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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 osniva ke skupštine 

2. Odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osniva koj skupštini 
3. Statut (u dva primjerka) 
4. Popis osniva a i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 
5. Preslika osobne iskaznice ili putovnice za osniva e, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje 
6. Izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osniva a 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 lanka 23. stavka 1. to ka 8. Zakona o udrugama 
9. Ovjerena suglasnost iz lanka 11. stavka 3. Zakona o udrugama 

10. Ovjerena izjava iz lanka 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 OSNIVA A I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE UDRUGE 
 
 
 

(Naziv udruge) 
 
POPIS OSNIVA A 
 

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 ro enja OIB Vlastoru ni potpis 
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OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE 

 
 

Redni 
broj Ime i prezime Datum ro enja OIB Svojstvo Vlastoru ni potpis 

(Mjesto i datum) (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LIKVIDATOR 
 

Ime i prezime/Naziv OIB Adresa prebivališta/Adresa sjedišta Vlastoru ni potpis 

    

 
 


