
 
 

 

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Črni gori 

Društvo sa ogranićenom odgovornošću (d.o.o.) 
Osnovni Kapital 1 EUR 
Sedež: Podgorica 
 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Overitev akta o ustanovitvi pri notarju ali na sodišču 
Ustanovitelji pri notarju ali na krajevno pristojnem sodišču overijo akt o 
ustanovitvi družbe (ugovor o osnivanju DOO ali odluka o osnivanju 
DOO) . 

1 dan e 21 EUR 

2 Elektronski vpis v Centralni register družb (CRBE) pri Davčni 
upravi, pridobitev PIB številke in DDV številke ter carinske številke 
Družbo je mogoče registrirati on-line na spletni strani e-uprave, ker pa 
sistem ne podpira elektronskega podpisa, morajo biti zaenkrat vsi 
dokumenti notarsko overjeni in predloženi v fizični obliki. Vloga za vpis 
v register se vloži na obrazcu PS01. 
V enotnem postopku se opravijo naslednji koraki: 
-         družba se vpiše v centralni register družb CRBE; 
-         družbi se dodeli identifikacijska davčna številka PIB; 
-         družbi se dodelita številka za DDV in carinska številka. 
Po vpisu v register družb ta uredi objavo v uradnem listu. 

5 dni 10 EUR 
(strošek 
registracije) + 
12 EUR  
(strošek 
objave) 

3 Izdelava žiga družbe 
Žig ni več obvezen, vendar je še vedno v široki uporabi in večina družb 
posluje z njim. 

1 dan 30-40 EUR 

4 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki 
Za odprtje bančnega računa, ki se vloži na obrazcu ZZOUR, je treba 
predložiti izpis iz registra, kopije podpisov pooblaščencev in kopije 
njihovih osebnih dokumentov, davčno identifikacijsko številko družbe in 
drugo zahtevano dokumentacijo. 

1 dan brezplačno 

5 Registracija družbe za davke in v sistem zdravstvenega in 
socialnega varstva pri Davčni upravi 
Družba se z enotno vlogo JPR  prijavi pri Davčni upravi (Poreska 
uprava) za vpis v register davčnih zavezancev in se hkrati prijavi tudi v 
sistem zdravstvenega in socialnega varstva (vpis v registre zavoda za 
zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in pokojninskega 
sklada. 

1 dan brezplačno 

6 Obvestilo pristojni inšpekcijski službi in upravni enoti 
O ustanovitvi nove družbe je treba obvestiti inšpekcijsko službo, 
pristojno za nadzor dejavnosti, in krajevno pristojno upravno enoto. 

1 dan EUR 3 

Vir: Svetovna banka 2016, PKCG 2016 

Več o poslovnem okolju v Črni gori  

http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/crna_gora/Predstavitev_drzave

