
На основу чл. 28. и 29. Закона о вањскотрговинској политици ("Службени гласник БиХ", број 

7/98), и чл. 2. и 16. Закона о Савету министара Босне и Херцеговине и министарствима Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97), на предлог Министарства вањске 

трговине и економских односа, Савет министара Босне и Херцеговине на 59. састанку 

одржаном 10. септембра 1998. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА 

ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СВРХУ ОСНИВАЊА  

ПРЕДСТАВНИШТВА И ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ  

I 

 

Овом одлуком прописују се услови за добивање дозволе за изношење средстава изван Босне и 

Херцеговине на основу којих домаћа правна лица оснивају представништва и пословне јединице 

у иностранству, као облик обављања привредних делатности без својства правног лица (у 

даљем тексту: дозвола). 

II 

 

Представништво у иностранству може да обавља све послове, по налогу домаћег правног лица, 

односно оснивача, који су сагласни прописима земље у којој се оснива. 

 

III 

 

Пословна јединица у иностранству може обављати одређене послове у промету роба и услуга 

којима се у иностранству остварује приход (отварање и вођење градилишта складишта, 

продавница, консигнација, организовање сервисних служби и сл.) и пружати одређене услуге у 

банкарским и финансијским пословима, (пословима осигурања и реосигурања), сагласно 

прописима земље у којој се оснива. 

 

IV 

 

Оснивач представништва и пословне јединице (у даљем тексту: оснивач) дужан је доставити 

Министарству трговине Ентитета захтев за добивање дозволе за изношење средстава у сврху 

оснивања представништва и пословне јединице у иностранству (у даљем тексту: захтев), који 

садржи: 

а) назив и седиште оснивача; 

б) износ средстава која се користе за оснивање представништва, односно пословне јединице са  

образложењем о извору средстава по оснивачима; 

ц) назив, седиште и промет делатносги представништва, односно пословне јединице;  

д) податке о лицу одговорна за рад представништва, односно пословне јединице и његова 

овлаштења.  

Уз захтев за добивање дозволе прилаже се акт о оснивању представништва, односно пословне 

јединице. 



V   

 

Оснивач представништва, односно пословне јединице у иностранству регистроване код 

ранијег надлежног органа управе дужан је доставити Министарству трговине Ентитета захтев 

за евидентирање раније изнешених средстава сагласно тачки IV ове одлуке у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу исте. 

Уз захтев из става 1. ове тачке оснивач прилаже: 

а) решење о регистрацији или евидентирању издато од ранијег овлаштеног органа управе; 

б) оснивачки акт или акт о наставку рада представништва,односно пословне јединице; 

ц) извод из евиденције представништва, односно пословне јединице у иностранству;  

д) податке о износу средстава која су искориштена за формирање представништва, односно 

пословне јединице. 

VI 

 

Рок за отклањање недостатака или непотпуних захтева не може бити дужи од 15 дана од дана 

обавештавања подносиоца захтева. 

VII 

 

Министарство трговине Ентитета издаје дозволу у року од 15 дана од дана подношења 

комплетираног захтева сагласно тач. II, Ш, IV и V oвe oдлукe. 

Министарство трговине Ентитета води евиденцију одобрених дозвола и свих промена у вези 

оснивања представништава, односно пословних јединица. 

 

VIII 

 

Оснивач је дужан у року од 30 дана од уписа представништва, односно пословне јединице у 

евиденцију земље делатности о тому обавестити Министарство трговине Ентитета, 

достављањем одговарајућег документа и његовог службено овереног превода на једном од 

званичних језика Босне и Херцеговине. 

IX 

Евиденција садржи : 

а) редни број у евиденцији; 

б) датум уписа у евиденцију и број решења; 

ц) број улазног протокола на захтеву; 

д) фирма и седиште оснивача; 

е) износ и структура средстава искориштених за формирање представништва, односно пословне 

јединице; 

ф) овлаштено лице у представништву, односно пословној јединици; 

г) седиште представништва, односно пословне јединице у иностранству; 

х) облик привредне делатности представништва, односно пословне јединице; 

и) датум евидентирања представништва, односно пословне јединице у земљи делатносги. 

 



X 

 

Представништво, односно пословна јединица може отворити више пословница у истој земљи, 

сагласно домицилним законским прописима, што се уписује у евиденцију на основу пријаве 

оснивача. 

XI 

 

Министарство трговине Ентитета извршиће брисање представништва, односно пословне 

јединице из евиденције у року од 60 дана по пријему захтева, ако: 

а) представништво, односно пословна јединица мора престати са радом по прописима земље у 

којој је отворено,односно основано; 

б) по одлуци оснивача. 

Министарство трговине Ентитета извршиће брисање представништва, односно пословне 

јединице из евиденције сагласно ставу 1. ове тачке на основу обавештења оснивача или 

дипломатско-конзуларног представништва, на основу приложених доказа. 

XII 

 

Министарства трговине ентитета обавезна су, до десетог дана текућег месеца, достављати 

извештаје за претходни месец Министарству вањске трговине и економских односа о издатим 

дозволама и свим изменама у евиденцији, на основу чега ће се водити евиденција на нивоу 

Босне и Херцеговине. 

XIII 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје примена досадашњих прописа у Босни и 

Херцеговини везаних за оснивање представништва и пословне јединице у иностранству. 

 

XIV 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

БиХ",а објавиће се и у службеним гласилима ентитета. 

 

 

В.M.брoj 49/98 10. септембра 1998. године 

Сарајево 

 

Копредседник      Копредседник 

др Харис Силајџић, с. р.      Боро Босић, с. р. 

               

              Допредседник Невен Томић, с. р.

 


