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ВОДИЧ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈУ 
ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА 
 

Према Закону о привредним друштвима Републике Српске, привредно 
друштво је правно лице које оснивају правна и/или физичка лица 
ради обављања дјелатности у циљу стицања добити. 
 
Закон о привредним друштвима Републике Српске предвиђа четири 
организациона облика (правне форме) привредних друштава:  

 ортачко,  
 командитно,  
 акционарско и  
 друштво са огранченом одговорношћу. 

Сви организациони облици привредних друштава имају својство 
правног лица.  
 
КОШТАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ У КМ:  
(најједноставнији облик организовања);  
УКУПНО:  139,19 КМ + такса УИО /БиХ – 40 КМ 

 нотар 2 x 4,095 КМ + овјера личних карата 2×2 КМ + 10 КМ 
овјера потписа овлаштеног лица, 

 такса АПИФ-у – 35 КМ, 
 такса Службеном гласнику РС за објаву 7КМ по реду x 6 редова 

=42 КМ, 
 израда печата – 40 КМ 

 
Потребно је посјетити сљедеће институције: 
 

1. Нотара, 
2. Општинску услужну канцеларију, 
3. Шалтер АПИФ-а, 
4. Печаторезницу, 
5. Подручни центар Управе за индиректно опорезивање БиХ, 
6. Дистрибутера фискалних уређаја, 
7. Пореску управу РС, ради пријаве запослених радника. 

 

  

 

 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/pravniokvir/Documents/Zakon%20o%20privrednim%20dru%c5%a1tvima.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/pravniokvir/Documents/Zakon%20o%20privrednim%20dru%c5%a1tvima.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                Кораци у регистрацији  
 

 
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 најмање 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 
ограниченом одговорношћу не одговарају 
својом имовином за обавезе друштва, осим 
до износа неунесеног улога у имовину 
друштва. 
Друштво са ограниченом одговорношћу може 
да има највише 50 чланова. 

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

  
Започињање посла тј. Регистрација 
привредних друштава регулисано је  Законом 
о регистрацији пословних субјеката у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 67/13, 15/16). 
 
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. Лице 
заинтересовано за регистрацију пословног 
субјекта, након нотарске обраде или овјере 
оснивачког акта,  подноси Пријаву за 
регистрацију АПИФ-у у пословној јединици у 
Приједору, која ће умјесто подносиоца 
захтјева за регистрацију, обављати 
комуникацију са надлежним судом,  Пореском 
управом, те обављати послове разврставања 
пословног субјекта по дјелатностима.  
 
По уредно запримљеном захтјеву за 
регистрацију, комплетан поступак се 
окончава за 3 дана. 
 
Контакти Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у 
Приједору: 
Адреса: Вожда Карађорђа 1Б, Приједор 
Телефон: 052/232-266 
E-mail: prijedor@apif.net 
 
Регистрација привредног друштва 
обухвата неколико битних корака и 
процедура:  
 
БРОЈ КОРАКА: 2 
БРОЈ ПРОЦЕДУРА: 4 
БРОЈ ДАНА: 5 
 
 
 

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 

 Нотар/оснивач/одговорно лице 
подноси АПИФ-у захтјев за 

регистрацију са потребним 
документима (нотарски 
обрађен оснивачки акт, овјерен 
потпис одговорног лица, 
овјерене копије личне 
карте/пасоша власника и 
одговорног лица, 

 Увјерење да нема доспјелих, а 
неизмирених пореских обавеза 
које издаје Пореска управа) – 
прва регистрација бесплатна; 

 Објава у Службеном гласнику 
РС – 7 КМ по реду; 

 Такса АПИФ-у – 35 КМ. 

 
 
Рок поступања је три дана, 
уколико је предата сва потребна 
документација.  
 
 
 
Процедура регистрације 
истовремено подразумијева да је 
пословни субјекат регистрован код 
Пореске управе РС, тј. да је 
додијељен ЈИБ и извршено 
разврставање пословних субјеката 
према класификацији дјелатности. 
 

 

                
 

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ,  
Општина Нови Град  

Петра Кочића, 2, Нови Град, Телефон:052/720-466, е-mail: projekti@opstina-novigrad.com  

 

http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20registraciji%20poslovnih%20subjekata%20u%20Republici%20Srpskoj%2067_13%20i%2015_16.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20registraciji%20poslovnih%20subjekata%20u%20Republici%20Srpskoj%2067_13%20i%2015_16.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20registraciji%20poslovnih%20subjekata%20u%20Republici%20Srpskoj%2067_13%20i%2015_16.pdf
http://www.apif.net/
http://www.apif.net/
mailto:prijedor@apif.net
http://www.poreskaupravars.org/
http://www.poreskaupravars.org/
projekti@opstina-novigrad.com%20


 

 

 
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 оригинала на увид.  
Израда печата износи од 20 – 50 КМ, 
рок поступања 1 дан. 
 

 

  

Након ових корака, привредно 
друштво дужно је да изврши и: 
 
ПДВ регистрацију – 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  

7. које је трансакциони рачун отворен, 
8. 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 

 

 

  

Фискализацију –да би 
привредно друштво почело са 
радом неопходна је набавка 
фискалне касе која, са 
монтажом и годишњим 
сервисирањем кошта око 1000 
КМ. 
 
Пријави привредно друштво 
и запослене Пореској управи 
РС – Посјета Пореској управи 
ради пријаве запослених на већ 
прописаним обрасцима. 
 
Испуни услове из области 
заштите и здравља на 

раду – Привредно друштво 
може да обавља дјелатност у 
простору који испуњава услове 
из области заштите и здравља 
на раду. Ово рјешење доноси 
Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите РС, а 
накнада износи 10 КМ 
републичке таксе. 

 

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ,  
Општина Нови Град  

 
Петра Кочића, 2, Нови Град, Телефон:052/720-466, е-mail: projekti@opstina-novigrad.com   

 

http://www.uino.gov.ba/
http://www.uino.gov.ba/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/wp-content/uploads/2016/05/ZR-1.pdf
http://www.darns.gov.ba/ru/InformacijeZaKorisnike/UplataTakse
http://www.poreskaupravars.org/
http://www.poreskaupravars.org/
http://www.poreskaupravars.org/
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