
На основу члана 17. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке 
организације ("Службени лист СФРЈ", бр. 42/90), савезни секретар за правосуђе и управу прописује  

Правилник о начину вођења регистра удружења, друштвених 
организација и политичких организација које се оснивају за 

територију Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије и образац за вођење тог регистра  

Правилник је објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 45/90 од 
3.8.1990. године. Престао да се примењује на политичке 

странке - види: чл. 26. Правилника - РС, 51/2009-59. Престаје да 
се примењује на удружења грађана, друштвене организације и 

њихове савезе осим на спортске организације и удружења - 
види: чл. 32. Правилника - 80/2009-47.  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се начин и садржина вођења регистра удружења, друштвених 
организација и политичких организација које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије (у даљем тексту: организација).  

Члан 2.  

Регистар има облик књиге и састоји се од већег броја истоветних регистарских листова - образаца. 
Странице регистра су нумерисане.  

Упис у регистар организације врши се на Обрасцу 1, који је саставни део овог правилника.  
Савезни орган управе надлежан за послове правосуђа и управе дужан је издати извод из регистра који 

води на Обрасцу 2, а који је саставни део овог правилника.  

Члан 3.  

Регистар из члана 2. овог правилника садржи рубрике у које се уписују:  
1) редни број уписа;  
2) назив организације;  
3) седиште и адреса организације, а ако нема пословне просторије - адреса лица које је заступа и 

представља;  
4) циљеви и облици унутрашње организације;  
5) чланство у међународној организацији и назив те међународне организације;  
6) лично име и адреса лица овлашћеног да поднесе пријаву за упис у регистар;  
7) лично име лица овлашћеног да заступа и представља организацију;  
8) датум и време уписа у регистар;  
9) број решења о упису;  
10) измене седишта организације и број и датум решења о измени уписа;  
11) одбијање пријаве;  
12) подаци о решењу о забрани рада организације;  
13) подаци о брисању из регистра;  
14) напомена.  

Члан 4.  

Организација се у регистар уписује на основу пријаве, одлуке о оснивању и статута организације, 
односно програма или програмске оријентације ако се врши упис политичке организације.  

Акти и документа из става 1. овог члана чувају се у посебном омоту за сваку организацију и 
представљају саставни део регистра.  

Члан 5.  

Овлашћени радник (у даљем тексту: водитељ регистра) пре уписа у регистар оверава регистар на првој 
страни својим потписом и печатом савезног органа управе надлежног за послове правосуђа и управе.  

Члан 6.  

Рубрике у регистру попуњавају се читко, а уписани текст се не сме исправљати и брисати.  
Изузетно, мање погрешке исправљају се прецртавањем водоравном цртом и стављањем парафа 

водитеља регистра и датума исправке. Ако се ради о већим погрешкама цео упис се поништава 
прецртавањем регистарског листа црвеном косом цртом и упис се врши на првом слободном листу.  
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Члан 7.  

Измене које су настале после првог уписа у регистар уписују се у рубрику која се односи на измене 
одговарајућих података. После уписа нових података, рубрика која садржи старе податке прецртава се 
црвеном косом цртом.  

Изузетно, ако организација која је уписана мења свој назив, тај податак се уписује на првом новом 
слободном регистарском листу. На тај лист преносе се сви остали подаци из одговарајућих рубрика с 
претходног регистарског листа. Након што се изврши пренос свих података из претходног регистарског 
листа, тај лист се прецртава црвеном косом цртом. На новом регистарском листу попуњава се, такође, и 
рубрика "напомена", с податком о регистарском броју претходног уписа.  

Ако радна организација престане са радом, та чињеница уписује се у одговарајућу рубрику, а после 
тога регистарски лист који се односи на ту организацију прецртава се са две црвене косе црте.  

Члан 8.  

Регистар и збирке исправа прописани овим правилником сматрају се књигама, односно исправама 
трајне вредности.  

Водитељ регистра дужан је чувати регистар и збирке исправа тако да се заштите од злоупотребе, 
уништења и оштећења.  

Члан 9.  

Збирка исправа води се за сваку организацију уписану у регистар.  
На омоту збирке исправа уписује се назив организације уписане у регистар и регистарски број под којим 

је извршен упис.  
Збирка исправа садржи: један примерак захтева за упис у регистар, програм, статут, измене и допуне 

програма и статута, све прилоге уз захтев, односно исправе на основу којих је извршен упис, односно 
промене података у регистру и примерак решења о упису.  

Обрасци потребни за упис у регистар  
Члан 10.  

Организација у поступку регистрације подноси савезном органу управе надлежном за послове 
правосуђа и управе захтев за упис у регистар на Обрасцу 3, који је саставни део овог правилника.  

Пријава оснивања и деловања организације подноси се савезном органу управе надлежном за послове 
правосуђа и управе на Обрасцу 4, који је саставни део овог правилника.  

Члан 11.  

Захтев и пријава прописани на обрасцима из члана 10. овог правилника подносе се у два примерка и 
попуњавају штампаним словима.  

Подаци који се уписују у обрасце морају бити потпуно идентични са одлуком о оснивању организације и 
статутом организације на коју се ти подаци односе.  

Члан 12.  

Захтев за први упис у регистар потписује лице које овласте оснивачи на оснивачкој скупштини.  
Ако се на оснивачкој скупштини не овласти лице за потписивање, овлашћеним лицем сматра се 

оснивач организације који је на попису оснивача наведен под редним бројем 1.  

Члан 13.  

Подносилац захтева дужан је да уз захтев приложи све доказе који су наведени испод одговарајуће 
рубрике захтева.  

Прилози се подносе у оригиналу, препису или фото-копији. Ако се поднесу у препису или фото-копији 
која није оверена, службено лице ће утврдити да ли су препис или фото-копија верни оригиналу.  

Попис оснивача и чланова организације треба да садржи име и презиме, адресу и јединствени матични 
број оснивача.  

Члан 14.  

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу СФРЈ".  
Бр. 2/1-019/2-1990-01  
3. августа 1990. године  
Београд  

Савезни секретар за  
правосуђе и управу,  

др Владо Камбовски, с.р.  
   

ИЗМЕНЕ 



Члан 26. Правилника о начину уписа и вођења Регистра 
политичких странака 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 51/2009 
од 14.7.2009. године. 

Члан 26. 

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења 
Регистра политичких организација ("Службени гласник СРС", број 39/90), а Правилник о начину вођења 
Регистра удружења, друштвених организација и политичких организација које се оснивају за територију 
СФРЈ и образац за вођење тог регистра ("Службени лист СФРЈ", број 45/90) престаје да се примењује на 
политичке странке. 

  

Члан 32. Правилника о садржини, начину уписа и вођења 
Регистра удружења 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 80/2009 
од 29.9.2009. године. 

Члан 32. 

Даном почетка примене овог правилника одредбе Правилника о начину вођења Регистра удружења, 
друштвених организација и политичких организација које се оснивају за територију Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и образац за вођење тог регистра ("Службени лист СФРЈ", број 45/90) 
престају да се примењују на удружења грађана, друштвене организације и њихове савезе, осим на 
спортске организације и удружења. 

  

 


