
ПРИЈАВА ЗА УПИС ОРГАНИЗАЦИЈА У ЕВИДЕНЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА  

У ДИЈАСПОРИ И ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ 

Назив организације у дијаспори, односно организације Срба у региону 
(навести пун назив организације у дијаспори, односно организације Срба у региону на српском језику и на 

ћириличком писму) 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив организације у дијаспори, односно организације Срба у региону на страном језику државе у којој 

је седиште 

________________________________________________________________________________________________ 

Облик организовања 

________________________________________________________________________________________________ 

Седиште и адреса организације у дијаспори, односно организације Срба у региону 

________________________________________________________________________________________________ 

Област деловања и остваривања циљева организације у дијаспори, односно организације Срба у региону 
(навести уређену статутом област остваривања циљева организације у дијаспори, односно организације Срба у 

региону) 

________________________________________________________________________________________________  

Врсте активности које организација у дијаспори, односно организација Срба у региону обавља 
(навести уређене статутом делатности које организација у дијаспори, односно организација Срба у региону 

непосредно обављају) 

________________________________________________________________________________________________  

Заступник организације у дијаспори, односно организације Срба у региону 
(навести лично име и пребивалиште/адресу заступника организације у дијаспори, односно организације Срба у 

региону) 

________________________________________________________________________________________________  

Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству 
(навести пун назив савеза или асоцијације у земљи и иностранству чији је члан организација у дијаспори, 

односно организација Срба у региону) 

________________________________________________________________________________________________  

Значајни датуми (слава, годишњица и сл.) 

________________________________________________________________________________________________  

Најзначајније манифестације 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

  



Будући планови 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Успешни појединци/чланови организације у дијаспори, односно организације Срба у региону 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Просторије организације у дијаспори, односно организације Срба у региону (закуп или власништво) 

________________________________________________________________________________________________  

Техничка опремљеност 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  

У    

   (место) 

      

   (датум) 

      

   (потпис лица овлашћеног за 

заступање и печат организације у 

дијаспори, односно организације 

Срба у региону) 

      

   (контакт телефон и е-маил адреса) 

Прилог: 

1) решење о упису у регистар организације, као доказ да је организација у дијаспори, односно организација 

Срба у региону регистрована у складу с прописима стране државе у којој живи дијаспора, односно у складу с 

прописима државе на основу којих делује организација Срба у региону; 

2) превод решења на српски језик и на ћириличком писму обављен код надлежног органа стране државе; 

3) акт о избору лица овлашћеног за заступање организације. 
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