
 

 

 

 
 

 
POTREBNA  DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA (Federacija BiH) 

 
 

DOO (pravno lice) 

Dokument Tip dokumenta Ovjerava 

Rješenje o upisu u sudski registar 
Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar starije od 6 
mjeseci dostaviti i Izvod iz nadležnog sudskog registra  

kopija opština/nadležni organ 

Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o 
razvrstavanju subjekta prema djelatnostima 

kopija opština/nadležni organ 

Akt/odluka o osnivanju preduzeća kopija opština/nadležni organ  

Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB) kopija opština/nadležni organ 

Statut preduzeća original preduzeće pečatom 

Finansijski izvještaji za posljednji obračunski period kopija  nije potrebno ovjeravati 

Lična karta direktora  kopija opština/nadležni organ 

Lične karta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u 
pravnom licu 

kopija opština/nadležni organ 

Prijava mjesta prebivališta direktora (CIPS) kopija nije potrebno ovjeravati 

Prijave mjesta prebivališta osnivača sa najmanje 20% 
vlasništva u pravnom licu (CIPS) 

kopija nije potrebno ovjeravati 

Lične karte osoba koje će biti ovlaštene po računu kopija opština/nadležni organ 

Prijave mjesta prebivališta (CIPS) osoba koje će biti 
ovlaštene po računu 

kopija nije potrebno ovjeravati 

Uvjerenje o PDV registraciji kopija  opština/nadležni organ 

  
 

POTREBNA  DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA  (RS) 
 
  

DOO (pravno lice) 

Dokument Tip dokumenta Ovjerava 

Rješenje o upisu u sudski registar 
Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar starije od 6 
mjeseci dostaviti i Izvod iz nadležnog sudskog registra 

kopija opština/nadležni organ 

OP obrazac kopija  opština/nadležni organ 

Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o 
razvrstavanju subjekta prema djelatnostima 

kopija opština/nadležni organ  

Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB) kopija opština/nadležni organ 

Akt/odluka o osnivanju preduzeća kopija opština/nadležni organ 

Statut preduzeća original preduzeće pečatom 

Finansijski izvještaji za posljednji obračunski period kopija  nije potrebno ovjeravati 

Lična karta direktora kopija opština/nadležni organ 

Lične karta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u 
pravnom licu 

kopija opština/nadležni organ 

Prijava mjesta prebivališta direktora (CIPS) kopija nije potrebno ovjeravati 

Prijave mjesta prebivališta osnivača sa najmanje 20% 
vlasništva u pravnom licu (CIPS) 

kopija nije potrebno ovjeravati 

Lične karte osoba koje će biti ovlaštene po računu kopija opština/nadležni organ 

Prijave mjesta prebivališta (CIPS) osoba koje će biti 
ovlaštene po računu 

kopija nije potrebno ovjeravati 

Uvjerenje o PDV registraciji kopija  opština/nadležni organ 

                         

  


