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На основу члана 40. став 4. Закона о дијаспори и Србима у региону                             

(„Службени гласник РС”, број 88/09), 

  Министар спољних послова доноси 

 

    

 

Правилник 

o садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и 

евиденције организација Срба у региону 
 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се садржај и начин вођења евиденције организација у 

дијаспори и евиденције организација Срба у региону (у даљем тексту: евиденција). 

 

 

Члан 2. 

У евиденцију се уписује: 

1) редни број уписа; 

2) облик организовања (организација или савез); 

3) назив и седиште организације; 

4) имена оснивача организације; 

5) област деловања организације; 

6) циљеви организовања; 

7) врсте активности које организација обавља; 

8) лично име и пребивалиште заступника организације; 

9) чланство у савезу; 

10) број и датум доношења решења о упису у евиденцији; 

11) број и датум доношења решења о промени података у евиденцији; 

12) број и датум доношења решења о брисању из евиденције; 

13) напомене. 

 

 

Члан 3. 

Евиденција се води као јединствена електронска база података о организацијама у 

дијаспори и организацијама Срба у региону. 

 

 

Члан 4. 

Организације се уписују у евиденцију под редним бројем уписа, почев од броја 1. 
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1. Упис организација у евиденцију 

 

Члан 5. 

 

Упис организација у евиденцију врши се на основу пријаве за упис организација у 

евиденцију. 

 

Члан 6. 

Уз пријаву за упис организација у евиденцију подноси се: 

1) доказ да је организација у дијаспори, односно организација Срба у региону 

регистрована у складу с прописима стране државе у којој живи дијаспора, односно у складу 

с прописима државе на основу којих делује организација Срба у региону; 

2) превод решења на српски језик на ћириличком писму обављен код надлежног 

органа стране државе; 

3) акт о избору лица овлашћеног за заступање организације. 

 

 

Члан 7. 

Пријава из члана 5. овог правилника подноси се на обрасцу који је приложен уз овај 

правилник и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет страници званичног 

сајта министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону. 

Подаци који се уписују у образац пријаве за упис организација у евиденцију морају 

бити идентични подацима садржаним у члану 6. овога правилника. 

 

 

Члан 8. 

У циљу ажурирања евиденције, на захтев министарства надлежног за дијаспору и 

Србе у региону, организације морају да без одлагања доставе доказе о подацима наведеним 

у члану 6. овог правилника. 

 

  Члан 9. 

Ако је након поднете пријаве дошло до промене заступника организације, заступник 

о томе без одлагања обавештава министарство надлежно за дијаспору и Србе у региону и 

доставља одговарајући доказ. 

 

                                                     

2. Упис промене података у евиденцију 

 

Члан 10. 

За упис промене података у евиденцију подноси се пријава за промену података. Уз 

пријаву за промену података подноси се и превод акта о промени података, преведен на 

српски језик и на ћириличком писму код надлежног органа стране државе.  
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 Члан 11. 

Упис промене података у евиденцију врши се на основу решења о упису промене 

података у евиденцију, које доноси министар надлежан за дијаспору и Србе у региону, 

односно лице које овласти министар надлежан за дијаспору и Србе у региону. 

 

 

Члан 12. 

За брисање организације из евиденције подноси се захтев за брисање организације 

из евиденције. 

 

Члан 13. 

Брисање организација из евиденције врши се на основу решења о брисању 

организација из евиденције, које доноси министар надлежан за дијаспору и Србе у региону.  

 

Ако организација не поступи по захтеву из члана 8. овог правилника, министарство 

надлежно за дијаспору и Србе у региону, брисаће организацију из евиденције коју води по 

основу овог правилника. 

 

Члан 14. 

Одредбе овог правилника које се односе на организације, сходно се примењују и на 

савезе организација у дијаспори и савеза организација у региону. 

 

 

Члан 15. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о  садржају и 

начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у 

региону („Службени гласник РС”, број 6/10). 

 

 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

                                      Број 173-6/30-2021/01                                                                                     

                   У Београду, 7. јула 2021. године    

                    

                           Министар, 

 

                        Никола Селаковић, с.р.  




