
ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
(једночлани доо са минималним оснивачким капиталом од 1КМ)

КОРАК 1: Посјета нотару/Нотарски овјерен оснивачки акт

Обраћање нотару са копијом личне карте и договор око имена будућег привредног
друштва, чију могућност одређивања нотар провјерава у судском регистру.

Нотар овјерава оснивачки акт, врши се овјера потписа оснивача и овлаштеног лица.
Овјера једног потписа кошта 7 нотарских бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 4,095 КМ.

Овјера копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 1 КМ по
листу) и овјера потписа будућег одговорног лица (овјера износи 3 КМ по једном лицу)
врши се на шалтеру Градске управе Бијељина.

КОРАК 2: Регистрација привредног друштва

Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију са потребним
документима (оснивачки акт, овјерен потпис одговорног лица, овјерене копије личне
карте/пасоша власника и одговорног лица). Прва регистрација је бесплатна, рок за
рјешавање је 3 дана уколико је потпуно предата документација. Такса за АПИФ износи
35 КМ, за објаву у Службеном гласнику РС 7 КМ по реду. Процедура регистрације
истовремено подразумјева регистрацију код Пореске управе РС, додијељен ЈИБ и
извршено разврставање пословног субјекта према класификацији дјелатности.

Преузимање рјешења о регистрацији и обавјештења о разврставању по класификацији
дјелатности код АПИФ-а.

КОРАК 3: Израда печата

Израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију судског рјешења и оригинал истог
на увид. Просјечна цијена израде печата износи око 40 КМ, рок израде 1 дан.

НАКОН РЕГИСТРАЦИЈЕ И ИЗРАДЕ ПЕЧАТА

ПДВ регистрација:

ПДВ регистрација (царинска, акцизна или шпедитерска) за очекивани промет преко
50.000 КМ у једној пословној години и правна лица која имају регистровано
спољнотрговинско пословање. Посјета Управи за индиректно опорезивање БиХ, такса
износи 40 КМ, рок поступања до 7 дана.

Потребна документација:

1. Захтјев за регистрацију (образац ZR-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:

Посјета једном од овлаштених дистрибутера фискалних уређаја/каса ради склапања
уговора, избора фискалне касе у складу са потребама пословања и подношење
иницијативног захтјева за фискализацијом. Набавка фискалне касе са монтажом и
годишњим сервисирањем кошта око 1.000 КМ.

Пријава запослених радника:

Посјета Пореској управи ради пријаве запослених радника на прописаним обрасцима и
подизање Потврде о регистрацији у Пореској управи.

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.


