
Прилог 6  

Агенција за привредне регистре  

ПРИЈАВА ЗА УПИС УСКЛАЂИВАЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА ДРУШТВЕНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ЊИХОВИХ САВЕЗА УПИСАНИХ  

У РЕГИСТАР ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

И РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА  

1) Назив удружења / савеза  

   

(навести пун назив удружења / савеза на српском језику и ћириличком писму)  

2) Скраћени назив удружења / савеза  

   

(навести скраћени назив удружења / савеза ако је одређен статутом)  

3) Назив удружења / савеза на језику и писму националне мањине  

   

(навести пун назив удружења / савеза на језику и писму националне мањине ако је предвиђен статутом)  

4) Назив удружења / савеза у преводу на један или више страних језика  

   

(навести пун назив удружења / савеза у преводу на један или више страних језика ако је предвиђен статутом)  

5) Седиште и адреса удружења / савеза  

   

6) Матични број удружења / савеза  

   

7) Област остваривања циљева удружења / савеза  

   

(навести област остваривања циљева удружења / савеза уређену статутом)  

8) Датум оснивања удружења / савеза  

   

9) Привредна и друге делатности које удружење / савез непосредно обавља  

   

(навести делатности које удружење / савез непосредно обавља уређене статутом)  

 

  



10) Заступник удружења / савеза  

   

(навести лично име, пребивалиште и адресу и јединствени матични број грађана, односно боравиште и број 

путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења)  

11) Предвиђено време за које се удружење / савез оснива (неодређено - одређено)  

   

(обележити време и уколико се удружење / савез оснива на одређено време уписати датум до којег се удружење 

/ савез оснива)  

12) Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству  

   

(навести пун назив савеза или асоцијације у земљи и иностранству чији је удружење / савез члан)  

12) Датум доношења статута удружења / савеза  

   

(уписати датум доношења новог статута, односно његових измена и допуна)  

   

   

         Заступник удружења / савеза 

У           

   (место)        

         (потпис)  

   (датум)        

            

 
      (име и презиме)  

        

         
 

         (ЈМБГ)  

            

         (пребивалиште и адреса / боравиште)  

            

         (контакт телефон и е-маил адреса)  

  

Прилог:     

1) 
 
Решење о упису у Регистар друштвених организација и удружења грађана, односно у Регистар 

удружења, друштвених организација и политичких организација;  
   

2)  Акт о избору заступника удружења / савеза;     

3) 

 

Оверена фотокопија личне карте заступника удружења, односно савеза ако она не садржи податак 

о пребивалишту и адреси и потврда о пребивалишту / оверена фотокопија путне исправе и 

потврда о боравишту;  

   

4)  Два примерка новог статута;   

5)   _____________________________________________________.   

   (други акти донети у поступку усклађивања)   
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