Привредна друштва су правна лица, која оснивају физичка или правна лица, ради обављања
дјелатности у циљу стицања добити. Оснивање и управљање привредним друштвима уређено је
Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09,
100/11 и 67/13).
Привредна друштва могу пословати у једном или више мјеста, а њихови органи могу бити
смјештени у мјесту у којем привредно друштво обавља дјелатност или на другом мјесту. Дакле,
према Закону о привредним друштвима мјесто из којег се управља пословима друштва може се
разликовати од мјеста у којем привредно друштво обавља дјелатност.
У поступку оснивања привредног друштва, оснивачи утврђују органе привредног друштва, као
тијела, која доносе одлуке од значаја за обављање послова друштва. Поред тога, обавезан елемент
оснивачког акта за привредно друштво је одређивање његовог сједишта.
Одређивање сједишта привредног друштва значајно је са аспекта утврђивања мјесне надлежности
регистрационог органа, испуњавања фискалних обавеза, одређивања надлежности инспекцијских
органа, утврђивања надлежности суда у споровима у којима је привредно друштво тужени и
слично.
Члан 16. став 1. Закона о привредним друштвима прописује да је сједиште привредног друштва
мјесто из кога се управља пословима друштва. Ставом 2. истог члана прописано је да се сједиште
привредног друштва одређује оснивачким актом и региструје у складу са законом којим се уређује
регистрација пословних субјеката.
На основу наведених одредаба, евидентно је да Закон о привредним друштвима на императиван
начин одређује да је сједиште привредног друштва мјесто из којег се руководи са обављањем
дјелатности привредног друштва.
Сходно томе, несумњиво је да ово законско рјешење код одређивања сједишта привредног
друштва, акценат ставља на мјесто у којем се налазе органи привредног друштва, у односу на мјесто
гдје друштво обавља дјелатност.
Слиједом изнесеног, сматрамо да више привредних друштава могу у истом пословном простору
регистровати своја сједишта, уз услов да се из тог мјеста управља пословима друштава.
Уједно, овом приликом напомињемо да је привредно друштво, поред услова регулисаних Законом
о привредним друштвима, током пословања обавезно испуњавати и захтјеве у погледу дјелатности
које обавља, ако је њихово прецизније одређивање извршено путем посебних прописа.

