
Упутство за попуњавање обрасца “Извјештај о окончаној реализацији по 
пријави извозног посла/авансног плаћања робе и услуге са уговореним 

роком наплате/увоза дужим од шест мјесеци” (Образац ИИ/ИА) 
 
Сва поља у обрасцу попуњава подносилац пријаве. 
На лијевој страни обрасца, испод наслова, у одговарајуће поље уноси се 
ознака “ü”, у зависности од тога да ли се подноси извјештај о окончаној 
реализацији по пријави: 
- извозног посла са уговореним роком наплате дужим од шест мјесеци или 
- авансног плаћања робе или услуге са уговореним роком увоза дужим од 

шест мјесеци. 
У поља у наставку уносе се подаци о подносиоцу пријаве. 
Поља у рубрици “Подаци о извозном послу / авансном плаћању” попуњавају се 
у складу са ознаком поља “извозни посао” или “авансно плаћање”, на почетку 
овог обрасца. 
Прво се попуњава поље “Број под којим се пријава води у Федералном 
министарству финансија”, под којим се подразумијева број пријаве извозног 
посла/авансног плаћања (Образац ПИ / ПА), а за пријављене послове како 
слиједи: 
- посао извоза робе или услуге са уговореним роком наплате дужим од шест 

мјесеци од дана извозног царињења робе, односно од дана извршења 
услуге, односно посао извоза робе или услуге који није наплаћен у року од 
шест мјесеци, а по којем је прије истека тог рока уговорен нови рок наплате 
дужи од шест мјесеци (извозни посао) или 

- посао увоза унапријед плаћене робе или услуге са уговореним роком увоза 
дужим од шест мјесеци од дана извршеног плаћања, односно посао увоза 
унапријед плаћене робе или услуге по којем је, прије истека рока од шест 
мјесеци од извршеног плаћања аванса, уговорен нови рок увоза дужи од 
шест мјесеци (авансно плаћање). 

Попуњавање поља “Валута“ подразумијева уписивање валуте у којој је посао 
уговорен. 
Код извозног посла попуњавају се поља у лијевом дијелу обрасца која се 
односе на: вриједност укупно извршеног извоза по пријави извозног посла са 
уговореним роком наплате дужим од шест мјесеци, износ укупно извршене 
наплате по пријави извозног посла са уговореним роком наплате дужим од 
шест мјесеци, број и датум ЈЦИ, односно број фактуре по којој (којима) је 
извршен извоз који је предмет пријаве и извјештаја, број и датум налога за 
наплату по којем (којима) је извршена наплата по извозном послу који је 
предмет пријаве и извјештаја. 
Код авансног плаћања робе или услуге попуњавају се поља у десном дијелу 
обрасца која се односе на: вриједност укупно плаћеног аванса по пријави 
авансног плаћања робе или услуге са уговореним роком увоза дужим од шест 
мјесеци, вриједност укупно извршеног увоза по пријави авансног плаћања робе 
или услуге са уговореним роком увоза дужим од шест мјесеци, број и датум 
налога за плаћање по којем (којима) је извршено плаћање аванса, број и датум 
ЈЦИ, односно број фактуре по којој (којима) је извршен увоз робе или услуге. 


