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* НАПОМЕНА:
 Додатак 17 користити  за регистрацију настале статусне промене. За објаву нацрта Уговора о статусној промени односно Плана поделе користити
додатак 16.
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* НАПОМЕНА:
 Уз додатак 21 за статусну промену по потреби се подносе и одговарајући додаци у зависности од врсте статусне промене. Уколико се услед статусне
промене нека од установе културе која учествују у статусној промени брише и/или оснива, подносе се регистрационе пријаве брисања односно оснивања 
одговарајуће правне формае. За статусне промене спајања и поделе уз оснивање подносе се регистрационе пријаве брисања и оснивања за сваког од учесника. 
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* НАПОМЕНА:
У зависности од броја учесника у статусној промени, користити потребан број примерака додатка 17.
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Доказ о уплати прописане накнаде.

Упис статусне промене установе културе у приватној својини:

Одлуке надлежних органа установе културе које учествују у статусној промени, којима се одобрава статусна промена;

Уговор о статусној промени, односно план поделе установе културе, оверен од надлежног органа овере;

Документација која се доставља за упис оснивања, ако статусном променом настаје нова установа културе;

Финансијски извештај установе културе, која учествују у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај 
ревизора о извршеној статусној промени, изјава заступника установе културе да су оснивачи сагласни да се
финансијски извештаји, извештаји ревизора, не сачињава;

Измене акта о оснивању, односно статута као и пречишћен текст статута, ако установа културе која учествује у статусној
промени наставља да постоји (потписи оснивача на акту о измени акта о оснивању установе културе у приватној
својини, оверавају се у складу са законом);

Уз пријаву статусне промене, свака установа културе која учествује у статусној промени подноси:

Ако услед статусне промене установа културе престаје да постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне промене подноси се и
регистрациона пријава за брисање те установе културе из Регистра.
Ако услед статусне промене установа културе престаје да постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне промене подноси се и
регистрациона пријава за брисање те установе културе из Регистра.
Ако услед статусне промене установа културе престаје да постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне промене подноси се и
регистрациона пријава за брисање те установе културе из Регистра.
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