
Прилог 2  

Агенција за привредне регистре  

ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНОГ УДРУЖЕЊА  

У РЕГИСТАР СТРАНИХ УДРУЖЕЊА  
   

1) Назив страног удружења  

   

(навести пун назив страног удружења чије се представништво уписује у Регистар)  

2) Скраћени назив страног удружења  

   

(навести скраћени назив страног удружења чије се представништво уписује у Регистар)  

3) Држава у којој је страно удружење основано  

   

(навести назив државе у којој је основано страно удружење чије се представништво уписује у Регистар)  

4) Адреса седишта страног удружења у држави у којој је основано  

   

5) Назив представништва страног удружења у Републици Србији  

   

(навести пун назив представништва страног удружења које се уписује у Регистар)  

6) Адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији  

   

7) Адреса и седиште огранака представништва страног удружења у Републици Србији  

   

8) Време за које је представништво страног удружења основано (неодређено - одређено)  

   

(обележити време и уколико се представништво страног удружења оснива на одређено време уписати датум до 

којег се представништво страног удружења оснива)  

 

  



9) Лице овлашћено за заступање и представљање представништва страног удружења у Републици 

Србији  

   

(навести име и презиме, пребивалиште и јединствени матични број грађана ако се ради о држављанину 

Републике Србије, односно боравиште у Републици Србији и број и државу издавања путне исправе ако се ради 

о страном држављанину)  

10) Циљеви страног удружења  

   

(навести циљеве страног удружења уређене статутом или другим општим актом страног удружења чије се 

представништво уписује у Регистар)  

   

У  _________________________     Лице овлашћено за 

заступање и представљање 

представништва страног 

удружења  

(место)  

   _________________________ 

(датум)  (потпис)  

   _________________________  

(име и презиме)  

                                       
 

(ЈМБГ)  

_________________________  

(пребивалиште и адреса / 

боравиште)  

_________________________  

(контакт телефон и е-маил 

адреса)  

Прилог:  

1)  Оверена фотокопија акта и оверен превод акта о регистрацији 

удружења у матичној држави или оверена фотокопија потврде 

(изјаве) оверене од стране суда или јавног бележника да 

удружење има према праву матичне државе статус правног 

лица и без уписа у регистар и оверен превод потврде (изјаве);  

   

2)  Оверена фотокопија одлуке и оверен превод одлуке 

надлежног органа страног удружења о отварању 

представништва у Републици Србији;  

   

3)  Оверен документ и оверен превод документа матичне државе 

из кога се утврђује ко су оснивачи удружења које оснива 

представништво у Републици Србији;  

   

4)  Оверена одлука и оверен превод одлуке о лицу овлашћеном за 

заступање и представљање представништва страног 

удружења;  

   

5)  Оверена фотокопија исправе о идентитету тог лица и потврда 

о пребивалишту, односно боравишту у Републици Србији;  

   

6)  Фотокопија и оверен превод статута или одговарајућег акта 

који садржи податке о седишту и унутрашњој организацији 

представништва страног удружења на територији Републике 

Србије;  

   

7)  Доказ о уплати накнаде за упис представништва страног 

удружења у Регистар.  
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