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1. ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКАТА

ЈЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти
који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају регистарски/матични број, порески
идентификациони број (ПИБ) и број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

За оснивање привредних субјеката потребно је приложити одговарајућу регистрациону пријаву оснивања у зависности од правне форме
субјекта који се оснива и пратећу документацију, односно:

1.1. ОРТАЧКО ДРУШТВО

 јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника –
ортачко друштво,

 уговор о оснивању са овереним потписима чланова друштва,

 доказ о идентитету члана друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно
фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није
регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),

 одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању,

 потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени
вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања

 доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања 4.900,00 динара и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта
1.000.00 динара.
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1.2. КОМАНДИТНО ДРУШТВО

 јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника –
командитно друштво,

 уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва,

 доказ о идентитету члана друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно
фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није
регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),

 одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању,

 потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени
вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,

 доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања 4.900,00 динара и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта
1.000.00 динара.

1.3. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

 јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника –
друштво са ограниченом одговорношћу,

 оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва,

 доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно
фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није
регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),

 одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,

 потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени
вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,

 доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања 4.900,00 динара и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта
1.000.00 динара
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1.4. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

 јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника –
акционарско друштво,

 оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва,

 статут друштва потписан од стране чланова друштва,

 потврда кредитне институције о уплаћеним акцијама у новцу, односно процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног
улога или потврда надлежног органа о процени вредности неновчаног улога у складу са законом,

 одлука о именовању директора односно чланова одбора директора и председника одбора директора, ако нису одређени статутом,

 одлука о именовању чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису одређени статутом,

 одлука о именовању чланова извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно,

 одлука о именовању заступника друштва, ако нису одређени статутом,

 доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања 4.900,00 динара и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта
1.000.00 динара

2. ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

Поступак оснивања привредних субјеката (предузетника) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да
привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају:
регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику, порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска
управа – Централа,потврду о извршеној пријави – Образац М-А, коју додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања
(ЦРОСО) и број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре.

 Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара
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 Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.000,00 динара

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних
накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен
споразум или поштом.

2.1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРЕДУЗЕТНИКА

 јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,

 доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно
фотокопија личне карте, ако је издата странцу),

 доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника,

 дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

2.2. НАКНАДА ЗА ОСНИВАЊЕ

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре.

 Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара,

 Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.000,00 динара..

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних
накнада и то непосредно у седишту АПР'а у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен
споразум, или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве
у Агенцији.


