
ОЈЕ-У
ПРИЈАВА

ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА 
МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА

I – Подаци о удружењу, односно савезу

1. Назив удружења, односно савеза
1.1. Пун назив удружења, 
односно савеза (навести пун 
назив удружења, односно савеза 
на српском језику и ћириличном 
писму)

Удружење  ( назив)

1.2. Скраћени назив удружења, 
односно савеза (навести 
скраћени назив удружења, 
односно савеза ако је одређен 
статутом)

Ако је одређен  Статутом

1.3. Назив удружења, односно 
савеза на језику и писму 
националне мањине (навести пун 
назив удружења, односно савеза 
на језику и писму националне 
мањине ако је предвиђен 
статутом)

Ако је предвиђен Статутом

1.4. Назив удружења, односно 
савеза у преводу на један или 
више страних језика (навести пун 
назив удружења, односно савеза 
у преводу на један или више 
страних језика ако је предвиђен 
статутом)

Ако је предвиђен Статутом

2.
Матични број удружења, односно 
савеза

1 7 7 9 7 3 5 0

Из Решења АПР

3.
Порески идентификациони број 
(ПИБ) удружења, односно савеза

1 0 1 5 2 2 4 3 0

Из Решења АПР

4. Седиште и адреса удружења, 
односно савеза (место, округ, 
општина, улица и број)

Из Решења АПР (за случај да је мењано 
седиште, податак из Решења о промени 
седишта)

5. Датум оснивања удружења, 
односно савеза (дан, месец и 
година)

Уписује се датум оснивања                                            
(У Решењу АПР је уписан датум 
оснивања)

6. Назив надлежног органа код кога 
је удружење, односно савез 
уписан у регистар и редни број 
уписа

Агенција за привредне регистре 
Број БУ 6789/2010

(У левом горњем углу Решења АПР уписан 



је БУ број)
7.

Број и датум решења о упису 
удружења, односно савеза у 
регистар надлежног органа

Број Решења о упису налази се у десном 
горњем углу Решења АПР испод бар кода, 
а датум доношења Решења у левом углу 
испод БУ броја

8. Област остваривања циљева Област остваривања циљева налази се у 
Статуту удружења/савеза

9.
Циљеви ради којих се оснива 
удружење, односно савез

Циљеви ради којих се оснива 
удружење/савез налазе се у Статуту 
удружења/савеза

10.

Организациона форма удружења, 
односно савеза

(заокружити)
а) удружење младих
б)удружење за младе
в) савез удружења младих и/или удружења 
за младе 
г) кровни савез

Заокружити слово, у складу одредбама 
члана 13. и члана 14. Закона о младима

11. Чланство у савезима у областима 
омладинског сектора у којима је 
удружење, односно савез члан

Уколико постоји

12. Чланство у савезима или другим 
асоцијацијама у иностранству у  
областима омладинског сектора

Уколико постоји

13. Укупан број удружења, односно 
савеза учлањених у савез Уколико постоји

14. Укупан број индивидуалних 
чланова удружења, односно 
савеза

Пример:15

15. Број индивидуалних чланова 
удружења, односно савеза 
узраста од 15 до 30 година

Пример:10

16. Шифра претежне привредне 
и/или друге делатности 
удружења, односно савеза

Уписује се уколико удружење/савез 
обавља претежну привредну и/или другу 
делатност ( из Решења АПР-а)

17. Опис претежне привредне и/или 
друге делатности удружења, 
односно савеза

Описује се уколико удружење/савез 
обавља претежну привредну и/или другу 
делатности

18. Контакт телефон (фиксни и 
мобилни) удружења, односно 
савеза

Уписати контак телефоне

19. Контакт е-mail адреса удружења, 
односно савеза Уписати е-mail адресу



II –Подаци о заступнику удружења, односно савеза

1. Презиме Петровић

2. Име Петар

3.
Јединствени матични број 
грађана Пример: 0 5 0 1 9 6 0 5 1 5 3 0 3

4.
Број пасоша и држава 
издавања (само за стране 
држављане)

(само за стране држављане)

5.

Место пребивалишта 
(уколико лице нема 
пребивалиште, навести 
место боравишта)

Уписати пребивалиште, за лица без пребивалишта 
уписати боравиште

6.
Општина и поштански 
број              

Пример: Београд 1 1 0 0 0

7.
Адреса (улица и број) Пример: Кнеза Милошабр.15   



III –Подаци о кровном савезу
(попуњавају само савези који желе да се евидентирају као кровни савез)

У складу са чланом 14. став 3. Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/2011) статус кровног савеза стиче онај савез у који се 
удружи најмање 60 регистрованих удружења младих, удружења за младе и савеза удружења младих и удружења за младе, који имају седиште 
на територији најмање две трећине управних округа у Републици Србији и најмање две године спроводе омладинске активности у више 
јединица локалне самоуправе и који окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних чланова, од којих је најмање две трећине младих.

редни 
број

број у 
Јединственој 
евиденцији

назив 
удружења, 

односно савеза

седиште удружења, односно 
савеза

број
индивидуални

х чланова 
удружења,

односно 
савеза

број 
индивидуалних 

чланова 
удружења, 

односно савеза 
узраста од 15 до 

30 година

спровeдене омладинске активности

место општина Округ година број
јединица 
локалне 

самоуправе

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци у Пријави истинити.

У Београду,
____________________________________

(својеручни потпис заступника удружења, односно савеза)

М.П.
ПРИЛОГ:
1. копија решења о упису у надлежни регистар;
2. оверена копија извода из статута;
3.изјава заступника савеза којом потврђује да савез окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних чланова, од којих 
је најмање две трећине младих (достављају само савези који испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза). 


