
 
ШТА ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА?  
 
 
 

• УДРУЖЕЊА ИЛИ ФОНДАЦИЈЕ: 
 

- ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС  који садржи: назив, сједиште, адресу, датум оснивања, циљеве и 
задатке, имена чланова органа управљања, имена лица овлаштених за заступање и 
представљање и потпис представника удружења/фондација. (5 примјерака) – Правилник о 
јединственом регистру удружења и фондација (Службени Гласник РС бр. 59/01) 

 
- ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ која садржи: имена и презимена, адресе оснивача (односно 

назив и сједиште оснивача као правног лица), назив, сједиште и адресу удружења, циљеве и 
задатке удружења/фондација, име и презиме лица које је овлаштено да обави послове уписа 
у регистар удружења/фондација, потписе оснивача (са јединственим матичним бројем). За 
фондације се у Одлуци наводе и новчана средства или други видови имовине коју оснивач 
улаже. 

             Одлука се доноси на оснивачкој Скупштини, и потписује је предсједник Скупштине. (5 
примјерака) 
 
      -      ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЛИЦА (ОРГАНА) ОВЛАШТЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И                   

       ПРЕДСТАВЉАЊЕ. (5 примјерака) 
 
-     ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ који садржи: кад је 
Скупштина одржана, 
       колико је било присутних чланова, дневни ред и које су одлуке донесене (за удружења) 
 
- СПИСАК ОСНИВАЧА (име и презиме, адреса, јединствени матични број и својеручни 

потпис)  
      (5 примјерака) 
 
- СТАТУТ  који садржи: назив и сједиште, циљеве и задатке, поступак пријема и искључења 

чланова,  
             права и обавезе чланова, органи удружења/фондација, начин њиховог избора и опозива, 
овлаштења, 

      кворум и правила гласања, трајање њиховог мандата, поступак за сазивање Скупштине 
(редовне и  
      ванредне-по потреби), начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду, 
правила која се  
      примјењују за стицање и располагање средствима (за фондације-правила кориштења 
средстава  
     фондација и могуће кориснике средстава), орган овлаштен за надзор над кориштењем тих 
средстава,  
     поступак за измјену и допуну Статута, овлаштење и начин доношења других општих аката, 
облик и  
     садржај печата удружења/фондације, заступање, услови и поступак за спајање, раздвајање, 
     трансформацију или престанак рада удружења/фондације и поступак расподјеле преостале 
имовине у  
     случају престанка рада удружења/фондације.  
 



- ТАКСА за упис износи 300 КМ. 
 
 
            ЗАКОН О УДРУЖЕЊИМА  И ФОНДАЦИЈАМА РС (Службени Гласник РС бр. 52/01)  
 
 
   Удружење могу основати најмање три физичка или правна лица. 
   Фондација може бити основана од стране једног или више физичких или правних лица. 


