
 
 

Агенција за привредне регистре 
 

П Р И Ј А В А 
 

ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ УДРУЖЕЊА 
 

 

1) Назив удружења / савеза  
 

 
(навести пун назив удружења / савеза уписан у Регистар удружења) 

 
2) Седиште и адреса удружења / савеза 
 

 
(навести седиште и адресу уписану у Регистар удружења) 

 
 

3) Матични број удружења / савеза  
 

 
(навести матични број удружења / савеза уписан у Регистар удружења) 

 
4) Промена података у Регистру удружења 
 (Обележити промену података који се уписују у Регистар удружења) 

□ Назив удружења / савеза; 
□ Скраћени назив удружења / савеза; 
□ Седиште и адреса удружења / савеза; 
□ Област остваривања циљева удружења / савеза; 
□ Привредна и друге делатности које удружење / савез непосредно обавља; 
□ Заступник удружења / савеза; 
□ Предвиђено време за које се удружење / савеза оснива; 
□ Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству; 
□ Датум доношења, односно измена и допуна статута удружења / савеза; 
□ Подаци о статусној промени (припајање / спајање / подела удружења / савеза); 
□ Подаци везани за ликвидацију удружења / савеза; 
□ Подаци везани за стечај удружења / савеза. 

 
У ________________ 
             (место) 

Заступник удружења/савеза 
 

     
     _______________________ 
                  (датум) 

__________________________________ 
(потпис) 

 

__________________________________ 
(име и презиме) 

 
             

(ЈМБГ) 
 

__________________________________ 
(пребивалиште и адреса / боравиште) 

 
__________________________________ 

(контакт телефон и е-маил адреса) 
 

Прилог:  
1) Одлука надлежног органа о промени података; 
2) Записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке 
 о промени података, у изворнику или овереном препису;  
3) Доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистру. 

 



ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ:                                                                  01
    НАЗИВА,       СЕДИШТА И АДРЕСЕ,        СКРАЋЕНОГ НАЗИВА,
    НАЗИВА НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ,       НАЗИВА У ПРЕВОДУ
НА ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

НАЗИВ УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

СКРАЋЕНИ НАЗИВ УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

Адреса
место

улица

општина

број и слово спрат, број стана и слово

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

НАЗИВ УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА У ПРЕВОДУ НА ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

               _______________________________________________________
Потпис подносиоца регистрационе пријаве       М.П.

(обавезно попунити јединицу локалне самоуправе односно општину или град на чијој територији се налази место седишта)

*Обавезно изабрати врсту промене

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ:

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ: УПИСУЈЕ СЕ (први пут):

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ: УПИСУЈЕ СЕ (први пут):

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ: УПИСУЈЕ СЕ (први пут):

* напомена: обавезно написати на ком језику / језицима се врши упис

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве: 

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме  / 
назив    

На адресу удружења / савеза удружења 



ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ                                                                  02
     ОБЛАСТИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА,      ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ  
НЕПОСРЕДНО ОБАВЉА,      ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА,      ПОДАТАКА
О ВРЕМЕНУ НА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ / САВЕЗ УДРУЖЕЊА

_______________________________________________________
Потпис подносиоца пријаве       М.П.

НОВИ СТАТУТ / ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА:

дан месец година

Датум доношења            новог статута             измена и допуна статута

ПОДАТАК О ВРЕМЕНУ НА КОЈЕ ЈЕ УДРУЖЕЊЕ / САВЕЗ УДРУЖЕЊА ОСНОВАНО
дан месец година

неодређено време одређено време до

*Обавезно изабрати врсту промене

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ:

Област остваривања циљева
 удружења / савеза удружења

(преписати из статута или се позвати
на члан статута којим је прописана

област остваривања циљева)

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ:

БРИШЕ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАТАК И УПИСУЈЕ СЕ:

Друге делатности које 
удружење / савез удружења

непосрено обавља
(преписати из статута или се позвати

на члан статута којим су прописане
друге делатности)

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА

Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве: 

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме  / 
назив    

На адресу удружења / савеза удружења 



ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ                                                                  03
     ЗАСТУПНИКА,       ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА, 
     СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

_____________________________________________________
         Потпис подносиоца пријаве       М.П.

Име и презиме

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

1
У случају уписа више заступника попунити више примерака додатка 03

брише се уписује се

*Обавезно изабрати врсту промене

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

2
брише се уписује се

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве: 

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме / 
назив   

На адресу удружења / савеза удружења 



ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ                                                                                     04
       УПИСА ЗАБЕЛЕШКЕ
       БРИСАЊА ЗАБЕЛЕШКЕ
УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

ВРСТЕ ЗАБЕЛЕШКЕ:

_______________________________________________________
        Потпис подносиоца пријаве       М.П.

дан месец година

забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења / савеза удружења

забелешка забране рада удружења / савеза удружења

забелешка статусне промене

забелешка других делатности које удружење / савез непосредно обавља

забелешка чланског односа / престанка чланског односа удружења у савезу удружења

Врста акта

друге забелешке

ПОДАЦИ О АКТУ НА ОСНОВУ КОГ СЕ ТРАЖИ УПИС / БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕШКЕ:

Орган који је донео акт

Број акта Датум доношења акта

ТЕКСТ ЗАБЕЛЕШКЕ (ако се врши упис забелешке уписати текст)

забелешка података од значаја за пословање и правни промет удружења / савеза удружења

У случају регистрације више забелешки попунити више примерака додатка 04

*Обавезно изабрати врсту промене

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве: 

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме / 
назив   

На адресу удружења / савеза удружења 



ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ                                                                                  05
ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ / 
ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА / 
УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

ВРСТА ПРОМЕНЕ

Покретање поступка ликвидације

Покретање стечајног поступка

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве: 

Адреса
место

улица број и слово

поштански број

Име и презиме / 
назив   

_______________________________________________________
Потпис подносиоца пријаве       М.П.

БРИШУ СЕ РЕГИСТРОВАНИ ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИЦИМА УДРУЖЕЊА / САВЕЗА УДРУЖЕЊА

Име и презиме

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

ликвидациони управник стечајни управник

У назив удружења / савеза удружења уписује се ознака :      у ликвидацији      у стечају

Уписује се:

На адресу удружења / савеза удружења
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