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Врз основа на член 26 став (1) точка в) од Законот за контрола на надворешно-трговскиот 

промет со стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина 

(„Службен весник на БиХ“, број 103/09) и член 61 став (2) од Законот за управа („Службен 

весник на БиХ“ бр.32/02 и 102/09), министерот за надворешна трговија и економски односи 

донесе 

 

УПАТСТВО 

за процедурата на регистрација на правни и физички лица за надворешно-трговски 

промет со стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина 

 

Член 1 

(Предмет на Упатството) 

 

Со ова Упатство се дефинираат условите и постапката за поднесување барање за 

регистрација на правни и физички лица за надворешно-трговски промет на стоки и услуги од 

стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина, како и издавањето решение за 

впишување во Регистарот на лица за надворешно-трговски промет (во натамошниот текст: 

Регистар), односно решение за одбивање на барање, а во согласност  со Законот за контрола 

на надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на 

Босна и Херцеговина (во натамошниот текст: Закон). 

 

Член 2 

(Дефиниции) 

 

Терминологијата употребена во ова Упатство го има истото значење како и во Законот: 

 

Член 3 

(Решение за упис во Регистарот) 

 

(1) За вршење на надворешно-трговски промет на стоки и услуги наведени во контролните 

листи потребно е решение за упис во Регистарот. 

(2) Правните лица можат да добијат решение за упис во Регистарот за вршење на 

надворешно-трговски промет од контролните листи на подолг и пократок временски 

период, постојано или привремено, кое по барање на правното лице го издава 

Министерството на надворешна трговија и економски односи (во натамошниот текст: 

Министерство). 

(3) Физичките лица можат да добијат привремено решение за упис во Регистарот и тоа 

само за вршење на надворешно-трговски промет со стоки за лична употреба од 

Листата на стоки со посебна намена, кое по барање на физичкото лице го издава 

Министерството. 

Член 4 

(Барање за издавање решение за упис во Регистарот) 

 

(1) Заедно со барањето на правното лице за издавање на решение за упис во 

Регистарот се доставува и следново: 
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а) заверена копија од Решението за упис во судскиот регистар или извод од 

Законот за државни органи; 

б) список на овластени лица и функции, а особено овластено лице за надворешно-

трговски промет, заверен од страна на одговорното лице; 

в) доказ за регистрација/упис во Единствениот регистар на обврзници на 

индиректен данок врз основа на регистрација за ДДВ и за вршење на надворешно-

трговско работење; 

г) документ од надлежно тело за вршење на работи од областа на регистрираната 

дејност , а во врска со стоките и услугите од контролните листи; 

д) доказ за уплатена такса од 5.00 КМ за поднесување на барањето и 15.00 КМ за 

издавање на решение за упис во Регистарот. 

(2) Заедно со барањето на физичкото лице за издавање на привремено решение за 

упис во Регистарот, се доставува и следново: 

      а) заверена копија од лична карта; 

б) одобрение од надлежен орган за набавка на стока за лични потреби од Листата 

на стоки со посебна намена; 

в) доказ за платена такса од 5.00 КМ за поднесување на барањето и 15.00 КМ за 

издавање на привремено решение за упис во Регистарот. 

 

Член 5 

(Издавање на решение за упис во Регистарот) 

 

(1) Министерството издава решение за упис на правни лица во Регистарот кое е 

наведено во член 3 став (2) од ова Упатство и решение за привремен упис на 

физички лица во Регистарот кое е наведено во член 3 став (3) од ова Упатство. 

(2) Министерството го издава решението за упис во Регистарот во рок од 30 дена од 

денот на уредно поднесеното комплетно барање, односно во рок од 60 дена 

доколку Министерството барало дополнителни информации или проверки од други 

органи на управата. 

 

Член 6 

(Одбивање на барањето за издавање на решение за упис во Регистарот) 

 

Министерството го одбива барањето за издавање решение за упис во Регистарот во следните 

случаи: 

 а) доколку податоците од барањето се непотполни или неточни или со барањето не се 

приложени документите од член 4 став (1) или од член 4 став (2) од ова Упатство; 

 б) доколку правното или физичкото лице во некои претходни активности од областа на 

надворешнотрговскиот промет со стоки од контролните листи ги прекршило законските 

одредби. 
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Член 7 

(Анекси) 

 

Обрасците за барањето за издавање решение за упис во Регистарот на лица за надворешно-

трговски промет, решенијата за привремен упис во Регистарот на лица за надворешно-

трговски промет и решенијата за упис во Регистарот на лица за надворешно-трговски промет 

се составен дел на ова Упатство. 

 

Член 8 

(Ставање вон сила) 

 

Од денот на влегувањето во сила на ова Упатство престанува важноста на Упатството за 

процедурата за регистрација на правни и физички лица во прометот со оружје и воена опрема 

(„Службен весник на БиХ“, број 14/03). 

 

Член 9 

(Влегување во сила) 

Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

БиХ“. 

 

 

Број: 07-1-02-784/10 

2.3.2010 година 

Сараево          Министер 

          Младен Зиројевиќ 

 

Објавено во „Службен весник на БиХ“ број 19/10 од 15.3.2010 година 


