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ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА У ИНОСТРАНСТВО У СВРХУ ОСНИВАЊА 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
Приликом предаје захтјева потребно је заокружити назив одобрења за који се захтјев подноси, исти 
попунити по рубрикама означеним у табелама и предати обавезну документацију. Захтјев са 
обавезном документацијом могуће је предати на централној писарници Владе Републике Српске или 
упутити поштом на наведену адресу. 

Назив одобрења:  Назив одобрења: 

ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗВАН 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СВРХУ ОСНИВАЊА 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У ИНОСТРАНСТВУ  

ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗВАН 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СВРХУ ОСНИВАЊА 
ПРЕДСТАВНИШТВА И  ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
У ИНОСТРАНСТВУ 

Обавезна документација:  Обавезна документација: 

1 Образац  захтјева  1 Образац  захтјева 

2 

Овјерена копија рјешења о судској регистрацији 
домаћег правног лица које оснива привредно 
друштво у иностранству 

 2 

Овјерена копија рјешења о судској 
регистрацији домаћег правног лица које 
оснива представништво и пословну јединицу у 
иностранству 

3 

Акт о оснивању привредног друштва  у 
иностранству, о откупљивању и повећању 
капитала   3 

Акт о оснивању представништва,односно 
пословне јединице у иностранству 

4 

Одлука органа управљања домаћег правног лица 
о износу и извору средстава која се износе за 
оснивање друштва, откупљивање и повећање 
капитала у друштву   4 

Одлука органа управљања домаћег правног 
лица о износу и извору средстава која се 
износе 

5 
Доказ о измирењу свих обавеза домаћег 
привредног друштва  5 

Доказ о измирењу свих обавеза домаћег 
привредног друштва 

6 

Доказ о уплати Републичке административне 
таксе на рачун Јавних прихода РС 
(5620990000055687) са врстом прихода 722511 у 
буџетску организацију 1855001:  
-за оснивање предузећа или откуп оснивачког 
улога-такса 300КМ+2КМ 
-за повећање оснивачког улога-такса 200КМ+2КМ  6 

Доказ о уплати Републичке административне 
таксе у износу од 100 КМ + 2 КМ ( плаћа се 
путем таксених марки) 

  

НАПОМЕНА: Оснивач је дужан да у року од 
годину дана  од дана добијања дозволе, достави  
Министарству трговине и туризма овјерену копију 
извода из регистра привредног друштва у 
иностранству, те достави статут или уговор по 
основу којег друштво послује    

НАПОМЕНА: Оснивач је дужан да у року од 
30 дана  од дана уписа 
представништва,односно пословне јединице у 
иностранству, достави  Министарству 
трговине и туризма овјерену копију доказа о 
упису а исти мора бити преведен на један од 
језика у службеној употреби у БиХ те 
службено овјерен 

Рок за одговор надлежне институције:  Рок за одговор надлежне институције: 

15 дана  15 дана 
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