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Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet nastavlja tradiciju Hrvatskog foruma 
korisnika otvorenih sustava, koji je djelovao od 1992. do 2001. godine unutar 
Hrvatskog  informatičkog zbora (prije: zajednice). U duhu nastavka tradicije, udruga je 
i danas  prepoznatljiva kao promotor i platforma za primjenu novih informatičkih 
tehnologija u  području otvorenih računarskih sustava, posebice Interneta.   

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01. i 11/02.), 
Skupština Udruge - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet održana 30. rujna 
2010. donijela je  

   

STATUT UDRUGE 
HRVATSKA UDRUGA ZA OTVORENE SUSTAVE I INTERNET 

  

I. OPĆE ODREDBE   
 

Članak 1.  

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga - 
Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (u daljem tekstu: Udruga); zastupanje; 
ciljevi, ostvarivanje javnosti rada udruga; članstvo i članarina; prava, obveze i 
stegovna odgovornost članova; način objedinjavanja djelovanja nositelja aktivnosti, 
unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i 
način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova; imovina i 
raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s 
imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.   

 

Članak 2.  

Puni naziv Udruge je: 

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet   

Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi: Otvoreni sustavi 

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku:  

Croatian Society for Open Systems and Internet 

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: HrOpen 
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Sjedište Udruge je u Zagrebu.  

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.  

Udruga ima pravnu osobnost i registrirana je pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i 
lokalne samouprave Republike Hrvatske.  

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.   

 

Članak 3.  

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje 
ustrojbene oblike.  

Ustrojbeni oblici Udruge nisu pravne osobe.  

  

Članak 4.  

Udruga ima amblem i pečat okruglog oblika promjera 35 mm na kojem je obodno 
ispisan njen puni naziv, a u sredini oboda je skraćeni naziv na engleskom jeziku 
(HrOpen), tako da je slovo "O" izvedeno kao znak globusa.   

  

Članak 5.  

Udruga može surađivati i učlanjivati se u druge srodne asocijacije i udruge u zemlji i 
inozemstvu.  

 

Članak 6.  

Rad Udruge je javan.  

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članova 
Udruge i putem javnog priopćavanja.  

Članovi se o radu Udruge izvješćuju elektroničkim medijima (Internet), te ukoliko je 
potrebno, dostavom pisanih materijala te putem sjednica tijela Udruge.  

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela 
upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.  

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada u skladu s propisima o javnom 
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informiranju Udruga ima Web stranice na Internetu.  

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, 
zbornike radova i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.  

Sve informacije o radu, poslovanju i odlukama Udruge ili njegovih tijela javni su i 
trajno se objavljuju na Web stranicama Udruge.   
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II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE 

 

Članak 7. 

Cilj Udruge je promicanje i poticanje razvitka otvorenih računarskih sustava i Interneta 
u Republici Hrvatskoj.  

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelovanjem:  

 poticanjem djelotvornog razvoja i unapređenja primjene otvorenih računarskih 
sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj   

 aktivnim korištenjem i procjenom uporabljivosti pojedinih otvorenih i Internet 
tehnologija  

 prezentiranjem primjenjivosti otvorenih tehnologija i Interneta kroz organiziranje 
stručnih seminara, predavanja i radionica  

 sakupljanjem, prosljeđivanjem i razmjenom informacija iz područja tehnologije i 
proizvoda otvorenih računarskih sustava i Interneta  

 uspostavljanjem stručne suradnje sa stručnjacima i asocijacijama za otvorene  
računarske sustave i Internet iz Hrvatske i inozemstva  

 poticanjem korištenja otvorenih tehnologija i sadržaja, te programa otvorenog 
koda u obrazovnom sustavu, u čitavoj obrazovnoj vertikali i cjeloživotnom 
obrazovanju 

 obrazovanjem djece i mladih za korištenje i razvoj otvorenih sustava i 
programa otvorenog koda 

 poticanjem uporabe modernih usluga mreže Internet u poslovnim sustavima  
 poticanjem korištenja otvorenih računarskih sustava i tehnologija u javnim 

službama i državnoj upravi  
 poticanjem uporabe programske podrške iz domene Otvorenog programskog 

koda (Open Source) i Slobodne programske podrške (Free Software)  
 informiranjem članstva o zakonima i drugim propisima koji reguliraju ili dotiču  

područje otvorenih računarskih sustava i Interneta, te aktivno utjecanje na 
njihovo donošenje i provedbu  
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III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST 
ČLANOVA  

 

Članak 8. 

Članstvo u Udruzi je redovno.  

Članovi Udruge su pojedinačni članovi (punoljetne fizičke osobe) - informatički 
profesionalci, korisnici i graditelji otvorenih računarskih sustava i Interneta, te pravne 
osobe (tvrtke ili druge udruge). Članovi podržavaju djelatnost Udruge i prihvaćaju njen 
Statut i opće akte.  

Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne 
osobe.  

U Udrugu se mogu učlaniti i strane fizičke i pravne osobe (tvrtke ili druge udruge), 
koje podržavaju djelatnost Udruge i prihvaćaju njen Statut i opće akte. 

Visina članarine za članice i potporne članice, te za pojedinačne članove određuje se 
Pravilnikom o članarinama.  

  

Članak 9. 

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku 
zahtjeva za prijemom u Udrugu.  

Upravni odbor Udruge donosi odluku o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra 
članova Udruge.  

  

Članak 10.  

Prava i obveze članova su:  

 biranje i izbor u tijela Udruge  
 aktivno sudjelovanje u izvršavanju ciljeva Udruge i ostvarivanju njenih 

djelatnosti  
 čuvanje ugleda Udruge  
 izvještavanje o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom 

poslovanju  
 predlaganje, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela  
 poticanje i pridržavanje unapređenja djelovanja  
 korištenje mrežnih informatičkih i drugih resursa Udruge u skladu s normama 
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ponašanja na mreži Internet, te dogovoru unutar Udruge  
 plaćanje članarine ili obavljanje rada u vrijednosti ekvivalentnoj iznosu 

članarine  

  

Članak 11. 

Članstvo u Udruzi prestaje:  

 prestankom djelovanja Udruge  
 izjavom o istupanju iz članstva i  
 isključenjem iz članstva.  

  

Članak 12.  

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako  

 prekrši odredbe Statuta  
 ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu  
 koristi informatičke resurse udruge za nezakonite radnje ili namjerno prouzroči 

materijalnu ili nematerijalnu štetu Udruzi, trećim osobama ili organizacijama  

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Suda časti.  

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna. 
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IV. TIJELA UDRUGE   

 

Članak 13. 

Tijela Udruge su:  

1. Skupština  
2. Upravni odbor Udruge  
3. Predsjednik, dopredsjednici i tajnik Udruge  
4. Nadzorni odbor Udruge  
5. Mladež Udruge  
6. Ekspertne skupine  
7. Sud časti  
8. Povjerenstvo za priznanja  
9. Odbori, povjerenstva i druga povremena tijela  

  

Skupština Udruge  

 

Članak 14.  

Skupština je najviše tijelo Udruge a čine ju:  

  

 fizičke osobe članovi Udruge  
 predstavnici pravnih osoba članica Udruge   

Prilikom odlučivanja na Skupštini Udruge svaki nazočni član odlučuje s jednim 
glasom.   

  

Članak 15.  

Skupština je vrhovno tijelo Udruge koje odluke donosi na sjednicama.  

Skupština može biti Redovna, Izvanredna i Svečana.  

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.  

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge.  

Sazivanje Skupštine čini se dostavljanjem poziva (elektronički ili pismeno) članovima 



 

 
Statut Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet 

 
 

8 
 

najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.  

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog 
reda s obrazloženjem.   

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na 
zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s tim da se odmah 
predloži dnevni red.  

Ako predsjednik Udruge ne sazove skupštinu, za zahtjev predlagača iz stavka 7. 
Ovog članka, u roku 45 dana od dana podnesenog zahtjeva, može ju sazvati i 
predlagač.  

Svečana skupština saziva se radi obilježavanja važnih datuma ili uspjeha u radu 
Udruge.  

  

Članak 16.  

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge.  

Skupština odlučuje većinom nazočnih članova, ukoliko postoji kvorum od 50% 
članova Udruge. Ukoliko ne postoji kvorum, čeka se pola sata kako bi Skupštini 
nazočio dovoljan broj članova. Ako ni tada ne postoji kvorum, Skupština pravovaljano 
odlučuje ukoliko je nazočno više od 20% članova, a tada se pravovaljane odluke 
donose dvotrećinskom većinom.  

Skupština odlučuje javnim glasovanjem.  

  

Članak 17. 

Skupština Udruge:  

 donosi Statut i njegove izmjene i dopune  
 donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge  
 bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, tajnika i sve članove Upravnog 

odbora, Nadzornog odbora i Suda časti  
 donosi godišnji program rada i poslovanja i usvaja godišnja izvješća o radu i 

poslovanju Udruge  
 razmatra izvješća o radu tijela Udruge  
 rješava žalbe članova Udruge u drugom stupnju  
 odlučuje o prestanku postojanja Udruge  
 odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim 

Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela  
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Članak 18.  

Skupština može razriješiti Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednike i tajnika 
Udruge te ostala tijela Udruge, kao i sve članove tih tijela i prije isteka vremena na 
koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno 
povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s 
punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština 
bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav 
birani. Kao i za Upravni odbor, identičan model vrijedi i za sva ostala tijela Udruge.   

Upravni odbor, kao i sva ostala tijela Udruge, odgovara za svoj rad Skupštini.  

Član Upravnog odbora ili drugog tijela Udruge, moše zatražiti svoje razrješenje prije 
isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do 
donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za 
razrješenje na prvoj sjednici.  

  

Upravni odbor  

  

Članak 19.  

Upravni odbor ima 9 članova koje Skupština bira na vrijeme od 2 godine, a nakon 
toga mogu biti ponovo birani.   

Broj članova Upravnog odbora Udruge ovisi o programu rada Udruge.   

Predsjednik, dopredsjednici i tajnik po dužnosti su članovi Upravnog odbora.   

Upravni odbor Udruge:  

 provodi program rada Udruge  
 utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune  
 utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i izvješćuje o njegovoj provedbi  
 utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana, izvješćuje o poslovanju Udruge, 

te podnosi završni račun  
 odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva  
 brine se o informiranju članstva i javnosti  
 odlučuje o korištenju imovine Udruge  
 odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu hrvatskih i inozemnih organizacija, 

učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih  
 osniva povjerenstva, ekspertne skupine i druga tijela koja pomažu ostvarivanju 

ciljeva Udruge  
 odlučuje o izboru tvrtki kojima će se povjeriti obavljanje administrativno - 

računovodstvenih poslova za Udrugu  
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 odlučuje o upućivanju spora među članovima na mišljenje Sudu časti  
 odlučuje o iznosima članarina  
 odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge  
 obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost  

  

Članak 20. 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati 
ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke iz 
nadležnosti Upravnog odbora donose se većinom nazočnih članova javnim 
glasanjem.  

Upravni odbor saziva predsjednik Udruge. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu 
može sazvati jedan od dopredsjednika Udruge.  

Sjednicom predsjeda predsjednik Udruge.  

Sazivanje Upravnog odbora čini se dostavljanjem poziva (elektronički ili pismeno) 
članovima najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.  

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog 
reda s obrazloženjem.   

 

Predsjednik, dopredsjednici i tajnik Udruge  

  

Članak 21. 

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog 
odbora te odgovara za zakonitost njenog rada.  

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.  

Predsjednika, dopredsjednike i tajnika bira Skupština na vrijeme od 2 godine, a nakon 
toga mogu biti ponovo birani.  

Predsjednik Udruge:  

 saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora te predlaže dnevni red  
 saziva i vodi sjednice  
 provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge  
 predlaže Program rada  
 predlaže akcije i mjere za unapređenje rada Udruge  



 

 
Statut Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet 

 
 

11 
 

 zastupa i predstavlja Udrugu u odnosima s drugim subjektima  
 daje smjernice oko organiziranja i promocije novih otvorenih tehnologija na 

događanjima koje organizira Udruga  
 nadležan je za nabavku i prodaju osnovnih sredstava  
 potpisuje sve službene dokumente  
 odobrava službena putovanja 

  

Članak 22. 

Skupština može, kao znak priznanja za doprinos razvoju Udruge ili otvorenog 
računarstva i Interneta, izabrati jednog ili više počasnih predsjednika. Osoba koja je 
nositelj ove titule treba biti član Udruge.   

Funkcija počasnog predsjednika nije izvršna funkcija, s toga nije prepreka za izbor u 
bilo koje tijelo Udruge.  

   

Članak 23. 

Udruga ima tri dopredsjednika.  

Dopredsjednici pomažu predsjedniku Udruge u ostvarenju ciljeva i programa rada 
Udruge. U slučaju spriječenosti predsjednika, dopredsjednici preuzimaju njegove 
dužnosti.  

Konkretnu podjelu dužnosti među dopredsjednicima određuje Skupština, temeljem 
prihvaćenog plana rada predsjednika udruge na izbornim skupštinama udruge. 

Dopredsjednici također po funkciji obavljaju ili brinu o provođenju sljedećih zadataka:  

 omogućuju članovima tehničke uvijete za rad na Internetu i korištenje mrežnih 
usluga   

 brinu se da članstvo korištenjem informatičkih resursa ne krši Statut i/ili norme 
ponašanja uvriježene u Udruzi ili na Internetu  

 osiguravaju tehničke preduvjete za organizaciju stručnih skupova i događanja 
Udruge  

 obavljaju poslove koje im povjeri predsjednik  

  

Članak 24. 

Tajnik Udruge:   

 priprema rad Skupštine i Upravnog odbora Udruge  
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 priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština  
 priprema Program rada i financijski plan u suradnji s predsjednikom i Upravnim 

odborom  
 komunicira s članovima Udruge  
 vodi registar članova  
 vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora  
 vodi i čuva pismohranu Udruge  
 priprema stručne skupove i događanja koje Udruga organizira  
 vodi računovodstveno-financijsko i administrativno poslovanje udruge u skladu 

sa zakonskim propisima  
 obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjednika i Upravnog odbora u 

skladu s općim aktima Udruge  

   

Nadzorni odbor  

   

Članak 25.  

Nadzorni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine, a nakon 
toga mogu biti ponovo birani.  

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.  

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina 
njegovih članova, a pravovaljane odluke iz svoje nadležnosti donosi većinom glasova 
nazočnih članova javnim glasanjem.  

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora, rukovodi radom i 
obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština.  

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.  

  

Članak 26. 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:  

 primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge  
 materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge  
 ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata   

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština te može sugerirati 
predsjedniku i Upravnom odboru temeljne smjernice djelovanja Udruge i predlagati 
akcije u skladu s ciljevima i interesima Udruge.  
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Članak 27. 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i 
poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja 
omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke, te dati tražene obavijesti.  

Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora, ali bez 
prava odlučivanja.  

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora ako utvrdi 
nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju 
poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.  

  

Članak 28.  

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana 
primjenjuju se odredbe članka 18. ovoga Statuta.  

  

Mladež Udruge  

  

Članak 29.  

Mladež Udruge čine studenti, učenici srednjih i osnovnih škola zainteresirani za 
otvoreno računarstvo i Internet, koji pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge.    

Članovi Mladeži Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge samo ako su 
punoljetni.   

Članovi Mladeži Udruge ne plaćaju članarinu, ali su dužni pomagati pri promotivnim, 
organizacijskim ili administrativnim aktivnostima u interesu Udruge, koje im povjere 
predsjednik ili tajnik, a koje su približno materijalno ekvivalentne članarini za 
pojedinačnog člana Udruge.  

Tajnik Udruge dužan je voditi aktualan popis članova Mladeži Udruge, u sklopu svoje 
dužnosti vođenja registra članova.   

  

Sud časti 
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Članak 30.  

U cilju zaštite ugleda i etike Udruge, te zbog objektivnog prosuđivanja u mogućim 
sporovima među članovima, u Udruzi djeluje Sud časti.  

Sud časti imenuje Skupština iz redova članova Udruge, a čine ga 3 člana.  

Mandat članova Suda časti traje dvije godine, a nakon toga mogu biti ponovo birani.  

  

Članak 31.  

Sjednice Suda časti održavaju se prema potrebi. Sjednice inicira Upravni odbor, 
ukoliko postoje sporovi među članovima.   

Sud časti pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih 
članova, a pravovaljane odluke iz svoje nadležnosti donosi jednoglasno, javnim 
glasanjem.   

  

Članak 32.  

Na način i postupak razrješenja Suda časti ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se 
odredbe članka 18. ovoga Statuta.  

  

Odbori, povjerenstva i druga povremena tijela  

  

Članak 33.  

Odbori, povjerenstva i druga povremena tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su 
osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.  

  

Ekspertne skupine  

  

Članak 34.  

U cilju poticanja i rješavanja užih specijalističkih problema Udruga može osnivati 
odgovarajuće ekspertne skupine.  

Članovi ekspertnih skupina su članovi Udruge, specijalisti za određene discipline. 
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Ukoliko je potrebno, ekspertna skupina može kao aktivnog sudionika u rješavanju 
problema predložiti i nečlana, koji treba prihvatiti Statut i ciljeve djelovanja Udruge.  

Upravni odbor donosi odluku o osnivanju i raspuštanju ekspertne skupine.  

 

Priznanja  

  

Članak 35. 

Za uspješne rezultate u promicanju i unapređivanju otvorenih tehnologija i usluga 
Interneta u Republici Hrvatskoj, Udruga dodjeljuje priznanja.  

  

Članak 36. 

Odluku o dodjeli priznanja donosi Povjerenstvo za priznanja u skladu s Pravilnikom o 
priznanjima.  

  

Članak 37. 

Povjerenstvo za priznanja imenuje Skupština.  

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana. 

Mandat Povjerenstva traje dvije godine.  

Način rada Povjerenstva pobliže se uređuje Pravilnikom o priznanjima.  

  

Članak 38. 

Na način i postupak razrješenja Povjerenstva za priznanja ili pojedinog njegovog 
člana primjenjuju se odredbe članka 18. ovoga Statuta.  

  

 

 

 



 

 
Statut Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet 

 
 

16 
 

V. IMOVINA UDRUGE, NAČIN POSLOVANJA I OBAVLJENJE 
ORGANIZACIJSKIH, FINANCIJSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA  

  

Članak 39.  

Imovinu Udruge čine prihodi koje ona ostvaruje od:  

 članarine  
 sredstva ostvarenih organiziranjem stručnih skupova, seminara i predavanja te 

od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu  
 donacija i dotacija  
 sredstava dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i 

djelovanje Udruge  
 ostalih prihoda sukladno Zakonu  

  

Članak 40.  

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija.  

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu poslovnu 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.  

Po završetku poslovne godine sastavlja se godišnji obračun.  

Predsjednik Udruge i osobe koje Skupština ovlasti imaju naredbodavno pravo u 
raspolaganju imovinom Udruge.  

  

Članak 41.  

Obavljanje organizacijskih, financijskih i administrativnih poslova za potrebe Udruge 
umjesto tajnika mogu obavljati i tvrtke kojima Upravni odbor povjeri tu dužnost.  

Međusobne obveze Udruge i tvrtke u pogledu obveza iz stavka 1. Ovog članka 
određuju se ugovorom.  
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VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI  

  

Članak 42.  

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama 
Statuta.  

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga 
na raspravu članovima Udruge.  

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima 
stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.  

  

Članak 43. 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.  

  

Članak 44.  

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a 
zahtijevaju podrobnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština Udruge.  
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

  

Članak 45. 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.   

U slučaju prestanka postojanja, imovina Udruge pripada njenim aktualnim članovima 
na dan prestanka postojanja, prema modelu koji usvoji Upravni odbor.  

  

Članak 46. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije Udruge.  

Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom 
osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.  

  

  Predsjednik Udruge   

 

Kristijan Zimmer, mag. ing. 

 


