NARODNE NOVINE
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Obrazac broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
(Naziv nadležnog ureda)

ZAHTJEV
ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
REPUBLIKE HRVATSKE
podnosi:
1. Naziv udruge



2. Skraüeni naziv udruge (ako je propisan statutom)



3. Sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)

3a. Kontakt - podaci* (telefon, telefax, e-mail)




* Podatak nije obvezan

4. Datum održavanja sjednice osnivaþke skupštine



5. Datum donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga



6. Oblik udruživanja*
a) udruga

b) ustrojstveni oblik udruge s pravnom
osobnošüu

c) savez udruga

* Odabrati zaokruživanjem

6a. Naziv i registarski broj udruge kojoj ustrojstveni oblik pripada*
Naziv

* Popunjava se u sluþaju zaokruživanja slova b) pod rubrikom broj 6.

7. Ciljana skupina
Oznaka*













* Odabrati jednu ili više ciljanih skupina iz Popisa ciljanih skupina

Registarski broj

NARODNE NOVINE
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8. Podruþje djelovanja sukladno ciljevima
Oznaka*



Podruþje djelovanja (opisno iz Statuta)





* Odabrati jedno ili više podruþja djelovanja iz Klasifikacije djelatnosti udruga

8a. Vrsta sporta prema nomenklaturi sportova*
Oznaka*

* Popunjavaju samo sportske udruge

9. Ciljevi udruge

10. Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi (opisno iz Statuta)
Oznaka*









* Odabrati djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti udruga

11. Gospodarske djelatnosti (ako su propisane statutom)

12. Osobe ovlaštene za zastupanje (ime i prezime, OIB i svojstvo)

SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.

NARODNE NOVINE

SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.
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13. Likvidator (ime i prezime, OIB i prebivalište / naziv, OIB i adresa sjedišta)

14. Statusne promjene (spajanje ili podjela) – Podaci o udrugama koje se spajaju ili dijele (naziv udruge, sjedište, registarski broj,
OIB)

Prilog: 1. Zapisnik o radu i odlukama osnivaþke skupštine
2. Odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivaþkoj skupštini
3. Statut (u dva primjerka)
4. Popis osnivaþa i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
5. Preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivaþe, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
6. Izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivaþa udruge i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi
7. Odluka nadležnog tijela udruge za upis ustrojstvenog oblika u registar udruga
8. Suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz þlanka 23. stavka 1. toþka 8. Zakona o udrugama
9. Ovjerena suglasnost iz þlanka 11. stavka 3. Zakona o udrugama
10. Ovjerena izjava iz þlanka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o udrugama
11. Zapisnik o radu i odlukama skupština udruga koje se spajaju odnosno dijele
12. Odluke o spajanju
13. Odluke o podjeli

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruge)

Obrazac 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
POPIS OSNIVAýA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE UDRUGE

(Naziv udruge)

POPIS OSNIVAýA
Redni broj

Ime i prezime
ili naziv pravne
osobe

Adresa prebivališta
ili adresa sjedišta
pravne osobe

Ime i prezime osobe
ovlaštene za
predstavljanje pravne
osobe

Datum roÿenja

OIB

Vlastoruþni potpis

NARODNE NOVINE
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OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
Redni
broj




















































Ime i prezime

Datum roÿenja

OIB

Svojstvo

Vlastoruþni potpis









(Mjesto i datum)

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LIKVIDATOR
Ime i prezime/Naziv

OIB

Adresa prebivališta/Adresa sjedišta

Vlastoruþni potpis

NARODNE NOVINE

SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.
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Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske




(Naziv nadležnog ureda)

ZAHTJEV
ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA
REPUBLIKE HRVATSKE
podnosi:
1. Naziv udruge


1a. Skraüeni naziv udruge

2. Registarski broj udruge





4. Sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)


* Podatak nije obvezan

5. Datum donošenja novog statuta udruge ili izmjena i dopuna statuta



6. Promjena ciljane skupine
Oznaka*

* Odabrati jednu ili više ciljanih skupina iz Popisa ciljanih skupina

7. Promjena podruþja djelovanja sukladno ciljevima
Oznaka*

Podruþje djelovanja (opisno iz Statuta)

* Odabrati jedno ili više podruþja djelovanja iz Klasifikacije djelatnosti udruga



4a. Kontakt - podaci* (telefon, telefax, e-mail)



Prilog: 1. Zapisnik o radu i odlukama skupštine udruge
2. Novi statut ili izmjene i dopune statuta (u dva primjerka)

3. OIB udruge

STRANICA 14 – BROJ 4

NARODNE NOVINE
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE


7a. Promjena vrste sporta prema nomenklaturi sportova*
Oznaka*

* Popunjavaju samo sportske udruge

8. Promjena ciljeva

9. Promjena djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi
Oznaka*

Prilog: Kao pod rubrikom 5.
* Odabrati djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti udruga

10. Novi naziv udruge


Prilog: Kao pod rubrikom 5.

10a. Novi skraüeni naziv udruge


Prilog: Kao pod rubrikom 5.

11. Novo sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)


Prilog: 1. Zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela udruge

12. Osobe kojima prestaje pravo zastupanja udruge (ime i prezime, OIB i svojstvo)



SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.

SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.
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13. Nove osobe ovlaštene za zastupanje udruge (ime i prezime, OIB i svojstvo)



Prilog: 1. Zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela udruge
2. Odluka o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje
3. Preslika osobne iskaznice za osobe ovlaštene za zastupanje

14a. Likvidator (novi – ime i prezime, OIB i prebivalište/naziv,
OIB i adresa sjedišta)

14. Likvidator (upisan u registar udruga)

Prilog: 1. Preslika osobne iskaznice ili putovnice za novog likvidatora
2. Zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela udruge

15. Statusna promjena - pripajanje (naziv udruge, sjedište, registarski broj, OIB)

Prilog: 1. Zapisnici o radu i odlukama skupštine udruge pripajatelja i pripojene udruge
2. Odluka o pripajanju
3. Odluka o suglasnosti za pripajanje

16. Prestanak postojanja udruge: datum donošenja odluke o prestanku postojanja udruge



Prilog: 1. Zapisnik o radu i odlukama skupštine udruge


17. Prestanak postojanja po skraüenom postupku (þlanovi upravnog (izvršnog) tijela, ime, prezime, OIB i prebivalište)





Prilog: 1. Ovjerena izjava þlana upravnog (izvršnog) tijela udruge iz þlanka 51. Zakona
2. Preslike osobnih iskaznica þlanova upravnog (izvršnog) tijela udruge

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruge)

NARODNE NOVINE
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Obrazac broj 4 – Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
(Naziv nadležnog ureda)

ZAHTJEV
ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
podnosi:
1. Naziv strane udruge

OIB:

2. Skraüeni naziv strane udruge

3. Sjedište strane udruge u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)

4. Adresa sjedišta strane udruge u zemlji sjedišta

5. Ciljevi koje üe strana udruga ostvarivati u Republici Hrvatskoj

6. Djelatnosti koje üe strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (opisno iz odluke o
ciljevima i djelatnostima)
Oznaka*

* Odabrati djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti udruga

SRIJEDA, 14. SIJEČNJA 2015.

NARODNE NOVINE
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7. Osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (ime i prezime, OIB i svojstvo)

Prilog:

1. Izvadak iz registra u kojem je, u državi po þijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest
mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
2. Odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je
osnovana nije propisan upis u registar
3. Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
4. Odluka o ciljevima i djelatnostima koje üe strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
5. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiniþnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i
djelatnosti strane udruge
6. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiniþnom pismu dokumenata iz þlanka 28. stavka 2. toþke 1., 2. 3. i 4.
7. Preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
8. Drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.
9. Potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge)

NARODNE NOVINE
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Obrazac broj 5 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
1D]LYQDGOHåQRJXUHGD

ZAHTJEV
ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

SRGQRVL

1. Naziv strane udruge




1a. Skraüeni naziv strane udruge

2. Registarski broj strane
udruge

3. Sjedište strane udruge u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)


OIB strane udruge





4. Novi naziv strane udruge (puni novi naziv)






Prilog:

2GOXNDQDGOHåQRJWLMHODRSURPMHQLQD]LYD

4a. Novi skraüeni naziv strane udruge






Prilog:


.DRSRGUXEULNRPEU

5. Nova adresa sjedišta strane udruge u Republici Hrvatskoj






Prilog:


2GOXNDRSURPMHQLDGUHVHVMHGLãWDX5HSXEOLFL+UYDWVNRM

6. Novi ciljevi koje üe strana udruga ostvarivati u Republici Hrvatskoj
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7. Nove djelatnosti strane udruge (opisno iz odluke o ciljevima i djelatnostima)
Oznaka*

2GDEUDWLGMHODWQRVWLL].ODVLILNDFLMHGMHODWQRVWLXGUXJD


8. Osobe kojima prestaje pravo zastupanja strane udruge u Republici Hrvatskoj
(ime i prezime, OIB i svojstvo)




9. Nove osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (ime, prezime i svojstvo)




Prilog:

 2GOXNDRSURPMHQLRVREDRYODãWHQLK]D]DVWXSDQMHVWUDQHXGUXJHX5HSXEOLFL+UYDWVNRM
 3UHVOLNDLVSUDYHRLGHQWLWHWXRVREDRYODãWHQLK]D]DVWXSDQMHVWUDQHXGUXJHX5HSXEOLFL+UYDWVNRM



10.Prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj: odluka nadležnog tijela strane
udruge o prestanku djelovanja i datum donošenja odluke 




Prilog:

 2GOXNDRSUHVWDQNXGMHORYDQMDVWUDQHXGUXJHX5HSXEOLFL+UYDWVNRM








LPHSUH]LPHLSRWSLVRVREHRYODãWHQH]D]DVWXSDQMHVWUDQHXGUXJH 


