GOSPODARSKA DRUŠTVA
Gospodarska društva u skladu sa odredbama
Zakona o gospodarskim društvima("Službene
novine Federacija BiH", broj: 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08,
7/09, 63/10 i 75713), prije početka obavljanja
registrirane djelatnosti dužna su za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti pribaviti rješenje o
ispunjavanju uvjeta minimalno tehničke
opremljenosti poslovnoga prostora, a za
obavljanje trgovinske i obrtničke djelatnosti,
pribaviti uvjerenje o obavljanju djelatnosti i
dostaviti obavijest o početku obavljanja
djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke
opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i
unapređenja životne sredine i drugih uvjeta
propisanih za obavljanje navedenih djelatnosti.
Ukoliko je poslovni prostor u kojem će se
obavljati djelatnost na području općine ProzorRama, zahtjev za izdavanje rješenja ili obavijest
o početku obavljanja djelatnosti podnosi se
Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije
općine Prozor-Rama.

Za izdavanje Rješenja o ispunjavanju uvjeta
minimalno tehničke opremljenosti poslovnoga
prostora za obavljanje ugostiteljske radnje ili
djelatnosti, koja će poslovati u sklopu
gospodarskog društva, uz zahtjev je potrebno
priložiti:

Naziv radnje koja će poslovati u sklopu
navedenog gospodarskog društva,


Rješenje o registraciji na radu –
kompletno (ovjereno),


Dokaz
o
osnivanju
Podružnice
(poslovne jedinice ), ako se radi o Podružnicama
izvan mjesta sjedišta društva.


Identifikacijski broj poslovnog subjekta
(služba za statistiku),

Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora
(izvadak) ili Ugovor o zakupu (ovjeren u
poreznoj upravi) i uporabnu dozvolu za poslovni
prostor,

Rješenje o naknadi za zauzimanje javne
površine (za pokretne objekte),

Dokaz o ispunjavanju uvjeta za uposlene
radnike (M2 obrazac za direktora i uposlene
radnike a za strane državljane radna dozvola
izdana od zavoda za zapošljavanje),

Dokaz o ispravnosti elektroinstalacija
(uvjerenje ovlaštene tvrtke ne starije od tri godine,
upotrebna dozvola za sve instalirane strojeve),

Dokaz da gospodarsko društvo nije
obavljalo djelatnost na području drugih općina
(ovjerena pismena izjava a ako je obavljalo
djelatnost (uvjerenje nadležne Porezne uprave),

Zapisnik Povjerenstva za utvrđivanje
minimalnih uvjeta poslovnog prostora;

Uplatiti 50,00 KM u svrhu izdavanja
odobrenja na račun br: 3382102200070547.,

Uplatiti 100,00 KM za pregled
poslovnoga prostora, na račun br:
3382102200070547.

Za izdavanje Uvjerenja o početku obavljanje
trgovinske, i obrtničke djelatnosti, koja će
poslovati u sklopu gospodarskog društva, uz
zahtjev je potrebno priložiti:
1. Kopiju Sudskog rješenja o
registraciji,(za Podružnice posebno
sudsko rješenje),
2. uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID
brojem,
3. popunjena izjava o poslovnom prostoru,
4. popunjena Obavijest o početku rada,
5. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi,
u iznosu od 50 KM, na račun br:
3382102200070547.
6. ugovor o zakupu poslovnoga prostora.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA PROZOR-RAMA

Upravna pristojba uplaćuje se na račun
Općine Prozor-Rama,
broj: 3382102200070547,
šifra općine: 073,
vrsta prihoda: 722131

OPĆINA PROZOR-RAMA

Za rješavanje nadležna
Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i
financije
Odsjek za razvoj, poduzetništvo, obrt,
poljoprivredu i turizam
Rukovoditelj Službe:
Josip Juričić, dipl.ecc.
Tel: 036 771 912
036 771 919
fax: 036 771 342
e-mail:razvoj@prozor-rama.org
e-mail:obrt@prozor-rama.org

CENTAR ZA USLUGE GRAĐANIMA
Kralja Tomislava bb
Prozor

RADNO VRIJEME

VODIČ

OD 08:00 – 16:00 sati
Info pult: 036 771 931
036 771 911

ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI U
SKLOPU
GOSPODARSKOG
DRUŠTVA
SLUŽBA ZA RAZVOJ,PODUZETNIŠTVO,
OBRT I FINANCIJE

