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- Како регистровати привредно друштво? 

 

- Колики су трошкови регистрације? 

 

 

 

 

 

 

 

Шта је привредно друштво? 
 

Према Закону о привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 

67/13), привредно друштво је правно лице које оснивају 

правна и/или физичка лица ради обављања дјелатности у 
циљу стицања добити. Закон о привредним друштвима 

предвиђа четири организациона облика (правне форме) 

привредних друштава: 

- ортачко друштво (о.д.)  

Привредно друштво које оснивају два или више физичких 

и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања 
одређене дјелатности под заједничким пословним именом. 

Карактеристика овог друштва јесте то што ортаци 

неограничено солидарно одговарају за све обавезе друштва 

цјелокупном својом имовином, ако у конкретном послу с 

повјериоцем није другачије уговорено. 

- командитно друштво (к.д.) 

Привредно друштво које оснивају два или више физичких 

и/или правних лица у својству ортака, ради обављања 

одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од 
којих најмање једно лице одговара неограничено за његове 

обавезе (комплементар), а најмаљње једно лице сноси ризик 

само до висине свог уговореног улога (командитор), 

- друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 

Привредно друштво које оснива једно или више правних 

и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради 
обављања одређене дјелатности под заједничким пословним 

именом. Чланови друштва са органиченом одговорношћу не 

одговарају својом имовином за обавезе друштва, осим до 
износа неунесеног улога у имовину друштва. Друштво са 

органиченом одговорношћу може да има највише 50 чланова. 

Сви организациони облици привредних друштава имају 
својство правног лица. Правно лице јесте 

вјештачка/друштвена творевина којој је признато својство 

субјекта права, односно способност да се буде носилац права 
и обавеза (нпр. да се закључују уговори, да се буде власник 

имовине, да се тужи или буде тужен и др.) 

- акционарско друштво (а.д.) 
 

- Затворено а.д. оснива се симултаним путем, истовременим 

уписом и уплатом свих акција у оснивању. Затворено 

акционарско друштво је друштво чије се акције издају само 

његовим оснивачима или ограниченом броју других лица. 

Минимални новчани улог основног капитала затвореног 
акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 20.000 

КМ. 
 

- Отворено а.д. оснива се сукцесивним путем, упућивањем 

једног позива трећим лицима за упис и уплату акција. 

Минимални новчани улог основног капитала отвореног 
акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 50.000 

КМ. Најнижа номинална вриједност акција на дан уписа не 

може бити мања од једне конвертибилне марке (1 КМ), а ако 
је већа онда мора бити дјељива са десет. 

 

 

Како регистровати привредно друштво – 

д.о.о.? 
 

Регистрација привредног друштва обухвата неколико 

битних корака и процедура. 

 
КОРАК 1. 

 

Процедура 1: Посјета нотару/нотарски овјерен оснивачки 

акт 
  

Обраћање нотару са копијом личне карте, те договор 
око имена будућег привредног друштва чију ће могућност 

одређивања нотар провјерити у судском регистру.  

Нотар овјерава оснивачки акт, тј. овјерава  потпис 

оснивача и овлаштеног лица. Овјера једног потписа кошта 7 

нотарских бодова по 0.50 КМ + ПДВ = 4,095 КМ. 

 

Процедура 2: Овјера личних докумената и потписа 

 

Посјета општини и овјера копије личне карте/пасоша 
власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те 

овјера потписа будућег одговорног лица 10 КМ. 

 
Процедура 3: Регистрација привредног друштва – 

једношалтерски систем код АПИФ-а 

 
Регистар пословних субјеката (РПС) успостављен је 

доношењем Закона о регистрацији пословних субјеката у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број 67/13). Тим Законом дефинисано је да се процес 

једношалтерског система регистрације пословних субјеката 

од 01.12.2013. године, обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 
локација Пословних јединица, и то: Бања Лука, Приједор, 

Градишка, Модрича, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, 

Требиње, Соколац и Источно Сарајево. 
Поступак регистрације покреће оснивач или одговорно 

лице подношењем Пријеве за регистрацију пословних 

субјеката (електронски попуњена) АПИФ-у, уз приложене 
прописане докуменете у оригиналу, или овјереним 

фотокопијама: 

1. Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални 
улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је 

довољна овјера потписа); 

2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање – 
директора; 

3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код 

нотара или у општини); 
4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених 

за заступање (овјерен код нотара или у општини); 

5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара 
или у општини); 

6. Потврда банке о уплати оснивачког улога; 

7. Потврду о пребивалишту за лице овлаштено за заступање 

и оснивача; 



 

 

8. Пореско увјерење за оснивача (да нема пореских 
дуговања); 

 

Затим је потребна објава у Службеном гласнику 

Републике Српске која кошта 7КМ по реду, као и уплата таксе 

АПИФ-у у износу од 35 КМ. 
Агенција је дужна да од надлежног пореског органа 

прво прибави ЈИБ за субјекта уписа, а потом пријаву, са 

достављеном документацијом, непосредно у писаном облику 
и електронским путем, одмах и без одлагања достави 

надлежном регистарском суду на одлучивање. 

Надлежни регистарски суд је дужан, у року од два дана 
од дана пријема пријаве, испитати и утврдити да ли су 

испуњени услови за упис у судски регистар и у истом року, 

ако су испуњени сви услови, донијети рјешење којим се 
одобрава регистрација и упис у Регистар. 

 

КОРАК 2. 
 

Процедура 3: Регистрација привредног друштва 

 

Преузимање судског рјешења и обавјештења о 

разврставању по класификацији дјелатности код АПИФ-а. 
 

Процедура 4: Израда печата 

  
Израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију 

судског рјешења, а оригинал на увид. Израда печата износи од 

20-50 КМ, рок поступања 1 дан. 
 

Након овох корака, привредно друштво је дужно да 

изврши и: 

 

- Отварање трансакцијског рачуна 

Потребна документација: 
1. рјешење о регистрацији, 

2. потврда о регистрацији код Пореске управе РС-ЈИБ,  

3. овјерени потписи лица овлаштених за заступање-образац 
ОП,  

4. изјава овлашћеног лица да нема неизмирених обавеза по 
основу јавних прихода и индиректних пореза, 

5. изјава о одређивању главног рачуна,  

6. картони депонованих потписа лица овлашћених за 

потписивање налога ради располагања средствима и 

копије њихових личних карата (пасоша) овјерене од 

стране надлежног органа, 
7. финансијски извјештај о предходном пословању (за 

посљедњи обрачунски период за који се извјештај 

подноси надлежним органима или институцијама), а за 
новооснована правна лица након предаје првог обрачуна, 

8. лиценцу за рад ако то врста посла захтјева, 

9. за отварање рачуна издвојених средстава чија је намјена 
утврђена законом или другим прописом у складу са 

законом, поред документације наведене у претходним 

тачкама, потребна је и назнака прописа на основу којег 
се подноси захтјев за отварање овог рачуна. 

 
Издатак су трошкови овјере, а вријеме поступања је 1 дан.  

 

 

 

- ПДВ регистрација 
Посјета Управи за индиректно опорезивање БиХ ради ПДВ 
регистрације. 
 

Потребна документација: 

1. Захтјев за регистрацију (образац ЗР-1); 

2. Рјешење о упису у судски регистар; 
3. Увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске 

управе; 

4. Лична карта власника и одговорних лица; 
5. Дозвола за рад и пријава боравишта за страног 

држављанина; 

6. Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке 
код које је трансакциони рачун отворен; 

7. Оригиналне уплатнице као доказ о уплаћеном износу од 

укупно 40 КМ (на рачун ЈРТ ТРЕЗОР БиХ) и то: 
- 10 КМ- Сврха дознаке: Такса на захтјев за 

регистрацију, 

- 10 КМ- Сврха дознаке: Такса за издавање рјешења о 
регистрацији, 

- 20 КМ- Сврха дознаке: Такса за издавање увјерења о 

регистрацији. 
 

- Фискализација 

Да би привредно друштво почело са радом неопходна је 

набавка фискалне касе која, са монтажом и годишњим 

сервисирањем кошта око 1000 КМ. 

 

- Пријава запослених радника у Пореској управи РС- 
Пријава запослених радника се врши у Пореској управи 

Републике Српске на прописаном обрасцу (ПД 3100). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Одговорно лице 

1. Дарко Аџаип, Начелник одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности 

Канцеларија бр. 35, други спрат 

 051/334-236; e-mail: darko.adzaip@laktasi.net  
 

2. Александар Јерковић, Шеф одсјека за привреду и 

пољопривреду 

Канцеларија бр. 36, други спрат 

 051/334-237; e-mail: aleksandar.jerkovic@laktasi.net 

 

3. Весна Мирјанић, самостални стручни  

сарадник за привреду и предузетништво 
Канцеларија бр. 37, други спрат 

  051/334-237; e-mail: vesna.mirjanic@laktasi.net 

 

 

4. Тијана Лукајић, самостални стручни сарадник за  

управно- правне послове у привреди 

Канцеларија бр. 37, други спрат 

 051/334-238; e-mail: tijana.lukajic@laktasi.net 
 

 

 
 

 

 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Ул. Карађорђева 56, 78250 Лакташи,  

Tел: 051/334-236,  факс: 051/334-256,  

www.laktasi.net   
Радно вријеме: 07.30-15.30 часова 
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