
 
 

 

 

 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Hrvaškem 

Društvo sa ogranićenom odgovornošću (d.o.o.) 

Osnovni Kapital 20.000 HRK 

Sedež: Zagreb 

 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Preverjanje razpoložljivosti imena družbe 
Preverjanje je mogoče on-line v bazi sodnega 
registra sudreg.pravosudje.hr. 

on-line 
postopek 

brezplačno 

2 Overitev akta o ustanovitvi pri notarju, elektronski vpis v 
register družb pri FINA, plačilo ustanovitvenega kapitala ter 
pridobitev OIB številke in obvestila o razvrstitvi dejavnosti 
Ustanovitelji pri notarju pripravijo in overijo akt o ustanovitvi družbe 
(družbena pogodba za večosebne družbe, sklep o ustanovitvi za 
enoosebne družbe)in vlogo za vpis v register. Prisotne morajo biti 
vse osebe, katerih podpisi bodo overjeni. 
  
Notar pošlje overjeno dokumentacijo po elektronski poti na enotno 
točko HITRO v okviru Finančne agencije (Financijska agencija) 
FINA, ki je pristojna za izvedbo vseh postopkov, povezanih z 
ustanovitvijo družbe. Sistem elektronskega ustavljanja družb še ne 
deluje v celoti, zato morajo biti zaenkrat vsi dokumenti predloženi v 
fizični obliki. 
  
Plačilo osnovnega kapitala in sodnih taks se lahko opravi prek 
FINA. Po plačilu HITRO pošlje dokumentacijo v elektronski obliki 
pristojnemu trgovinskemu sodišču, ki v roku 24 ur vpiše družbo v 
register družb in posreduje HITRO sklep o izpisu iz registra in 
osebno identifikacijsko številko (OIB) družbe. 
Prek HITRO se hkrati izpolni obrazec RPS, potreben za pridobitev 
statistične številke oz. obvestila o razvrstitvi v skladu z Enotno 
klasifikacijo dejavnosti centralnega urada za statistiko, ki ga nato 
HITRO pridobi samodejno. 
Po končanem postopku ustanovitelji prevzamejo vso 
dokumentacijo na okencu HITRO. 

7 dni ca 2.000 HRK 
(notarski 
stroški) 

3 Izdelava žiga družbe 
Žig se lahko naroči prek enotne točke FINA (HITRO) ali pri 
izdelovalcu pečatov. 

1 dan ca 170 HRK 

4 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki 
Za odprtje bančnega računa se predloži izpis iz registra, statistična 
številka družbe in osebna identifikacijska številka (OIB) družbe. 

1 dan brezplačno 

5 Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in pokojninskega 
zavarovanja  
Na enotni točki HITRO je mogoče po elektronski poti prijaviti 

1 dan (hkrati s 
prejšnjim 

brezplačno 

http://sudreg.pravosudje.hr/


zaposlene v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja 
(e-mirovinsko in e-zdravstveno). 

postopkom ) 

6 Prijava družbe Davčni upravi  
Po vpisu v register družb in prejemu statistične številke se družba 
prijavi na krajevno pristojni urad Davčne uprave (Poreska 
uprava)za vpis v register davčnih zavezancev. 

1 dan (hkrati s 
prejšnjim 
postopkom 

brezplačno 

 
Vir: Svetovna banka 2016, AIK 2016, FINA 2016 
 

 

 
Več o poslovnem okolju Hrvaške   

http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Hrvaska/Poslovanje/Prodaja
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Hrvaska/Poslovanje/Prodaja

