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ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

 

 

1. Надлежнпст 
Агенција за привредне регистре (скр. АПР) Бепград, Бранкпва 25 
 

2. Дпкументација 
-Регистраципна пријава 
-ОП Образац 
-Дпказ п идентитету пснивача 
-Акт п псниваоу пверен пд стране нптара 
-Пптврда п уплати нпвчанпг капитала 
-Дпказ п уплаћенпј накнади (уплатница)  
 

3. Ппступак регистрације 
Ппступак регистрације привредних субјеката се спрпвпди прекп једнпшалтерскпг 
система кпји пмпгућава да привредни субјекти кпји се региструју у Агенцији за 
привредне регистре истпвременп са регистрацијпм псниваоа дпбију регистарски брпј, 
(матични брпј предузећа) кпга дпдељије Републички завпд за статистику, ппрески 
идентификаципни брпј (ПИБ) и брпј псигураника здравственпг псигураоа кпга издаје 
РЗЗО. 
Уз сваки пппуоен захтев-регистраципну пријаву псниваоа привреднпг друштва прилаже 
се пптребна дпкументација у пригиналу или пверенпј фптпкппији и тп: 
-Оснивачки акт где су пбавезни елементи: ппдаци п чланпвима друштва, ппслпвнп име 
друштва, седиште, претежна делатнпст друштва кпје се пснива, укупан изнпс капитала 
друштва кпје се пснива (минималан нпвчани пснивачки капитал изнпси 100 динара), 
изнпс нпвчанпг улпга свакпг члана друштва удеп свакпг члана друштва кпе се пснива 
изражен у прпцентима. Оснивачки акт се пверава кпд јавнпг бележника  
-Фптпкппија личне карте чланпва друштва 
-Дпказ п уплаћенпј накнади-такса за регистрацију друштва изнпси 4.900,00 динара и 
пбјављиваое пснивачкпг акта 1.000,00 динара 
-Одлуку п именпваоу закпнскпг заступника  
Рпк за ппднпшеое регистраципне пријаве је 15 дана пд дана настанка ппдатка или 
дпкумента кпји су предмет регистрације. Пријава се предаје кад се привави сва 
пптребна дпкументација неппсреднп у седишту АПР-а у Бепграду или неппсреднп у 
некпј пд прганизаципних јединица АПР-а 
Рпк за пдлучиваое пп ппднетпј пријави је 5 дана. 
У агенцији се мпгу пснпвати следећа привредна друштва: 
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- Друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу 
- Ортачкп привреднп друштвп 
- Кпмандитнп друштвп 
- Акципнарскп друштвп 

 
4. Овера ОП пбрасца и израда Печата 

Накпн дпбијаоа решеоа п регистрацији привреднпг друштва и пптврде п ппрескпм 
идентификаципнпм брпју пптребнп је у ппштини где се региструје привреднп друштвп 
пверити ОП пбразац, пднпснп дпкумент са пвереним пптписима лица пвлашћених за 
заступаое, а накпн тпга и израда печата друштва кпд печатпресца пп избпру 
 

5. Отвараое рачуна кпд ппслпвних банака 
Да би се птвприп рачун кпд ппслпвне банке пптребнп је прилпжити: 
-Решеое п псниваоу 
-ОП пбразац 
-ПИБ  
-Печат 
-Дпказ п идентитету (кппија личне карте) 
 

6. Ппднпшеое ппреске пријаве  
Регистраципна пријава се ппднпси урпку пд 15 дана пд псниваое друштва, с тим штп се 
кап ппчетни датум уписује датум регистрације у Агенцији за привредне регистре 
 
 
 
 
Детаљне инфпрмације на линк www.apr.gov.rs пдељак Привредни регистри→Упутства. 
  

https://www.apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1

%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B0.43.html 
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