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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/2014), Skupština 

Zagrebačke udruge geodeta održana 12. veljače 2016. donijela je, 

 

 

STATUT ZAGREBAČKE UDRUGE GEODETA 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Zagrebačka udruga geodeta (u daljnjem tekstu Udruga) je strukovno udruženje građana, 

inženjera i tehničara geodezije, znanstvenih, upravnih i drugih djelatnika koji se bave 

geodetskim poslovima. 

 

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te zajedno s drugim 

udrugama geodeta u Republici Hrvatskoj, djeluje i članica je Hrvatskog geodetskog društva, 

kao zajednice geodetskih udruga, te ostvaruje suradnju sa srodnim društvima i organizacijama 

na području Republike Hrvatske i u inozemstvu 

 

Članak 2. 

 

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. 

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu. 

 

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga upisana je u Registar udruga Republike 

Hrvatske i u registar neprofitnih organizacija.  

 

Udrugu zastupa predsjednik Udruge. 

 

Članak 3. 

 

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 38mm sa ispisanim tekstom uz rub: 

„HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO”, uz slijedeći rub stoji ispisan tekst: 

„ZAGREBAČKA UDRUGA GEODETA“ 

 

U sredini pečata nalazi se simbol geodetske struke, koji predstavlja prikaz zemaljske kugle s 

natpisom „HGD“. 

 

Članak 4. 

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim 

obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. 

 

Članovi se o radu udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela 

Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela 

upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. 

 



 
2 

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST UDRUGE 

 

Članak 5. 

 

Ciljevi Udruge jesu: 

- povezivanje i poticanje suradnje svih djelatnika geodetske struke u zastupanju njihovih 

stručnih, socijalnih i drugih interesa, 

- promidžba geodetske struke u svim oblicima društvenog, gospodarskog i kulturnog života, 

- poticanje stvaralaštva i primjena suvremenih stručnih dostignuća u praktičnom i 

znanstvenom radu u svim oblastima geodetske djelatnosti, 

- unapređenje odnosa na području suradnje geodetske znanosti, gospodarstva, obrazovanja i 

uprave sa ovlaštenim geodetskim stručnjacima i tvrtkama, 

- izdavanje stručnih radova, publikacija, časopisa, knjiga i dr. iz oblasti geodetskih znanosti. 

 

Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti, stručnog rada i istraživanja na području 

tehničkih znanosti. 

 

Članak 6. 

 

Ciljeve predviđene člankom 5. ovog Statuta Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima: 

- osobnim radom svih članova Udruge ili međusobnim zajedničkim akcijama, 

- povezivanjem sa znanstvenim i obrazovnim institucijama, organima uprave, javnim i 

ostalim tvrtkama, te geodetskim djelatnicima koji se profesionalno bave geodezijom, 

- razmjenom posjeta s odgovarajućim asocijacijama geodeta u Republici Hrvatskoj i 

inozemstvu, 

- organiziranjem savjetovanja, seminara, predavanja i drugih oblika informiranja u svrhu 

razmjene iskustava i upoznavanja s novim tehnološkim dostignućima na području 

geodetske djelatnosti, 

- organiziranjem susreta članova Udruge. 

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST 

ČLANOVA TE RJEŠAVANJE SPOROVA/SUKOBA INTERESA  

 

Članak 7. 

 

Članovi udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske, geodetski inženjeri i tehničari, kao i 

drugi stručnjaci koji rade u tvrtkama, tijelima uprave i obrazovnim ustanovama geodetske 

djelatnosti ili se samostalno bave geodetskim poslovima. Članom Udruge može biti i pravna 

osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja podržava djelatnost udruge. 

 

Članak 8. 

 

Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice čiji oblik i tekst propisuje Predsjedništvo 

Udruge. U Udruzi se vodi registar članova koji u elektronskom obliku vodi tajnik Udruge. 

 

Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu 

rođenja, datumu pristupanja Udruzi te datumu prestanka članstva u Udruzi. 

 

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 

zahtjev. 
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Članak 9. 

 

Prava i obveze članova Udruge jesu: 

- da biraju i budu birani u tijela Udruge, 

- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno financijskom 

poslovanju, 

- aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarenju djelatnosti, a 

naročito u poticanju stvaralaštva i razvoja struke, 

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, 

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 

- da redovito plaćaju članarinu, 

- da čuvaju i podižu ugled Udruge. 

 

Članak 10. 

 

Članovi udruge su članovi Hrvatskog geodetskog društva, te imaju iskaznice čiji je oblik i 

sadržaj odredilo Predsjedništvo HGD. 

 

Članak 11. 

 

Članstvo u Udruzi prestaje: 

- prestankom djelovanja Udruge, 

- pismenom izjavom o istupanju iz članstva i 

- isključenjem iz članstva. 

 

Članak 12. 

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese 

Udruge, ili pak prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. 

 

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge većinom glasova. Isključeni član ima 

pravo prigovora u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju, Skupštini Udruge, 

čija odluka o isključenju je konačna. 

 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge 

kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako 

se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 

 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština Udruge na način propisan 

Pravilnikom koji donosi Skupština. Skupština u svom radu rješavajući o sporu/sukobu 

interesa na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 

Odluka Skupštine je konačna. 

 

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih  se 

podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, 

nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke 

Skupštine Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga 

zajedno s odlukom Skupštine. 
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IV. TIJELA UDRUGE 

 

Članak 13. 

Tijela Udruge jesu: 

 

1. Skupština, 

2. Predsjedništvo, 

3. Predsjednik, 

4. Nadzorni odbor 

 

1. Skupština Udruge 

 

Članak 14. 

 

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe članovi Udruge, te predstavnici 

pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne 

osobe. 

 

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje. Predsjednik Udruge može 

sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine 

ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži i dnevni red. Ako predsjednik 

Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 

dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagači. 

 

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana. 

 

Članak 15. 

 

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 

dana prije održavanja sjednice. 

 

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

poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. 

 

U slučaju isteka mandata tijelima udruge sjednicu Skupštine Udruge može sazvati zadnja 

osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 

jedna trećina članova Udruge upisana u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge. 

 

Članak 16. 

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova 

Skupštine. 

 

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne 

manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je 

nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine. 

 

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim 

Statutom nije drugačije određeno. 

 

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom glasova 

nazočnih članova Skupštine. 
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Skupština imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i potpisuje zapisnik o radu Skupštine, te se 

isti trajno pohranjuje u arhivi Udruge. 

 

Članak 17. 

 

Skupština Udruge: 

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune, 

- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, 

- bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora, 

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za 

prethodnu kalendarsku godinu, razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge, 

- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija, 

- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili 

istupanje iz njih, 

- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju, 

- odlučuje o prestanku Udruge i 

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja 

nisu stavljena u nadležnost drugih tijela. 

 

Članak 18. 

 

Skupština može razriješiti tijela koja bira i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko 

prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava 

cijelo tijelo, Skupština tada bira novo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine 

članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav 

birani. 

 

2. Predsjedništvo Udruge 

 

Članak 19. 

 

Predsjedništvo čine predsjednik, tri (3) dopredsjednika i devet (9) članova. Mandat članova 

Predsjedništva je četiri (4) godine. 

 

Dopredsjednici pomažu predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje 

im povjeri Predsjednik i Predsjedništvo. 

 

Predsjedništvo Udruge: 

- utvrđuje prijedlog Statuta Udruge i njegovih izmjena i dopuna, 

- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, 

- bira Predsjednika i 3 dopredsjednika između članova Predsjedništva izabranim od strane 

Skupštine 

- bira i razrješuje tajnika Udruge, 

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu, 

- odlučuje o visini članarine, 

- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva, 

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge, 

- brine se o informiranju članstva i javnosti, 

- odlučuje o korištenju imovine Udruge, 

- osniva odbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge, 

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. 
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Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je 

nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih 

članova Predsjedništva. 

 

Članak 20. 

 

Predsjedništvo može osnivati odbore i druga povremena tijela. Predsjedništvo imenuje 

Predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine. 

 

Odbori i druga povremena tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome 

podnose izvješća Predsjedništvu. 

 

3. Predsjednik Udruge 

 

Članak 21. 

 

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za 

zakonitost rada Udruge. Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira 

ga Predsjedništvo na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom. 

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva. 

 

Predsjednik Udruge: 

- saziva sjednice Skupštine Udruge i Predsjedništva i predlaže dnevni red, 

- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine, 

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 

udruga. 

 

Tajnik Udruge 

 

Članak 22. 

 

Tajnika Udruge bira Predsjedništvo udruge na mandat četiri godine. 

 

Tajnik:  

- priprema nacrt prijedloga općih akata koje donosi Skupština, 

- stara se o urednom vođenju registra članova, 

- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Predsjedništva, 

- vodi i čuva arhivu Udruge te 

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjedništva u skladu s aktima Udruge. 

 

4. Nadzorni odbor 

 

Članak 23. 

 

Nadzorni odbor ima pet (5) članova koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva. 

 

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina 

njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 
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Predsjednik Nadzornog odbora kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, 

rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština. 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini udruge. 

 

Članak 24. 

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 

- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 

- izvršavanje prava i obveza Predsjedništva i drugih tijela kao i zakonitost rada Udruge, 

- materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja imovine Udruge, 

- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština. 

 

Članak 25. 

 

Nadzorni odbor ima pravo tražiti 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 i dati tražene obavijesti. Predsjednik Nadzornog odbora prisustvuje 

sjednicama Predsjedništva bez prava odlučivanja. 

 

Članak 26. 

 

Nadzorni odbor dužan je podnijeti pisano izvješće o svojim nalazima o radu Udruge na 

redovnoj sjednici Skupštine. Na izvanrednoj sjednici Skupštine podnosi izvješće o svojim 

nalazima o radu Udruge ili samo o pojedinim pitanjima ako to tako odluči Skupština. 

 

V. IMOVINA I RASPOLAGANJE S IMOVINOM 

 

Članak 27. 

 

Imovinu Udruge čine prihodi koje udruge ostvaruje od: 

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i 

darovima 

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, 

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora 

- nekretnine i pokretne stvari udruge, 

- druga imovinska prava. 

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem 

djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 

 

Članak 28. 

 

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 kalendarsku 

godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 

 

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. 

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge. 
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Članak 29. 

 

Za obavljanje poslova materijalnog i financijskog poslovanja Predsjedništvo udruge imenuje 

blagajnika. 

 

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

 

Članak 30. 

 

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 Predsjedništvo udruge i upućuje ga na 

raspravu skupštini Udruge. 

 

Predsjedništvo Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima 

stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta. 

 

Članak 31. 

 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge. 

 

Članak 32. 

 

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu 

razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 33. 

 

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju 

prestanka imovina Udruge pripada Hrvatskom geodetskom društvu. 

 

Članak 34. 

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. 

 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka 

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

 

Članak 35. 

 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

U Zagrebu, 12. veljače 2016. 

PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

Bruno Pacadi, dipl.ing.geod. 


