
(naziv nadležnog ureda)

ZAHTJEV
ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA 

U REPUBLICI HRVATSKOJ
podnosi:

1. Naziv strane udruge OIB:

2. Skraćeni 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 će strana udruga ostvarivati u Republici Hrvatskoj

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

Oznaka*

* Odabrati djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti udruga
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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 čijem 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 će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
5. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i

djelatnosti strane udruge
6. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz članka 28. stavka 2. točke 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)
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