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                                                               ____________________________________ 

 Регистарски број извозника    

(попуњава Министарство) 
 

 

Образац за регистрацију извозника 

 

Предузеће 

 

 

Облик организовања 

(Молимо подвуците 

одговор) 

А.д. 

Д.о.о. 

Друго (Молимо наведите) 

Адреса 

 

 

Телефон / Факс 

 

 

Интернет страница 

 

 

E-mail 

 

 

Година оснивања 

 

 

Јединствени 

идентификациони број – 

ЈИБ (порески број) 

 

Директор предузећа 

 

 

Контакт особа (име и 

функција) 

 

 

 

 

1. Претежна дјелатност вашег предузећа 

(Молимо наведите шифру и назив претежне дјелатности према Рјешењу о 

упису у регистар код надлежног органа): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Број стално запослених у предузећу, на дан 31.12.2011. године 

(Молимо подвуците одговор): 
 

- мањи од 10 

- 10-49 

- 50-249 

- 250-500 

- Већи од 500 
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3. Остварени приход предузећа у 2011. години (у КМ): 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Вриједност оствареног извоза предузећа у 2011. години (у КМ): 

 

- Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 

(Ознака АОП 205 из Биланса успјеха) 

_______________________________________________________________ 

- Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 

(Ознака АОП 209 из Биланса успјеха) 

_______________________________________________________________ 

 

5. Најзначајнији извозни производи предузећа
 1

 

(Молимо наведите тарифну ознаку производа (од десет цифара), његов 

тачан назив према истој, као и назив главе и одјељка којем припада према 

царинској тарифи БиХ): 

 

ОДЈЕЉАК ГЛАВА 
ТАРИФНА ОЗНАКА 

(10 ЦИФАРА) 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Уколико извозите услуге, молимо наведите које (нпр. lohn, грађевинске услуге и 

слично): 

________________________________________________________________________ 

 

                                                
1 Класификација према царинској тарифи БиХ 
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6. Вриједност оствареног извоза по запосленом раднику у 2011. години (у КМ): 

__________________________________________________________________ 

 

 

7. Вриједност оствареног увоза роба у 2011. години (у КМ): 

__________________________________________________________________ 

 

 

8. Да ли предузеће посједује сертификован систем квалитета: 
 

- Не 

- Да (Молимо наведите који и од кога) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

9. Да ли посједујете неке међународне сертификате за производ/услугу: 
 

- Не 

- Да (Молимо наведите које и за који производ/услугу) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

10. На која од наведених тржишта извозите: 
 

- Европска Унија (наведите земље)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

- Земље CEFTA споразума (наведите земље)_____________________ 

_______________________________________________________________ 

- Остале европске земље (наведите земље)______________________ 

_______________________________________________________________ 

- Земље Блиског Истока (наведите земље)_______________________ 

_______________________________________________________________ 

- Земље Далеког Истока (наведите земље) ______________________ 

_______________________________________________________________ 

- Земље Сјеверне Америке (наведите земље) ____________________ 

______________________________________________________________ 

- Остале земље (наведите) ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
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11. Да ли планирате предузети мјере на повећању извоза на постојећа тржишта: 
 

- Тренутно не планирамо такве мјере 

- Да, планирамо (Молимо објасните које мјере планирате) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

12. Да ли имате довољан број запослених за повећање обима извоза 

(Молимо подвуците одговор): 
 

- Не 

- Да 

 

 

13. Како бисте оцјенили ниво знања запослених у вашем предузећу на 

пословима извоза из области (Молимо подвуците оцјену од 1 до 5): 

 

а) извозних процедура  1  2  3  4         5  

 

б) страних тржишта  1  2  3  4         5  

 

в) извозне логистике  1  2  3  4         5  

 

г) страних језика  1  2  3  4         5  

 

 

14. Које земље видите као потенцијална извозна тржишта за ваш 

производ/услугу (Молимо наведите земље): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

15. Да ли сте упознати са техничким условима и прописима којима је регулисан 

увоз ваших производа у земље које видите као ваша потенцијална извозна 

тржишта (Молимо подвуците одговор): 
 

- Не 

- Да 

 

16. Да ли сте радили истраживање страног тржишта: 
 

- Не 

- Да (Молимо објасните какво истраживање, којег тржишта и када) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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17. Какве су цијене извозних производа вашег предузећа у односу на 

конкуренцију на страним тржиштима (Молимо објасните): 
 

Више_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Усаглашене_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ниже_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

18. Коју INCOTERMS
2
 клаузулу најчешће користите код извоза 

(Молимо наведите): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

19. Начин на који транспортујете робу приликом извоза 

(Молимо подвуците одговор) : 
 

- Камионом 

- Жељезницом 

- Бродом 

- Авионом 

- Комбинованим транспортом (Молимо наведите којим) 

_______________________________________________________________ 

 

20. Извоз остварујете путем (Молимо подвуците одговор): 
 

- Директне продаје крајњем потрошачу 

- Трговачког заступника 

- Дистрибутера / овлаштеног заступника  

- Властите продајне јединице у иностранству (представништва)  

- Друго (молимо објасните) 

_______________________________________________________________ 

 

21. Да ли користите савјетодавно-информативне услуге других фирми при 

извозу: 

- Не, немамо средстава за то 

- Не, немамо потребе за тим 

- Да, користимо савјетодавно-информативне услуге других фирми при 

извозу (Молимо наведите које услуге и од којих фирми) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

                                                
2 Службена правила Међународне трговинске коморе за тумачење трговинских термина 
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22. Да ли сте упознати са облицима подршке извозу у Републици Српској: 
 

- Не 

- Да (Молимо наведите са којим) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

 

23. Да ли сте користили неки од облика подршке извозу: 
 

- Не 

- Да (Молимо наведите који и у ком периоду) 

_______________________________________________________________ 

 

 

24. Да ли сте задовољни подршком надлежних органа Републике Српске 

извозницима: 
 

- Не (Молимо објасните) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Да (Молимо објасните) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

25. Молимо наведите ваш приједлог мјера које би Влада Републике Српске 

требало да донесе у циљу повећања извоза: 

  

- Финансијске:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Регулативне:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Остале: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

26. Да ли сматрате да је извозницима у Републици Српској потребна додатна 

информативно-савјетодавна помоћ републичких институција 

(Молимо подвуците одговор): 
 

- Не 

- Да 
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27. Да ли сте при реализацији извоза имали неки од наведених видова подршке 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ 

(Молимо подвуците један или више одговора) : 
 

- Савјетодавну 

- Информативну 

- Финансијску 

- Неки други вид подршке (молимо објасните) 

____________________________________________________________ 

- Не, нисмо имали подршку 

 

 

28. Да ли сте при реализацији извоза имали подршку Агенције за промоцију 

извоза Босне и Херцеговине (BHEPA- Bosnia and Herzegovina Export 

Promotion Agency) 

(Молимо подвуците један или више одговора): 
 

- Савјетодавну 

- Информативну 

- Финансијску 

- Неки други вид подршке (молимо објасните) 

____________________________________________________________ 

- Не, нисмо имали подршку 

 

 

29. Да ли сте члан (Молимо подвуците један или више одговора): 
 

- Спољнотрговинске коморе БиХ 
 

НЕ               ДА 

 

- Кластера 
 

НЕ               ДА (Молимо наведите којег) _______________________ 

       ____________________________________________________________ 

 

- Удружења/асоцијације у РС/БиХ 
 

НЕ          ДА (Молимо наведите којег) _______________________ 

____________________________________________________________ 

 

- Међународног удружења/асоцијације 
 

НЕ          ДА (Молимо наведите којег) _______________________ 

___________________________________________________________ 
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30. Да ли сте на сајмовима или другим промотивним скуповима у иностранству 

у току 2010. и 2011. године, представљали своје производе: 
 

- Не (Молимо наведите зашто нисте) ___________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Да (Молимо наведите на ком сајму, када и гдје) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

31. Да ли сте имали заједнички наступ на сајму са неким од предузећа из 

Републике Српске: 
 

- Не (Молимо наведите зашто нисте) ___________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

- Не, али смо заинтересовани 

 

- Да (Молимо наведите са којим предузећем, на ком сајму, када и гдје) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

32. Да ли сте заинтересовани да ваше предузеће буде представљено у каталогу 

извозне понуде Републике Српске чију би израду суфинансирала Влада 

Републике Српске (Молимо подвуците одговор): 
 

- Не, нисмо заинтересовани 

- Да, заинтересовани смо 

 

33. Да ли сте упознати са радом привредних представништава Републике 

Српске у иностранству
3
 (Молимо подвуците одговор): 

 

- Не, уопште 

- Да, али не довољно 

- Да 

 

34. Који вид подршке представништава Републике Српске у иностранству, 

сматрате да би вам био од користи у вези са извозом производа на тржишта 

тих земаља: 

(Молимо наведите вид подршке) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                                
3 Република Српска има привредна представништва у Републици Србији, Руској Федерацији, СР 

Њемачкој, Аустрији, Израелу и Краљевини Белгији. 
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35. Са којим се тешкоћама (нецаринске, административне, техничке и друге 

баријере) најчешће сусрећете приликом извоза (Молимо наведите): 

 

а) Тешкоће на које наилазите у РС: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

б) Тешкоће на које наилазите у земљи у коју извозите:  

 

Земље CEFTA: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Земље Европске уније: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Остале земље: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

УПИТНИК ПОПУНИО (Име, презиме, функција, тел, факс, e-mail): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

МЈЕСТО: ______________________________________________________________ 

 

ДАТУМ: _______________________________________________________________ 

 

ПОТПИС ОВЛАШТЕНОГ ЛИЦА: _________________________________________ 

 

MJEСТО ПЕЧАТА: 


