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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/2014, 70/17 i 98/19), i 

članka 17. Statuta Zagrebačke udruge geodeta usvojenog 12. veljače 2016. Skupština 

Zagrebačke udruge geodeta na redovitoj sjednici održanoj 7. veljače 2020. donijela je, 

 

 

IZMJENE STATUTA ZAGREBAČKE UDRUGE GEODETA 
 

 

Članak 1. 

 

U poglavlju I. OPĆE ODREDBE članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

Puni naziv udruge glasi: ZAGREBAČKA UDRUGA GEODETA, a skraćeni naziv: ZGUG. 

 

Članak 2. 

 

U poglavlju I. OPĆE ODREDBE članak 3. mijenja se i glasi: 

 

Udruga ima pečat okrugloga oblika promjera 38 mm s ispisanim tekstom imena Udruge uz 

vanjski rub: „ZAGREBAČKA UDRUGA GEODETA“, te ispisanim tekstom sjedišta Udruge 

uz unutarnji rub: „ZAGREB“. 

 

U sredini pečata je simbol geodetske struke, koji predstavlja stilizirani prikaz zemaljske kugle 

sa središnjim natpisom: „HGD“, koji izražava djelovanje Zagrebačke udruge geodeta kao 

članice Hrvatskog geodetskog društva. 

 

Članak 3. 

 

U poglavlju IV. TIJELA UDRUGE 1. Skupština Udruge članak 15. stavak 2. mijenja se i 

glasi: 

 

Pismeno pozivanje obavlja se elektroničkom dostavom poziva ili na drugi dokazivi način te 

objavom na stranicama Udruge. Poziv obavezno sadržava podatke o mjestu i vremenu 

održavanja sjednice Skupštine Udruge te prijedlog dnevnog reda.  

 

Članak 4. 

 

U poglavlju IV. TIJELA UDRUGE 1. Skupština Udruge u članku 15. dodaje se stavak 4. koji 

glasi: 

 

U slučaju trajnije spriječenosti Predsjednika Udruge, za sazivanje sjednice Skupštine Udruge 

i predsjedavanje na njoj ovlašten je najstariji član Predsjedništva Udruge ili drugi od 

predsjedništava izabrani član tog tijela Udruge. 

 

Članak 5. 

 

U poglavlju IV. TIJELA UDRUGE 1. Skupština Udruge članak 16. stavak 2. mijenja se i 

glasi: 

 

Ako se u zakazano vrijeme ne odazove potreban broj članova Udruge sjednica Skupštine se 

odlaže za 30 minuta istekom kojih Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je 

nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine. 
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Članak 6. 

 

U poglavlju IV. TIJELA UDRUGE 2. Predsjedništvo Udruge u članku 19. stavak 1. - briše se: 

 

devet (9) i zamjenjuje s: jedanaest (11). 

 

Članak 7. 

 

U poglavlju IV. TIJELA UDRUGE 4. Nadzorni odbor u članku 25. - briše se: 

 

Upravni odbor i zamjenjuje s: Predsjedništvo. 

 

Članak 8. 

 

Izmjene ovog Statuta stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

U Zagrebu, 7. veljače 2020. 

PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

Bruno Pacadi, dipl.ing.geod. 


