Кратки водич за оснивање фирме
Правни положај привредних друштава и предузетника уређен је Законом о привредним
друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11 и 99/11, 83/14 – др. Закон, 5/15).
Поступак регистрације, садржај Регистра који води Агенција за привредне регистре
(АПР), као и потребна документација за регистрацију привредних друштава и
предузетника прописани су Законом о поступку регистрације у АПР ("Службени гласник
РС", бр. 99/11, 83/14) и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију ("Службени гласник РС", бр. 42/16).
Форме привредних субјеката могу бити:
- Привредно друштво;
- Предузетник;
- Огранак привредног друштва;
- Представништво страног привредног друштва;
- Пословно удружење; и
- Други облици организовања.

Привредно друштво
Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити.
Правне форме привредног друштва:
- Ортачко друштво (ОД);
- Командитно друштво (КД);
- Друштво саограниченом одговорношћу (ДОО); и
- Акционарско друштво (АД).
За оснивање привредног друштва (ДОО) потребна је следећа документација:
- Регистрациона пријава;
- ОП образац;
- Копија личне карте;
- Примерак уплатнице;
- Оверени акт о оснивању;
- Потврда о уплати новчаног капитала (минимум 100,00 динара); и
- Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања привредног друштва, која износи
4.900,00 динара.
Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД,
КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију у објављивање оснивачког акта у
износу од 1.000,00 динара.
Детаљније информације су доступне су на сајту АПР www.apr.gov.rs, одељак
"Привредни регистри", па затим "Упутства" и "Оснивање".

Предузетник
Предузетник је пословно способно правно лице које обавља делатност у циљу
остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са Законом о поступку
регистрације у АПР.

За основање предузетничке радње потребна су следећа документа:
- Регистрациона пријава;
- Копија личне карте;
- Примерак уплатнице; и
- Накнада за регистрацију предузетника, која износи 500,00 динара.
АПР уручује предузетнику уз решење о регистрацији и потврду о извршеној пријави –
Образац М-А.

Регистрација предузетника путем е-пријаве
Агенција за привредне регистре је од 03.01.2018. године увела услугу подношења
електронске пријаве за регистрацију предузетника, а планира да уведе и е-регистрацију
оснивања једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Детаљније
информације су доступне су на сајту АПР www.apr.gov.rs, одељак "Предузетници", па
затим "Упутства" и "Оснивање".
Електронска пријава Агенцији се подноси путем корисничке апликације за пријем
електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о
уплати накнаде за регистрацију.
• Е регистрација предузетника
• Е пријава предузетника
• Упутство за корисникеЖ

Једношалтерски систем регистрације
Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система
регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР 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.

Шта даље?
Након 4 до 5 дана од подношења комплетне документације, стиже вам решење о
оснивању. Затим, АПР шаље податке у Пореску управу и на вашу адресу вам стиже
ПИБ број. Коначни корак је да у општини на чијој територији сте регистровали
предузеће, оверите ОП образац, односно документ са овереним потписима лица
овлашћених за заступање, као и да израдите печат фирме. Како би фирма била
потпуно активна потребно је и отворити рачун у банци и предати пореску пријаву.
Да бисте отворили рачун у банци потребна је следећа документација:
- Рeшење о оснивању;
- ОП образац;
- ПИБ;
- печат; и
- копија личне карте.

Пo добијању рачуна у банци можете попунити и поднети пореску пријаву. Ова пријава се
подноси у року од 15 дана од оснивања фирме, с тим што се као почетни датум рачуна
дан уписа у регистар.
Уколико је у питању предузетничка радња, порез на приходе од самосталне делатности
се плаћа паушално и није неопходно да имате књиговођу. За вођење привредног
друштва (ДОО) препоручује се да се књиговодство повери професионалном књиговођи.
Такође, постоје бројни курсеви за самостално вођење књиговодства, а ближе
информације можете потражити у Савезу рачуновођа и ревизора Србије, као и на
њиховој интернет страници www.srrs.rs, а бесплатни књиговодствени савети могу се
добити онлине од стране агенција специјализованих за ову врсту консалтинга или се
могу добити претплатом на стручне часописе и публикације као што су Привредни
саветник, Цекос и други.
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Министарство привреде www.privreda.gov.rs
Национална служба за запошљавање www.nsz.gov.rs
Развојна агенција Србије www.ras.gov.rs
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Агенција за привредне регистре www.apr.gov.rs
Привредна комора Србије www.pks.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
www.minrzs.gov.rs
Министарство трговине, туризма и телекомуникација www.mti.gov.rs
Пореска управа Републике Србије www.purs.gov.rs
Управа царина www.upravacarina.rs
Фонд за развој Републике Србије www.fondzarazvoj.gov.rs
Народна банка Србије www.nbs.rs
Републички завод за статистику www.stat.gov.rs
Развојни фонд АПВ www.rfv.rs
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа
www.rpkpancevo.com
Регионална развојна агенција Јужни Банат www.rrajuznibanat.rs
Град Панчево www.pancevo.rs

