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În baza  art.  26 alin. (1) pct. c) Lege privind controlul comerţului exterior  cu marfă şi servicii 
de importanţă strategică pentru securitatea  Bosniei şi Herzegovina („Monitorul oficial BiH“, nr. 
103/09) şi art. 61 alin. (2) Legea contenciosului administrativ („Monitorul oficial BiH“, nr. 
32/02 şi 102/09) , ministrul  comerţului exterior şi relaţiilor economice a emis 

 
 
 
                                                        INSTRUCŢIUNE 
 

privind procedura de înregistrare a persoanelor juridice şi fizice activităţi de comerţ 
exterior  cu mărfuri şi servicii de importanţă strategică pentru securitatea Bosniei şi 

Herzegovina 
 
 
                                                                     Art.  1 

(Obiectul instrucţiunii) 
 

 
Prezenta instrucţiune defineşte condiţiile şi procedura de depunere a cererilor pentru înregistrarea 
persoanelor juridice şi fizice pentru activităţi de comerţ exterior cu marfă şi servicii de imporatnţă 
strategică pentru securitatea Bosniei şi Herzegovina, şi emiterea deciziei de înscriere în Registrul 
persoanelor pentru activităţi de comerţ exterior  (în continuare: Registru), respectiv decizia 
privind respingerea cererii, dar potrivit Legii privind controlul activităţilor de comerţ exterior  cu  
marfă şi servicii de importanţă strategică pentru securitatea Bosniei şi Herzegovina (în 
continuare: Lege). 

 
 

Art.  2 
(Definiţii) 

 

 
Expresiile folosite în prezenta Instrucţiune  au  aceiaşi semnificaţie ca şi expresiile 
folosite în Lege. 

 
 

Art. 3 
                                       (Decizia privind înscrierea în Registru) 
 
 

(1) Pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ exterior  cu marfă şi servicii menţionate în listele 
de control  este necesară decizia de înscriere în Registru.  

(2) Persoanele juridice pot obţine decizie de înscriere în Registru  pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ exterior cu marfă din listele de control pe perioada de timp mai 
lungă sau mai scurtă, permanent sau temporar,  emisă la cererea persoanei juridice de 
Ministerul Comerţului Exterior şi Realţiilor Economice (În continuare: Minister). 

(3) Persoanele fizice pot obţine la cerere  decizie temporară de înscriere în Registru si anume 
pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ exterior cu marfă pentru necesităţi persoanale 
din Lista mărfurilor cu destinaţie specială, emisă de Minister. 
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Art.  4 
                            (Cerere pentru emiterea deciziei de înscriere în Registru)  
 

(1)  La cererea persoanei juridice pentru emiterea deciziei de înscriere în Registru se 
ataşează următoarele:  

a)  copia legalizată a Deciziei de înscriere în registrul judiciar sau extrasul din Legea 
privind organele de stat;   
b)  lista persoanelor autorizate şi funcţia,  persoana special autorizată pentru activităţi  de 

comerţ exterior, certificata de persoana responsabilă;   
c)  dovada privind înregistrarea / înscrierea în Registrul unic al contribuabililor  de 

impozit indirect  pe baza înregistrării pentru TVA şi pentru desfăşurarea  activităţilor 
de comerţ exterior; 

d)  documentul organismului competent pentru desfăşurarea afacerilor din activitatea 
înregistrată,  dar legată de marfa şi serviciile din lista de control; 

e)  dovada de plata a taxei administrative de 5.00 KM pentru formularea cererii şi 15.00 
KM pentru emiterea deciziei de înscriere în Registru. 

 
 

(2) La cererea persoanei fizice pentru eliberarea deciziei temporare de înscriere în Registru  
se ataşează următoarele: 
a)  copia legalizată a buletinului de identitate ; 
b)  aprobarea organului competent pentru procurarea marfii pentru necesităţi personale 

din Lista de mărfuri cu destinaţie specială; 
c)  dovada de plata a taxei administrative  de  5.00 KM pentru  cerere şi 15.00 KM pentru  
emiterea deciziei temporare  de înscriere în Registru.  

 
Art.  5 

(Emitere Deciziei de înscriere în Registru) 
 

(1) Ministerul eliberează decizie privind înscrierea în Registru a persoanelor juridice 
menţionate la art. 3  alin.  (2) din prezenta Instrucţiune şi decizia privind înscrierea temporară 
în Registru a persoanelor fizice menţionate la art. 3 alin. (3) din prezenta Instrucţiune. 
(2) Ministerul emite decizie de înscriere în Registru în termen de 30 zile de la data înaintării  

regulare a cererii complete, respectiv în termen de 60 zile întrucât Ministerul a solicitat 
informaţii  sau verificări suplimentare de la alte organe de administraţie.   

 
Art.  6 

(Respingerea cererii pentru emiterea deciziei de înscriere în Registru) 
 

Ministerul respinge cererea pentru emiterea deciziei de înscriere în Registru în următoarele cazuri:   
a)  întrucât datele din cerere sunt incomplete sau inexacte sau la cerere nu sunt ataşate 

documentele prevazute la art.  4 alin.  (1) sau  art. 4 alin. (2) din prezenta Instrucţiune; 

http://www.mvteo.gov.ba/docs/zahtjev_za_izdavanje_rje%C3%85%C2%A1enja_o_upisu_u_registar-bos.doc
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b)  întrucât persoana juridică sau fizică în activităţile din trecut legate de comercializarea 
mărfurilor din listele de control a încălcat prevederile legii.  

 
 

Art.  7 
(Anexe) 

 

 
Formularele cererii pentru emitere decizie de înscriere a persoanelor în Registrul de comerţ 
exterior, deciziei de înscriere temporară a persoanelor în Registrul de comerţ exterior şi  deciziei 
de înscriere a  persoanelor în Registrul de comerţ exterior.   

 
 

Art.  8.  
(Abrogare) 

 

 
La data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni,  se  abroga Instrucţia privind perocedura de 

înregistrare a persoanelor fizice  în  circulaţia armelor şi ehipamentului militar („Monitorul oficial 
BiH“, broj 14/03). 

 
 
                                                                         Art.  9.  

                                                          (Intrarea în vigoare) 
 

 
Prezenta instrucţiune intră în vigoare a opta zi de la data publicării în “Monitorul oficial 
BiH”.   
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