
ПРИМЕР ОСНИВАЧКОГ АКТА УДРУЖЕЊА. ВОДИТИ РАЧУНА 

ДА СВИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ, УПИСАНИ У 

СТАТУТУ МОРАЈУ НА ИСТИ НАЧИН,ОДНОСНО ИСТОВЕТНО БИТИ 

УПИСАНИ И У ОСНИВАЧКОМ АКТУ И У ПРИЈАВИ ЗА УПИС У 

РЕГИСТАР. ОСНИВАЧКИ АКТ МОЖЕ ДА БУДЕ И НА ЋИРИЛИЋНОМ 

И НА ЛАТИНИЧНОМ ПИСМУ. БИТНО ЈЕ ДА НАЗИВ УДРУЖЕЊА  

МОРА БИТИ НА ЋИРИЛИЋНОМ ПИСМУ. 
 

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), 

на оснивачкој скупштини одржаној дана /унети датум/, у /унети место 

одржавања оснивачке скупштине/, усвојен је следећи: 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ 

УДРУЖЕЊА “/унети назив удружења на ћирилици /” 

 

 

 

Оснивачи:  

1. 

2. 

3. 

/навести све осниваче, и физичка и правна лица, навести имена и презимена и 

пребивалиште оснивача – физичких лица, односно називе и седишта оснивача – 

правних лица/  
оснивају удружење:  /навести назив удружења на ћирилици, место у ком се налази 

седиште и адресу удружења/ 

 

Удружење сe оснива ради остваривања циљева у области 

_____________________________________________/обавезно унети област 

остваривања циљева и водити рачуна да се и у пријаву за упис и у статут 

упише област оставриванја циљева на исти начин  - област остваривања 

циљева се исказује сажето у неколико речи и треба да је у складу са 

циљевима и активностима удружења./ 
 

 

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева /навести циљеве  у складу 

са одговарајућим одредбама статута удружења/. 
 

За заступање удружења овлашћен/а/и је/су: /навести име и презиме и адресу/е 

лица овлашћеног/их за заступање удружења/. 
 

 

 



 

Оснивачи: 

 

1. <име и презиме>, <јединствени матични број грађана>, <потпис> 

2. <име и презиме>, <јединствени матични број грађана>, <потпис > 

3. <име и презиме>, <јединствени матични број грађана>, <потпис > 

 

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОТПИСАТИ ОСНИВАЧКИ АКТ -  ПОТПИСУЈУ ГА 

ОСНИВАЧИ ФИЗИЧКА ЛИЦА А ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗАСТУПНИЦИ 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

 БИТНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

Потребно је најмање три оснивача. Удружење може да има и више од 

три оснивача и у том случају се сви они наводе у оснивачком акту. 

 

Удружење може имати једно или више лица овлашћених за заступање, 

што се регулише статутом. 

 

Ако је неко од оснивача страни држављанин, уместо ЈМБГ навести број 

путне исправе и државу издавања путне исправе. 

 

За осниваче – правна  лица треба навести назив, матични број и порески 

идентификациони број (ПИБ) правног лица, име, презиме и ЈМБГ 

заступника тог правног лица и потпис заступника, а поред тих 

података додати и отисак печата правног лица. 

 


