
 
 

 

 

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v BiH 

 

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

Osnovni Kapital 1.000 BAM 

Sedež: Sarajevo 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Priprava in overitev akta o ustanovitvi pri notarju 

Ustanovitelji pri notarju pripravijo akt o ustanovitvi družbe (družbena 

pogodba za večosebne družbe, sklep o ustanovitvi za enoosebne 

družbe) in ga overovijo. Akt mora vsebovati: 

 imena ustanoviteljev (firma in sedež pravne osebe oziroma 
ime, prebivališče in matična številka fizične osebe), 

 firma in sedež družbe v ustanavljanju, 

 dejavnost družbe, 

 višina osnovnega kapitala, 

 oseba, pooblaščena za zastopanje. 

5 dni 300 BAM 

2 Depozit osnovnega kapitala družbe  
Ustanovitelji  plačajo osnovni kapital na začasen račun pri 
komercialni banki. Hkrati lahko plačajo registracijsko takso na račun 
sodišča, ki je pristojno za registracijo družbe. 
Banka izda potrdilo. 

1 dan brezplačno 

3 Pridobitev potrdila, da ustanovitelji nimajo neporavnanih 
davčnih obveznosti pri Davčni upravi 

Strošek potrdila znaša 15 BAM. 

1 dan 15 BAM 

4 Vpis v register družb pri pristojnem občinskem sodišču * 

Vloga za registracijo družbe mora biti vložena na predpisanem 

obrazcu, ki je brezplačno dostopen na spletni strani 

sodišča www.oss.ba . Vlogi morajo biti priloženi: 

Za d.o.o. in simultano ustanovljeno d.d.: 

 pogodba o ustanovitvi z na občini overjenimi podpisi 
ustanoviteljev, 

 dokazilo o vplačilu ustanovitvenega kapitala, 

 na občini overjeni podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje; 

 overjene izjave ustanoviteljev; 

 dokazila o istovetnosti ustanoviteljev (potrdilo o registraciji 
za pravne osebe, overjena fotokopija potnega lista za fizične 
osebe), 

10 dni 405 BAM 
(registracija) + 
150 BAM 
(objava) 

http://www.oss.ba/


 potrdilo o vplačilu sodne takse. 

Sodišče o registraciji obvesti Uradni list, ki objavi ustanovitev družbe. 

5 Izdelava žiga družbe  

Družba izdela žig, s katerim bo poslovala 
1 dan 40 BAM 

6 Pridobitev potrdila o ustreznosti poslovnih prostorov na občini 
Vloga se odda na predpisanem obrazcu. skupaj s predpisano 
dokumentacijo (izpis iz registra, izjava o skladnosti z zakonskimi 
pogoji, obvestilo o začetku dejavnosti) in dokazilom o plačilu 
upravne takse (10 BAM) 

10 dni 10 BAM 

7 Prijava začetka poslovanja kantonalnem inšpekcijskemu uradu 
pri Ministrstvu za trgovino 
Družba mora prijaviti začetek poslovanja najkasneje v roku 5 dni od 
začetka poslovanja. 

1 dan brezplačno 

8 Pridobitev statistične številke od Agencije za statistiko in 
pridobitev davčne številke od Davčne uprave 

Postopek se izvede na skupni vlogi pri lokalni enoti Davčne uprave 

5 dni brezplačno 

9 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki  

Družba odpre račun pri komercialni banki po izboru vlagatelja 

1 dan brezplačno 

10 Pridobitev PDV številke in carinske številke pri Upravi za 
posredne davke 
Zavezanci za DDV morajo pridobiti številko PDV, družbe, ki 
opravljajo zunanjetrgovinsko poslovanje pa se morajo vpisati v 
carinsko evidenco pri krajevno pristojni Upravi za posredne davke 
(Uprava za indirektno oporezivanje BiH). 

30 dni 40 BAM 

11 Prijava družbe in zaposlenih v sistem zdravstvenega in 
socialnega varstva 
Družba prijavi zaposlene v sistem socialnega in zdravstvenega 
varstva in v sistem pokojninskega zavarovanja pri pristojnem 
davčnem uradu 

1 dan brezplačno 

Vir: Svetovna banka 2016, FIPA 2016 

 
 

Več o poslovnem okolju v  BIH 

 

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

