
ЈЕДИНСТВЕНА РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ОСНИВАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ 
СУБЈЕКАТА И РЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Пријаву подносим непосредно у Агенцији и захтевам да ми се изда потврда о поднетој пријави:

Пријава се подноси због одбацивања претходне пријаве број:

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА

РЕГИСТАР СТЕЧАЈНИХ 
МАСА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

РЕГИСТАР СТРАНИХ
УДРУЖЕЊА

РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА 
И ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР ПРЕДСТАВНИШТАВА 
СТРАНИХ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА 
И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР КОМОРА

 * НАПОМЕНА:
Уколико  се пријава подноси због одбацивања раније поднете пријаве, ради задржавања права приоритета, подносилац је у обавези да упише број
претходно одбачене пријаве.

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

Захтевам да писмени отправак одлуке Регистратора буде достављен на један од следећих начина:

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Контакт подаци подносиоца пријаве:

Телефон: Е-пошта:

Потпис подносиоца пријаве:

___________________________

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације  у Агенцији за привредне регистре.

М.П.

Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

 * НАПОМЕНА:
Увид у садржај одлуке Регистратора може се извршити преко интернет стране АПР, а писмени отправак одлуке доставља  се искључиво на изричит
захтев подносиоца.

НАЗИВ:

Број потврде о извршеној резервацији назива
(уписује се ако је извршена резервација назива):

 
МЕСТО ЗА БАРКОД

додељује АПР
 

Поштом на адресу 
за пријем поште:

Поштом на адресу
седишта:

Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији:

Лично у седишту 
АПР у Београду:

Лично у ОЈ АПР:

Електронском 
поштом:

СЕДИШТЕ
(ако је седиште удружења у Београду, Новом Саду или Нишу, обавезно уписати општину (локалну јединицу самоуправе), седиште удружења)

Град/место:

Општина:

Изабрати једну од понуђених опција:
(ако подносилац не изабере једну од понуђених опција у Регистар ће се уписати шифра делатности)

назив делатности

назив делатностишифра делатности

шифра делатности

назив делатностишифра делатности

Делатност пословних удружења и удружења послодаваца

Делатност струковних удружења

Делатност осталих организација на бази учлањења

9      4      1       1

9      4      1       2

9      4      9       9



 
 
 
Агенција за привредне регистре 
 
 

П Р И Ј А В А 
 

ЗА УПИС УДРУЖЕЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА 
 
 
1) Назив удружења  
 

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

 
2) Скраћени назив удружења  
 

 
   (навести скраћени назив удружења ако је одређен статутом) 

 
3) Назив удружења на језику и писму националне мањине 
 

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

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

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

 
5) Седиште и адреса удружења  
 

 

 
6) Област остваривања циљева удружења 
 

 
(навести област остваривања циљева удружења уређену статутом) 

 
7) Датум оснивања удружења  
 

 

 
8) Привредна и друге делатности које удружење непосредно обавља 
 

 
 (навести делатности које удружење непосредно обавља уређене статутом) 

 
9) Заступник удружења 
 

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

и државу издавања путне исправе заступника удружења) 



 2 

10) Предвиђено време за које се удружење оснива (неодређено – одређено) 
 

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

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

 
 

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

 
12) Датум доношења статута 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
У ________________ 
             (место) 

 
 
 
 
 
 

Заступник удружења 

     
     _______________________ 
                  (датум) 

__________________________________ 
(потпис) 

 
 

__________________________________ 
(име и презиме) 

 
             

(ЈМБГ) 
 

__________________________________ 
(пребивалиште и адреса / боравиште) 

 
__________________________________ 

(контакт телефон и е-маил адреса) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог:  
1) Оснивачки акт удружења;  
2) Ако је оснивач малолетно лице, изјава законског заступника 
 малолетног лица да оно може бити оснивач удружења, 
 која садржи потврду о овери потписа у складу са законом;  
4) Статут - два примерка; 
5) Записник са оснивачке скупштине у изворнику, односно 

овереном препису;  
6) Акт о избору заступника удружења; 
7) Оверена фотокопија личне карте заступника удружења, ако 

она не  садржи податак о пребивалишту и адреси и потврда о 
пребивалишту / оверена фотокопија путне исправе и потврда 
о боравишту; 

8) Доказ о уплати накнаде за упис удружења у Регистар. 
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