
 
 

 

 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Srbiji 

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) 
Osnovni Kapital 0 RSD 
Sedež: Beograd 

 
 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Overitev akta o ustanovitvi na sodišču 
Ustanovitelji overijo 3 kopije akta o ustanovitvi na 
krajevno pristojnem sodišču. 
Strošek overitve je odvisen od osnovnega kapitala 
družbe. 

1 dan 9.000 – 600.000 
RSD 

2 Odprtje bančnega računa in plačilo stroška 
registracije 
Ustanovitelji pri komercialni banki plačajo stroške 
registracije (4.900 RSD) in strošek objave v uradnem 
listu (1.000 RSD). 

1 dan 5.900 RSD 

3 Vpis v register družb in pridobitev davčne 
identifikacijske številke pri APR 
Pri Agenciji za gospodarske registre (Agencija za 
privredne registre APR) se družba v istem postopku 
vpiše v register družb in dobi davčno identifikacijsko 
številko. Hkrati APR o ustanovitvi nove družbe obvesti 
pokojninski sklad in zavod za zdravstveno varstvo. 
Vloga mora imeti naslednje priloge: 
-         overjen akt o ustanovitvi; 
-         dokaz o identiteti ustanovitelja – fotokopija 
osebne izkaznice ali potnega lista fizične osebe in/ali 
izvod iz registra pravnih oseb z apostilo in prevodom, 
ki ga je opravil sodni tolmač v Srbiji, 
-         listino o imenovanju direktorjev, če tega ni v 
aktu o ustanovitvi;  
-         obrazec OP z overjenimi podpisi zastopnikov; 
-         seznam družbenikov; 
-         potrdilo banke o plačilu stroškov registracije ; 
-         potrdilo o plačilu osnovnega kapitala, če tako 
določa akt o ustanovitvi. 
-         pooblastilo zastopniku, če vlogo vlaga 
zastopnik. 
Dokumenti v tujem jeziku morajo biti opremljeni z 
overjenim prevodom. 
Postopek pri APR traja največ 5 delovnih dni, 
običajno 3. APR po registraciji objavi ustanovitev 
nove družbe na svoji uradni spletni strani. 

3 dni brezplačno 

4 Izdelava žiga družbe  
Čeprav zakon ne zahteva več poslovanja z žigom, 
nekateri organi še zahtevajo žigosano dokumentacijo 
in se žig v praksi še uporablja. 

1 dan 1.660 RSD – 
2.800 RSD 

http://www.apr.gov.rs/


5 Registracija na Davčni upravi  
Družba se v roku 15 dni od vpisa v register prijavi za 
davke pri krajevno pristojnem uradu Davčne uprave 
(Poreska uprava). 

5 dni brezplačno 

6 Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja 
Vloga se opravi za vse tri postopke hkrati z enotnim 
e-obrazcem (obrazec M), ki je na voljo na spletni 
strani zavoda za zdravstveno varstvo RZZO ali 
Sklada za pokojninsko in invalidsko zavarovanje PIO 

1 dan brezplačno 

 
Vir: Svetovna banka 2016, SBRA 2016 

 
Več o poslovnem okolju Srbije 

   

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.rzzo.rs/
http://www.pio.rs/cir/
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Srbija/Poslovanje/Prodaja

