјесто контроле
пошиљка може превести за физички
преглед.
Поље II.6.
Јасно назначити мјере које се проводе у
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Поље II.7.

Поље II.8.
Поље II.9.
Поље II.10.
Поље II.11
Поље II.12.
Поље II.13.

Поље II.14.
Поље II.15.
Поље II.16.

Поље II.17.

Поље II.18.

Поље II.19.

Поље II.20.
Поље II.21.
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случају одбијања пошиљке ради незадовољавајућег исхода документацијског или
идентификацијског прегледа. У поље II.7.
потребно је унијети адресу одредишног
објекта у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде"
и "Пренамјене".
Унијети, како је примјерено, број одобрења и адресу (или назив брода и луку) за
сва одредишта у којима се захтијева даља
контрола пошиљке, на примјер за поље
II.6. у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде"
и "Пренамјене".
Ставити службени печат надлежног
инспекцијског органа ОМУ-а.
Потпис одговорне службене особе испред
надлежног инспекцијског органа ОМУ-а.
Није примјењиво.
Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а
овдје наводи резултате идентификацијских прегледа.
Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а овдје наводи резултате физичких прегледа.
Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а
овдје наводи резултате лабораторијских
анализа. Попунити ово поље наводећи
категорију материје или патогена за који
је проведен лабораторијско испитивање.
Ово се поље користи за све пошиљке које
се пуштају у слободни промет унутар
Босне и Херцеговие.
Није примјењиво.
Јасно назначити које се мјере требају
провести у случају одбијања пошиљке
ради незадовољавајућег исхода физичких
прегледа, односно лабораторијске анализе. Адреса одредишног објекта у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене" мора се унијети у поље II.18.
Разлози одбијања: употријебити како је
примјерено ради додавања одговарајућих
информација. Означити одговарајуће
поље.
Унијети, како је примјерено, број одобрења и адресу (или назив брода и луку) за
сва одредишта у којима се захтијева
даљња контрола пошиљке, на примјер за
поље II.16. у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и
обраде" и "Пренамјене".
Ово поље користити само ако је изворна
пломба која је забиљежена на пошиљци
уништена приликом отварања контејнера.
Потребно је водити обједињени попис
свих пломби које су кориштене у ову
сврху.
Овдје ставити службени печат надлежног
органа ОМУ-а или надлежног органа
мјеста контроле.
Потпис одговорне службене особе
надлежног органа ОМУ-а или надлежног
органа мјеста контроле.
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Дио III. Овај одјељак попуњава надлежни
ннспекцпјски орган.
Поље III.1.
Појединости о враћању и преусмјеравању:
надлежни инспекцијски орган ОМУ-а или
надлежни орган мјеста контроле назначује
кориштено превозно средство, његову
идентификацију, одредиште и датум
враћања и преусмјеравања, чим ти подаци
буду познати.
Поновни преглед: назначити локалну
Поље III.2.
одговорну јединицу надлежног органа,
како је примјерено, ради надзора у случају
"Уништавања", "Прераде и обраде" и
"Пренамјене" пошиљке. Овај надлежни
орган овдје извјештава о исходу доспијећа
пошиљке и кореспонденцији.
Поље III.3.
Потпис одговорне службене особе: надлежни инспекцијски орган ОМУ-а или мјеста контроле у случају "Враћања и преусмјеравања". Потпис одговорне службене
особе локалног надлежног органа у случају "Уништавања", "Прераде и обраде" и
"Пренамјене".

