UPIS U REGISTAR UDRUGA
Zahtjev za upis u registar udruga podnosi se:
UREDU DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO – POSAVSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Odjel za opću upravu
SLAVONSKI BROD, Petra Krešimira IV 1
Odnosno Ispostavi ureda – prema sjedištu udruge
Zakonom o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) uređuje se osnivanje, registracija,
pravni položaj i prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe.
Udrugu mogu osnovati najmanje 3 osnivača.
Zahtjev za upis u registar udruga u ime osnivača, sukladno članku 22. Zakona o udrugama,
podnosi osoba ovlaštena za zastupanje.
ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA POTREBNO JE PRILOŽITI:
1. Zahtjev za upis u registar udruga (obrazac br. 1)
2. Zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
3. Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
4. Statut udruge
5. Popis osnivača (fizičkih ili pravnih osoba-obrazac br. 2)
6. Osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv
likvidatora
7. Izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu - osnivača
udruge
8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice osnivača, likvidatora i osobe
ovlaštene za zastupanje
9. Suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene
djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis
udruge
10. Ovjerena suglasnost iz članka 11. stavka. 3. Zakona o udrugama
11. Ovjerena izjava iz članka 15. Stavka 2.,3.i 4. Zakona o udrugama
12. Upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (“Narodne
novine”, 8/96 )

2 primjerka
1 primjerak
1 primjerak
2 primjerka
1 primjerak

70,00 kn

DOKUMENTACIJA ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR PRILAŽE SE U IZVORNIKU
(ORIGINALU).

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U REGISTAR PRILAŽE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU).
OBRASCI SE KUPUJU U NARODNIM NOVINAMA ili potražiti na web stranici
OPĆINE VELIKA KOPANICA
http://www.velikakopanica.hr/

Napomena:

Sukladno clanku 27. tocke 5. Zakona o udrugama, udruga ne smije u
pravnom prometu postupati po promjenama niti rabiti podatke o
promjenama prije nego što su upisani u registar udruga.

