
 
 
 
 
 
 

 

Na temelju odredbe članka 38. stavka 1. točke 12. Statuta Udruge gradova u Republici 
Hrvatskoj Ured Udruge gradova utvrdio je proči�ćeni tekst Statuta Udruge.  

Proči�ćeni tekst Statuta obuhvaća Statut usvojen na sjednici Skup�tine odr�anoj 28. 
svibnja 2008. i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skup�tine 
odr�anoj 21. listopada 2009. godine.   

Koordinator poslova za Udrugu gradova 
Nives Kopajtich, dipl. iur. 

 
U Zagrebu, 22. listopada 2009. godine 

 
 

STATUT UDRUGE GRADOVA  
U REPUBLICI HRVATSKOJ 

(proči�ćeni tekst) 
 

 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1.  

 
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga) je nacionalna, 
nestranačka i nevladina organizacija gradova u Republici Hrvatskoj nastala dobrovoljnim 
udru�ivanjem gradova radi suradnje i promicanja zajedničkih interesa gradova kao 
jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. 

 
Članak 2. 

 
Naziv Udruge je: �Udruga gradova u Republici Hrvatskoj�. 
 
Udruga u pravnom prometu mo�e koristiti i skraćeni naziv: �Udruga gradova�. 
 
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: �Association of Cities of the Republic of Croatia�.  
 

Članak 3. 
 
Sjedi�te Udruge je u Zagrebu.  
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Predsjedni�tvo Udruge (u daljnjem tekstu: Predsjedni�tvo) donosi odluku o adresi 
sjedi�ta. 
 

Članak 4. 
 

Udruga je pravna osoba. 
 
Udruga ima pečat čiji izgled i sadr�aj utvrđuje Predsjedni�tvo odlukom. 
 

Članak 5. 
 
Udruga se mo�e udru�iti u savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
zajedno s nacionalnim udru�enjima općina i �upanija. 
 
Nacionalna udru�enja �upanija, gradova i općina zajednički će i dogovorno 
odlučiti o oblicima suradnje putem budućeg savjeta �upanija, gradova i općina, 
trajnog, zajedničkog, koordinativnog i savjetodavnog tijela nacionalnih udru�enja 
lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) jedinica, o čemu će zaključiti pisani 
sporazum. 
 

 
II. ZASTUPANJE UDRUGE 
 

Članak 6. 
 

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i potpredsjednici Udruge. 
 
Predsjednik mo�e pisanom odlukom ovlastiti i druge osobe na zastupanje Udruge.  
 
 
III. CILJ I DJELATNOSTI UDRUGE 
 

Članak 7. 
 

Cilj Udruge je profiliranje Udruge u predstavnika i zastupnika interesa gradova kao 
jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te aktivno, kontinuirano i sustavno 
zajedničko djelovanje udru�enih gradova radi uspostave trajnog i nepolitičkog foruma za 
zagovaranje interesa svih gradova u Hrvatskoj. 
 

Članak 8. 
 

Djelatnosti Udruge su: 
 

   -   zajedničko i argumentirano zastupanje interesa gradova kao jedinica lokalne   
       samouprave pred tijelima dr�avne vlasti u Republici Hrvatskoj,  

- poticanje suradnje gradova u Republici Hrvatskoj, kao i suradnje s  gradovima 
u inozemstvu,   

- poticanje i praćenje razmjene iskustava i dobre prakse gradova,  
- praćenje izmjena zakonodavstva koje se odnosi na lokalnu samoupravu,  
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- izrada prijedloga zakonskih i drugih propisa te predlaganje normativnih rje�enja 
kojima se pobolj�ava polo�aj gradova i lokalne samouprave uopće,  

- sudjelovanje u raspravama i davanje mi�ljenja na prijedloge zakona i drugih 
propisa koji se tiču lokalne samouprave, 

- iniciranje javnih rasprava i rje�avanja problema gradova pred tijelima dr�avne 
vlasti u Republici Hrvatskoj, 

- organiziranje savjetovanja, seminara i radionica o svim pitanjima od značaja za 
gradove,    

- informiranje članova, posebice o aktualnim događanjima, skupovima i 
savjetovanjima te planiranim, predlo�enim i usvojenim izmjenama 
zakonodavstva,   

- informiranje javnosti o radu Udruge, primjerima dobre prakse u gradovima te o 
drugoj tematici od neposrednog utjecaja na kvalitetu �ivljenja građana,    

- izdavačka djelatnost, 
- poticanje stručnih i znanstvenih istra�ivanja i objavljivanja radova od značaja i 

interesa za lokalnu samoupravu, 
- prikupljanje publikacija i druge dokumentacije koja se odnosi na lokalnu 

samoupravu te omogućavanje njezina kori�tenja članovima Udruge, 
        -     suradnja s drugim udru�enjima jedinica lokalne i područne (regionalne)     
     samouprave u Republici Hrvatskoj, posebice s Udrugom općina u     
     Republici Hrvatskoj i Hrvatskom zajednicom �upanija, bilo samostalno, bilo  
     putem budućeg foruma - savjeta �upanija, gradova i općina, 

- međunarodna suradnja s udru�enjima lokalnih jedinica u drugim zemljama, 
- organiziranje stalne, stručne, savjetodavne slu�be anga�iranjem domaćih i 

stranih stručnjaka,   
- provedba trajnog stručnog usavr�avanja du�nosnika i slu�benika u gradovima,  
- poticanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od 

lokalnog značaja te uopće sudjelovanja građana u javnom �ivotu,  
- jačanje svijesti o va�nosti, ulozi i mogućnostima lokalne samouprave,  
- obavljanje stručnih i pravnih poslova od značaja i interesa za članove Udruge. 

 
 
IV. ČLANSTVO U UDRUZI TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 
 

Članak 9. 
 
Članovi Udruge su gradovi u Republici Hrvatskoj. 
 
Grad postaje član Udruge dono�enjem odluke gradskog vijeća o pristupanju Udruzi.  
 
Grad u Udruzi predstavlja gradonačelnik, odnosno druga osoba koju gradonačelnik 
ovlasti.   
 

Članak 10. 
 

Članovi Udruge imaju prava i obveze: 
 

- sudjelovati u radu Udruge, 
- birati i biti biran u tijela Udruge, 
- sudjelovati u izradi, predlaganju, dono�enju i provedbi svih odluka i programa 

rada  Udruge, 
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- pratiti ostvarivanje odluka i programa rada Udruge i zahtijevati obavijesti, 
izvje�ća i analize o učinjenom,  

- predlagati nadle�nim tijelima Udruge odr�avanje rasprava i razmatranje 
pojedinih pitanja od značaja za gradove, 

- predlagati izmjene Statuta i drugih akata Udruge, 
- iznositi stajali�ta i mi�ljenja pred tijelima Udruge,  
- sudjelovati u radu stručnih radnih skupina i povjerenstava,  
- redovito plaćati članarinu u skladu sa Statutom i odlukom Predsjedni�tva. 

 
Članak 11. 

 
Grad prestaje biti član Udruge dono�enjem odluke gradskog vijeća o istupanju iz 
Udruge.   
 
Odluka o istupanju dostavlja se Predsjedni�tvu. 
 
Predsjedni�tvo mo�e odlučiti da gradu prestaje članstvo u Udruzi ukoliko dva 
tromjesečja uzastopce ne izvr�i obvezu plaćanja članarine.  
 
 
V. USTROJSTVO UDRUGE 

Članak 12. 
 

Tijela Udruge su: 
 

1. Skup�tina, 
2. Predsjedni�tvo, 
3. Predsjednik, 
4. Nadzorni odbor, 
5. Stručne radne skupine ili povjerenstva, 
6. Ured Udruge.    

 
Članak 13. 

 
Skup�tina i Predsjedni�tvo donose poslovnik o radu kojime se uređuje unutarnje 
ustrojstvo te način rada i odlučivanja tih tijela. 
 
 
Skup�tina 

Članak 14. 
 
Skup�tina je najvi�e tijelo Udruge, a čine je gradonačelnici, odnosno drugi ovla�teni 
predstavnici gradova u skladu s odredbama ovog Statuta. 
 
Svaki grad član Udruge ima jedan glas u Skup�tini. 
 

Članak 15. 
 

Mandat članova Skup�tine započinje danom odr�avanja izborne Skup�tine i traje četiri 
godine do dana odr�avanja nove izborne Skup�tine. 
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Izborna se Skup�tina mora odr�ati u roku �est mjeseci od dana odr�avanja neposrednih 
izbora za gradonačelnike, odnosno ostale izvr�ne čelnike. 
 

Članak 16. 
 
Skup�tina: 
 

- donosi Statut te izmjene i dopune Statuta,  
- donosi program rada Udruge, 
- potvrđuje sastav Predsjedni�tva propisan i određen u skladu s odredbama 

ovog Statuta, 
- bira predsjednika Skup�tine iz reda članova Predsjedni�tva, na prijedlog 

Predsjedni�tva ili 20 članova Skup�tine,   
- bira dva potpredsjednika Skup�tine iz reda članova Predsjedni�tva, na prijedlog 

Predsjedni�tva ili 20 članova Skup�tine, 
- razrje�ava predsjednika i oba potpredsjednika Skup�tine, 
- bira i razrje�ava predsjednika i članove Nadzornoga odbora,  
- razmatra izvje�ća Predsjedni�tva o radu i aktivnostima Udruge,  
- donosi Poslovnik Skup�tine te izmjene i dopune Poslovnika,  
-     odlučuje o prestanku rada Udruge, 
- obavlja sve druge poslove utvrđene Statutom Udruge. 

 
Članak 17. 

 
Skup�tina mo�e početi s radom ako je sjednici nazočna većina predstavnika svih 
gradova članova Udruge.  
 
Skup�tina odlučuje većinom glasova nazočnih predstavnika gradova članova.  
 
Ako sjednici Skup�tine nije nazočna većina predstavnika svih gradova članova Udruge 
početak sjednice odgađa se za 30 minuta. Nakon proteka 30 minuta Skup�tina mo�e 
početi s radom i pravovaljano odlučivati većinom glasova nazočnih uz uvjet nazočnosti 
jedne trećine predstavnika svih gradova članova Udruge.  
 

Članak 18. 
 

Sjednice Skup�tine odr�avaju se prema potrebi, a najmanje jednom na godinu.  
 
Predsjednik Skup�tine saziva sjednicu, predla�e dnevni red i predsjedava sjednicom.  
 
Obavijest o odr�avanju sjednice, poziv na sjednicu, prijedlog dnevnog reda te materijali 
uz pojedine točke dnevnog reda objavljuju se na web stranici Udruge gradova, upućuju 
se članovima elektroničkom po�tom, a mogu se objaviti i u Novostima Udruge.  
 

Članak 19. 
 

Inicijativu za sazivanje sjednice Skup�tine mo�e pokrenuti i 20 predstavnika gradova 
članova Udruge. Na njihov je pisani zahtjev predsjednik du�an sazvati sjednicu u roku 
trideset dana od primitka zahtjeva i prijedloga dnevnog reda.  
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Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka,  sjednicu mogu 
sazvati predlagatelji. 
 

Članak 20. 
 

Predsjednik Skup�tine po polo�aju je predsjednik Udruge i predsjednik Predsjedni�tva. 
 
Potpredsjednici Skup�tine po polo�aju su potpredsjednici Udruge i potpredsjednici 
Predsjedni�tva. 
 
Jedan potpredsjednik Skup�tine bira se iz reda gradonačelnika gradova sjedi�ta 
�upanija, a drugi iz reda gradonačelnika gradova koji nisu sjedi�ta �upanija. 
 
Predsjednik i potpredsjednici biraju se na isti način i po istom postupku. 
 
Za predsjednika, odnosno potpredsjednike Skup�tine izabrani su kandidati s najvi�e 
glasova nazočnih članova Skup�tine. 
 
 
Predsjedni�tvo 

Članak 21. 
 

Predsjedni�tvo je izvr�no tijelo Udruge koje rukovodi radom Udruge između dva 
zasjedanja Skup�tine. 
 

Članak 22. 
 
Predsjedni�tvo ima 41 člana, a čine ga: 
 
-  po dva gradonačelnika iz svake �upanije, i to gradonačelnik grada  sjedi�ta �upanije i 
gradonačelnik drugog grada kojeg dogovorno odrede, odnosno izaberu ostali gradovi 
članovi Udruge s područja �upanije,  te   
 
-  gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Ako grad sjedi�te �upanije nije član Udruge, član Predsjedni�tva bit će gradonačelnik 
grada s najvećim brojem stanovnika u �upaniji. 
 

Članak 23. 
 
Pisana odluka o određivanju, odnosno izboru drugog člana Predsjedni�tva iz svake 
pojedine �upanije dostavlja se Uredu Udruge najkasnije 8 dana prije odr�avanja izborne 
Skup�tine. 
 
Radi pravodobnog određivanja drugog člana Predsjedni�tva Ured Udruge ovla�ten je 
organizirati sastanak gradonačelnika gradova članova Udruge u pojedinim �upanijama. 
 

Članak 24. 
 
Mandat članova Predsjedni�tva traje četiri godine. 
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Mandat počinje potvrdom sastava Predsjedni�tva predlo�enog u skladu s odredbama 
ovog Statuta na izbornoj Skup�tini, a prestaje izborom novog Predsjedni�tva.   
 

Članak 25. 
 

Pojedinom članu Predsjedni�tva članstvo prestaje istupanjem grada iz Udruge ili 
podno�enjem ostavke na du�nost člana Predsjedni�tva.   

 
Članak 26. 

Predsjedni�tvo: 
 

- rukovodi radom Udruge između dva zasjedanja Skup�tine, 
- utvrđuje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,  
- predla�e Skup�tini potvrdu svoga sastava određenog u skladu s odredbama 

ovog Statuta,   
- utvrđuje program rada Udruge i predla�e Skup�tini usvajanje programa,  
- daje prijedloge, mi�ljenja i poticaje Hrvatskome saboru i tijelima dr�avne vlasti 

u vezi sa svim pitanjima od značaja za gradove, 
- provodi odluke i druge akte Skup�tine,  
- podnosi Skup�tini godi�nje izvje�će o radu i aktivnostima Udruge te provedbi 

odluka i drugih akata Skup�tine, 
- donosi proračun i zavr�ni račun, 
- nadzire financijsko poslovanje Udruge, 
- donosi odluku o visini članarine, 
- prati naplatu sredstava članarine, 
- donosi opće akte koji nisu u nadle�nosti Skup�tine, 
- osniva stručne radne skupine ili povjerenstva,  
- odlučuje o pristupanju Udruge međunarodnim udru�enjima lokalnih jedinica, 
- utvrđuje prijedlog Poslovnika Skup�tine te njegove izmjene i dopune, 
- donosi Poslovnik  o svome radu,  
- raspravlja o izvje�ćima Nadzornoga odbora, 
- obavlja i sve druge poslove sukladno odlukama Skup�tine u skladu s 

odredbama ovog Statuta. 
 

Članak 27. 
 

Udrugu u budućem savjetu �upanija, gradova i općina predstavljaju predsjednik i 
potpredsjednici Udruge. 

 
Članak 28. 

 
Predsjednik Predsjedni�tva saziva sjednicu Predsjedni�tva, predla�e dnevni red i 
predsjedava sjednicom.  
 
Sjednice Predsjedni�tva odr�avaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
 
U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicom predsjedava jedan od dva 
potpredsjednika kojega odredi predsjednik.  
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Članak 29. 
 
Inicijativu za sazivanje sjednice Predsjedni�tva mo�e pokrenuti i jedna trećina članova 
Predsjedni�tva. Predsjednik je du�an sazvati sjednicu u roku 15 dana od primitka 
pisanog zahtjeva i prijedloga dnevnog reda sjednice. 
 
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u propisanom roku, sjednicu mogu sazvati 
predlagatelji. 
 

Članak 30. 
 

Predsjedni�tvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 
 
Predsjedni�tvo mo�e početi s radom i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna 
većina svih članova Predsjedni�tva. Ako sjednici Predsjedni�tva nije nazočna većina 
svih članova početak sjednice odgađa se za 15 minuta. Nakon proteka 15 minuta 
Predsjedni�tvo mo�e početi s radom i pravovaljano odlučivati većinom glasova nazočnih 
članova uz uvjet nazočnosti jedne trećine svih članova Predsjedni�tva.  
 
Sjednice Predsjedni�tva mogu se sazivati i telefonom te elektroničkom po�tom. 
 
 
Predsjednik 

Članak 31. 
 

Predsjednika bira Skup�tina iz reda članova Predsjedni�tva na mandat od četiri godine.  
 
Predsjednik Udruge obavlja poslove u skladu sa Statutom i odlukama tijela Udruge.  
 
Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedni�tvu i Skup�tini. 
 

Članak 32. 
 
Predsjednika za vrijeme njegove spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika 
kojeg predsjednik odredi. 
 
Predsjednik mo�e obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti 
potpredsjednicima. 
 
 
Nadzorni odbor 
 

Članak 33. 
 
Nadzorni odbor nadzire usklađenost poslovanja sa Statutom Udruge. 
 
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana. 
 
Predsjednik i članovi imaju zamjenike. 
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Predsjednika, članove Nadzornoga odbora i njihove zamjenike bira i razrje�ava 
Skup�tina iz reda svojih članova na prijedlog 10 članova Skup�tine. 
 
Član Nadzornoga odbora ne mo�e istodobno biti član Predsjedni�tva.  
 
Predsjednika Nadzornoga odbora poziva se na sjednice Predsjedni�tva. 
 

Članak 34. 
 
Predsjednik Nadzornoga odbora saziva sjednicu Odbora i predsjedava sjednicom. U 
slučaju njegove spriječenosti sjednicom predsjedava zamjenik.   
 
Sjednice Nadzornoga odbora odr�avaju se prema potrebi, a najmanje jednom u �est 
mjeseci. 
 
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svih članova. 
 

Članak 35. 
 
Mandat članova i zamjenika članova Nadzornoga odbora traje četiri godine. 
 
Članu Nadzornoga odbora članstvo mandat prestaje istupanjem grada iz Udruge ili 
podno�enjem ostavke na du�nost člana Nadzornog odbora. 
 

Članak 36. 
 
Nadzorni odbor du�an je najmanje dva puta godi�nje pregledati poslovanje Udruge. 
 
O obavljenom pregledu Nadzorni odbor podnosi izvje�će Predsjedni�tvu. 
 
 
Stručne radne skupine ili povjerenstva 
 

Članak 37. 
 

Predsjedni�tvo mo�e osnivati stručne radne skupine ili povjerenstva radi praćenja stanja, 
razmatranja određenih pitanja, davanja mi�ljenja i preporuka te radi izrade prijedloga 
zakona od značaja za gradove.  
 
Članove stručnih radnih skupina ili povjerenstava predla�u gradovi članovi.  
 
U rad stručnih radnih skupina ili povjerenstava mogu biti uključeni istaknuti stručnjaci i 
znanstveni djelatnici. 
 
 
Ured Udruge  

Članak 38. 

Ured Udruge obavlja poslove kojima se ostvaruju Statutom propisane djelatnosti Udruge 
te osobito stručne, pravne, organizacijske i administrativne poslove koji se odnose na: 
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- pripremu i odr�avanje sjednica Skup�tine, Predsjedni�tva i drugih tijela Udruge,  
- pripremu i izradu prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na lokalnu 

samoupravu, 
- pripremu i izradu prijedloga proračuna Udruge, 
- suradnju Udruge s tijelima dr�avne vlasti u izradi zakonskih rje�enja,   
- praćenje izmjena zakonodavstva, 
- organizaciju rada stručnih radnih skupina ili povjerenstava  
- informiranje članova Udruge u skladu s odredbama Statuta, a posebice o 

novostima i događanjima te izmjenama zakonodavstva,  
- organizaciju savjetovanja, seminara, okruglih stolova,  
- pripremu, uređenje i izdavanje Novosti - glasila Udruge, 
- uređivanje web stranice Udruge, 
- međunarodnu suradnju Udruge te 
- druge poslove po nalogu predsjednika i Predsjedni�tva, u skladu sa Statutom.   

Radom Ureda rukovodi koordinator poslova za Udrugu kojeg određuje Predsjedni�tvo. 
Koordinator za svoj rad odgovara predsjedniku i Predsjedni�tvu Udruge.  

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE UDRUGE 
 

Članak 39. 
 
Udruga raspola�e sredstvima na način koji omogućava redovito i pravodobno obavljanje 
svih djelatnosti predviđenih Statutom Udruge i Programom njezina rada. 
 
Sredstva Udruge ne mogu se koristiti suprotno odredbama zakona, drugih propisa o 
financijskom poslovanju nevladinih organizacija, te odredbama Statuta Udruge. 
 

Članak 40. 
 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja Udruga stječe: 
 

- uplatom članarina,  
- prilozima sponzora i donatora, 
- obavljanjem vlastite djelatnosti, 
- dotacijama. 

 
Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, te druga imovinska prava. 
 
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom imovinom u skladu s posebnim zakonom. 
 

Članak 41. 
 

Sredstva za rad Udruge utvrđuju se i raspoređuju proračunom. 
 
Predsjednik Udruge odgovara Skup�tini i Predsjedni�tvu za dono�enje i izvr�enje 
proračuna. 
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Članak 41a. 
 
Predsjedni�tvo Udruge mo�e odlučiti da dio vlastitih financijskih sredstava posudi, 
odnosno namjenski donira drugim nacionalnim organizacijama lokalnih i  područnih 
(regionalnih) jedinica radi pomoći i poticanja njihova rada, ukoliko posudba, odnosno 
donacija drugim nacionalnim organizacijama neće ograničiti, ote�ati, odnosno 
onemogućiti redovito i pravodobno obavljanje djelatnosti Udruge predviđenih njezinim 
Statutom. 
 
 
VIII. JAVNOST RADA 

Članak 42.   
 
Sjednice Skup�tine, Predsjedni�tva i drugih tijela Udruge su javne. 
 
Iznimno, tijela Udruge mogu odlučiti da se sa sjednice isključi javnost. 
 
 
IX. PROMJENE STATUTA 

Članak 43. 
 

Promjene Statuta Udruge mogu predlo�iti Predsjedni�tvo ili 20 članova Udruge. 
 
Promjene Statuta usvojene su ako za njih glasuje većina svih članova Skup�tine 
Udruge. 
 
Ako sjednici Skup�tine na kojoj se odlučuje o promjenama Statuta nije nazočna većina 
svih članova Udruge, primijenit će se odredbe ovoga Statuta koje omogućuju da 
Skup�tina započne s radom i odlučuje s manjim brojem glasova  članova Udruge. 
 
 
X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 
 

Članak 44. 
 

Udruga mo�e prestati s radom na temelju odluke Skup�tine ili radi stjecanja uvjeta 
propisanih posebnim zakonom.   
 
Odluku o prestanku rada i djelovanja Udruge donosi Skup�tina dvotrećinskom većinom 
glasova svih članova Udruge.  
 
Na dono�enje odluke o prestanku rada Udruge ne primjenjuju se odredbe ovog Statuta 
koje omogućuju da Skup�tina započne s radom i odlučivanjem i s manjim brojem 
glasova članova Udruge. 
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XI. ZAVR�NE ODREDBE 
 

Članak 45. 
 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje va�iti Statut Udruge gradova u 
Republici Hrvatskoj usvojen na sjednici Skup�tine Udruge odr�anoj dana 10. listopada 
2006. godine. 

 
Članak 46. 

 
Ovaj Statut stupa na snagu danom dono�enja na Skup�tini, a objavit će se u Novostima 
i na web stranici Udruge.   
 
 

********************************** 
 
 
Odredbe Statutarne odluke o izmjenama Statuta Udruge gradova u Republici 
Hrvatskoj usvojene na sjednici Skup�tine Udruge odr�anoj 21. listopada koje 
preostaju nakon izrade proči�ćenog teksta Statuta:  
 
 

Članak 5. 
 
Stupanjem na snagu Statutarne odluke o izmjenama Statuta, Udruga preuzima tri 
zaposlenika dosada�nje Stručne slu�be Saveza Udruge gradova i Udruge općina 
Republike Hrvatske koji obavljaju poslove za Udrugu gradova u Uredu Udruge gradova 
na adresi u Zagrebu, Medve�čak 17. 
 
Udruga izdvaja financijska sredstva u iznosu 50% bruto plaće zatečene administrativne 
djelatnice dosada�nje Stručne slu�be Saveza Udruge gradova i Udruge općina 
Republike Hrvatske do njezina odlaska u mirovinu, odnosno do prestanka radnog 
odnosa sukladno posebnom zakonu kojime se uređuju rad i radni odnosi. 
 

Članak 6. 
 
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Udruge stupa na snagu danom njezina usvajanja 
na Skup�tini Udruge 21. listopada 2009. godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2009. 
godine. 
 
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Udruge objavit će se na web stranici Udruge: 
www.udruga-gradova.hr  
       
 
 
 
       


