
















ИЗ ЈА ВЉУ ЈЕМ ПОД ПУ НОМ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОМ И КРИ ВИЧ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ ДА СУ НА ВЕ ДЕ НИ ПО ДА ЦИ  И ПРИ ЛО-
ЖЕ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ТАЧ НИ И СВЕ О БУ ХВАТ НИ.

НА ПО МЕ НА: Уз ову при ја ву при ло же на је сле де ћа до ку мен та ци ја из  чла на 169. став 2. За ко на о спор ту:

1) осни вач ки акт ко јим је пр ви пут осно ван су бјект еви ден ти ра ња;
2) до каз о свим ста ту сним про ме на ма су бјек та еви ден ти ра ња;
3) акт над ле жног ор га на о до де ли сред ста ва на ко ри шће ње и рас по ла га ње;
4) до каз о вла сни штву за не по крет но сти на ко ји ма су бјект еви ден ти ра ња има пра во сво ји не или пра во ко ри шће ња (пот пу ни лист 

не по крет но сти или вла снич ки лист);
5) до каз о бро ју за кљу че них про фе си о нал них уго во ра;
6) по дат ке о бро ју чла но ва су бјек та еви ден ти ра ња;
7) до каз о ма тич ном бро ју до де ље ном од стра не ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке;
8) до каз о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју (ПИБ);
9) до каз о бро је ви ма свих ра чу на у бан ка ма и ове ре не фо то ко пи је уго во ра о кре ди ти ма са ра та ма и ро ко ви ма от пла те;
10) фи нан сиј ске из ве шта је ко ји оба ве зно са др же бру то би ланс за по след ње две по слов не го ди не за ко је је са ста вљен би ланс ста ња 

и би ланс успе ха и из ве шта је о из вр ше ној ре ви зи ји (за су бјек те еви ден ти ра ња ко ји ту оба ве зу има ју) у скла ду са за ко ном за прет ход не две 
по слов не го ди не у од но су на го ди ну ка да је под не та еви ден ци о на при ја ва, као и за 1995. и 1996. го ди ну за су бјек те еви ден ти ра ња ко ји су 
би ли упи са ни у ре ги стар пре или у на ве де ном пе ри о ду;

11) ста тут;
12) ове ре не фо то ко пи је ре ше ња о упи са ним хи по те ка ма на не по крет но сти ма и уго во ре о кре ди ти ма оси гу ра ним хи по те ком;
13) ове ре не фо то ко пи је ре ше ња о хи по те ка ма на ту ђим не по крет но сти ма упи са ним у ко рист су бјек та еви ден ти ра ња и ис пра ве о 

осно ву и ви си ни по тра жи ва ња оси гу ра них хи по те ком;
14) ове ре не фо то ко пи је уго во ра о да ва њу су бјек та еви ден ти ра ња или ње го вог де ла у за куп;
15) ове ре не фо то ко пи је уго во ра о да ва њу не по крет но сти и опре ме у за куп;
16) ове ре не фо то ко пи је уго во ра о узи ма њу не по крет но сти и опре ме у за куп и ли зинг;
Спи сак по сто је ћих ак ци о на ра или чла но ва дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу са по је ди нач ним уче шћем у при ват ном ка пи та-

лу, као и пре глед суд ских спо ро ва на ве ден је у овој при ја ви.
Уз ову при ја ву при ло же на је и сле де ћа до ку мен та ци ја из чла на 170. став 1. За ко на о спор ту, (прав но сна жна од лу ка над ле жног ор га-

на, ис пра ва о прав ном по слу са чи ње на у скла ду са за ко ном, спо ра зум о на кна ди за екс про при са ну не по крет ност и др.) ко јим се до ка зу је 
пра во сво ји на, од но сно пра во ко ри шће ња на спорт ским објек ти ма/не по крет но сти ма:

1)
2)
Из ја вљу јем да ни је мо гу ће бла го вре ме но при ба ви ти сле де ћу до ку мен та ци ји из чла на 169. став 2. За ко на о спор ту, из сле де ћих 

оправ да них раз ло га:
1)
2)

У _____________________

________________ 201__

ЛИ ЦЕ ОВЛА ШЋЕ НО ЗА ЗА СТУ ПА ЊЕ 
СУ БЈЕК ТА ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊА

_____________________________________
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