ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Ул. Свестосавска бр. 2; телефон: +387 59 630 280; факс: +387 59 630 288
E-mail: ljubinje@teol.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ВОДИЧ
КАКО РЕГИСТРОВАТИ САМОСТАЛНУ ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ
УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ ОДНОСНО ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
На основу члана 14. Закона о занатско предузетничкој дјелатности потребно је прибавити
следећу документацију:
 Фотокопија личне карте;
 Увјерење о држављанству – матична служба;
 Увјерење о пословној способности, од Центра за социјални рад;
 Увјерење о некажњавању, односно да није изречена мјера забране обављања пословне
дјелатности (надлежан Окружни суд у Требињу);
 Љекарско увјерење (здравствена установа);
 Доказ о стручној спреми – фотокопија дипломе;
 Доказ о власништву пословног простора (Уговор о закупу, посједовни лист, употребна
дозвола);
 Овјерена изјава власника корисника пословног простора о испуњености минималнотехничких услова;
 Таксе по тарифном броју 1. и 22. Одлуке о општинским административним таксама.
Висина таксе по овој Одлуци за поједине дјелатности изгледа:
-

трговина
82,00 КМ
угоститељство
109,00 КМ
занатство
62,00 КМ
аутопревозничка дјелатност
120,00 КМ
превоз за властите потреба
62,00 КМ
за издавање лиценце Б
за превозника
70,00 КМ
за моторна возила
10,00 КМ
- за издавање лиценце Д
за превозника
70,00 КМ
за моторна возила
10,00 КМ
за приватна возила
10,00 КМ
- за издавање легитимације за возаче моторних возила
за превоз ствари
10,00 КМ
за допунску дјелатност
200,00 КМ
- за измјене и допуне рјешења (50% од
припадајуће таксе из претходног превоза).
Предузетничка дјелатност се може привремено или трајно одјавити сходно закону, и то:
-

привремено затварање радње или привремени престанак обављања предузетничке
дјелатности у случају стручног усавршавања, болести и другим оправданим случајевима
до 12. мјесеци. У случају привременог затварања радња се може повјерити за наставак
рада преко пословође. Општински орган ће на писмени захтјев власника радње донјети
рјешење.

-

трајни престанак је:
1. по сили закона,
2. одјавом,
3. у другим случајевима одређеним законом.

Рјешење о трајном престанку доноси се на основу поднесеног писменог захтјева са
уплаћеном административном таксом од 12,00 КМ.
Оснивач радње може промјенити сједиште на подручју друге Општине. Промјена сједишта
врши се на основу писменог захтјева оснивача и доказа о испуњености услова из члана 14. и
17. закона.
Предузетничка дјелатност се може обављати у више издвојених простора, који морају
испуњавати услове из члана 9. и 15. закона.

ОРТАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
Заједничку ортачку радњу оснивају два или више физичких лица, а највише десет. О
оснивању ортачке радње закључује се уговор. Услови за оснивање ортачке радње исти су као
и напријед набројани из члана 14. акона, уз уговор из претходног става.
Ортачка радња престаје са радом ако се број оснивача сведе на једног. Радња се може
основати као допунско занимање ако запосли лице које испуњава услове предвиђене овим
законом за обављање одређених дјелатности.
Рјешење за обављање предузетничке дјелатности (измјене, допуне и сл.) доносе се у
року 8 (осам) дана од подношења захтјева. Административна такса се плаћа у таксеним
маркицама. На захтјеве се плаћају 2,00 КМ, а за остала рјешења према одлуци из претходног
става. Захтјеви за издавање рјешења предају се на Писарницу административне службе.

