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ОДЛУКА 

О УСЛОВИМА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 
ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗВАН БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ У СВРХУ ОСНИВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА У ИНОСТРАНСТВУ 

I 
Овом одлуком прописују се услови за добивање дозволе на основу које се домаћим правним  лицима 

одобрава изношење средстава изван Босне и Херцеговине (у даљем тексту: дозвола) за оснивање, 
откупљивање и повећање капитала у предузећима, као и у финансијским организацијама, у банкама, 
организацијама за осигурање и реосигурање и сл. у иностранству (у даљем тексту: предузећа). 

II 

Оснивачи предузећа у инострансгву наведени у тачки I, дужни су поднијети захтјев за изношење 
средстава за оснивање и улагање у предузећа у инострансtву Министарству трговине Ентитета (у 
даљем тексту: захтјев) који садржи: 

a) назив и сједиште предузећа; 

б)    износ средстава која се износе у сврху оснивања и улагања у предузећа у иностранству са  
       образложењем о извору средстава  по оснивачима; 
в)    фирма, сједиште и предмет дјелатности предузећа у иностранству; 

г)     податке о лицу које је одговорно за пословање предузећа у иностранству и његова овлашћења. 

Уз захтјев за добивање дозволе прилаж е се акт о оснивању предузећа у иностранству. 

III 
За оснивање предузећа у иностранству или повећања његовог оснивачког улога, оснивач може 

користити: 
 а)   добит остварену у постојећем предузећу у иностранству, евидентирану у Министарству трговине  
        Ентитета; 
б)   имовину предузећа оснивача; 
 в)    кредитна средства прибављена у Босни и Херцеговини;  
 д)   кредитна средства прибављена у иностранству. 

IV 
Оснивачи раније основаних предузећа у иностранству дужни су поднијети захтјев за регистровање 

раније изнешених средстава у складу са тачком II ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
исте. 

Уз захтјев из става 1. ове тачке оснивач је дужан приложити: 

а)    рјешење раније овлаштеног органа управе о упису у Регистар предузећа у  иностранству; 

     б)    статут или  други  акт о пословању предузећа; 

в)    извод из евиденције предузећа у доминицилној земљи; 

 г)     служ бено  овјерени документ домицилне земље (не старији од 30 дана) којим се утврђује 
        актуелно сгање капитала и власништва над капиталом предузећа у иностранству; 
д)    овјерени превод овог документа на једном од званичних језика Босне и Херцеговине; 
ђ)   износ средстава која су раније изнјета из Босне и Херцеговине и уложена у предузеће у 
       иностранству. 

V 

Рок за отклањање недостатака или непотпуних захтјева не може бити дужи од 15 дана од дана 
обавјештавања подносиоца захтјева. 



VI 

Министарство трговине Ентитета издаје дозволу у року од 15 дана од дана подношења комплетираног 
захтјева сагласно тач. II, III и IV ове одлуке. 

Министарство трговине Ентитета уписује основне податке из захјтева и дозволе из претходног става у 
Регистар дозвола за изношење средстава за оснивање предузећа у иностранству (у даљем тексту: 
Регистар). 

VII 
Министарства трговине ентитета обавезна су, до десетог дана текућег мјесеца, достављати 

извјештаје за претходни мјесец Министартву вањске трговине и економских односа о издатим дозволама 
и свим измјенама у Регистру, на основу чега ће се водити регистар на нивоу Босне и Херцеговине. 

VIII 
Оснивач је дужан у року од годину дана од дана добивања дозволе, доставити Министарству 

трговине Ентитета извод из регистра домицилне земље предузећа из кога се види да се средства 
користе сагласно издатој дозволи, као и статут или уговор на основу којег предузеће послује. 

У  засебном  диј елу  Регистра Министарство трговине Ентитета  уписује податке везане за регистрацију 
предузећа у иностранству. 

IX 
Ако оснивач не достави доказе из тачке VIII став 1. ове одлуке или ови докази нису сагласни 

подацима датим у процесу одобравања дозвола, Министарство трговине Ентитета донијеће рјешење о 
укидању наведене дозволе и брисање из Регистра. 

У случају да оснивач не достави доказе у складу са тачком VIII став 1. ове одлуке, дуж ан је у року од 30 
дана од дана истека наведеног рока вратити средства изнесена ради оснивања предузећа у 
иностранству. 

X 
На основу одобреног захтјева оснивача Министарство  трговине  Ентитета ће регисговати повећање 

оснивачког улога предузећа у иностранству. 

XI 
У случају престанка рада предузећа у иностранству и после окончања поступка ликвидације тог 

предузећа и формирања ликвидационог биланса, оснивач је дужан да о томе обавијести Министарство 
трговине Ентитета. 

Министарство трговине Ентитета ће, на основу добивене обавијести оснивача о поступку 
ликвидације, донијети решење у року од 60 дана о брисању предузећа из Регистра. 

XII 
Министарсгво трговине Ентитета ће, на основу обавијести оснивача о повлачењу средстава из 

заједничког  предузећа  или  о продаји предузећа, донијети рјешење о брисању предузећа из Регистра у 
року од 60 дана од дана пријема обавијести. 

ХIII 
Ако  више  оснивача  донесе  одлуку о спајању, припајању или раздвајању предузећа у инострансгву, 

Министарство трговине Ентитета ће, на основу обавијести оснивача, у року од 60 дана извршти 
одговарајуће промјене у Регистру, те издати одговарајуће рјешење. 

Документа која доставља оснивач са захтјевом, на основу којих се води Регистар, чувају се до 
законом предвиђеног рока и чине саставни дио истог. 

 
XV 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје примјена досадашњих прописа у Босни и 
Херцеговини везаних за оснивање предузећа у иностранству. 

 

XVI 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, а 

објавиће се у службеним гласницима ентитета. 
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