
UDRUGAGRADOVA

Na temelju ilanka 13. stavka 1. Zakona o udrugama (,,Narodne novine", broj 7a/L$ i

tlanka 16. stavka 1. toike 1. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj usvojenog 28.

svibnja 2008. te izmijenjenog Statutarnom odlukom od 21. listopada 2OO9, Skup5tina
Udruge gradova u Republici Hrvatskoj na sjednici odrianoj dana 14. studenoga 20L4.
godine usvojila je

STATUTARNU ODTUKU O

IZMJENI I DOPUNI STATUTA

UDRUGE GRADOVA U REPUBTICI HRVATSKOJ

Clanak 1.

elanak 12. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj mijenja se i glasi:

,,Tijela Udruge su:

1. Skupitina,
2. PredsjedniStvo,
3. Uie Predsjedni5tvo,
4. Predsjednik,

5. Nadzorni odbor,
6. Strudne radne skupine ili povjerenstva,
7. Ured Udruge."

Clanak 2.

lza dlanka 25. dodaje se novidlanak 26a. kojiglasi:

,,Uz Predsjedni5tvo kao izvrino tijelo, Udruga ima i Uie Predsjedni5tvo, kao izvr5no tijelo
uieg sastava koje odluiuje o pitanjima iz nadleinosti Predsjedni5tva te utvrduje
stajali5ta Udruge kada to zahtijeva hitnost postupanja i potreba dono5enja operativnih
odluka, a ne postoji moguinost sazivanja sjednice Predsjedni5tva.



O odlukama i utvrdenim stajaliStima Uie PredsjedniStvo obavjeStava PredsjedniStvo bez

odgode, a usmene odluke podnosi PredsjedniStvu na verifikaciju na prvoj sljededoj

sjednici Predsjedni5tva.

Uie Predsjedni5tvo ima sedam dlanova koje predlaie predsjednik Udruge iz reda dlanova

Predsjedni5tva. Pri predlaganju dlanova Uieg PredsjedniStva predsjednik Udruge vodi

raduna o ravnomjernoj politidkoj i teritorijalnoj predstavljenosti gradova, dlanova

Udruge.

Sastav Uieg PredsjedniStva potvrduje Predsjedni5tvo na prvoj sljededoj redovitoj

sjednici."

Clanak 3.

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Udruge stupa na snagu danom njezina usvajanja

na Skupitini Udruge 14. studenoga2OL4. godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2014.

godine.

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Udruge objavit de se na web stranici Udruge:

www. udruga-gradova. h r

oBR AZLOZeTUIT

Uz Elanak 1.

Uz postojeia tijela Udruge uvodi se i novo, uie, operativno tijelo naziva Uie

PredsjedniStvo.

Uz tlanak 2.

PredsjedniStvo Udruge gradova izvrino je tijelo Udruge koje rukovodi radom izmedu dva

redovna zasjedanja Skup5tine. Sukladno odredbama Statuta, a vodedi raduna o tome da

je rijed o nacionalnoj udruzi lokalnih jedinica, sastav Predsjedni5tva odreden je na natin

da svaka od dvadeset iupanija ima po dva svoja predstavnika u Predsjedni5tvu. Pritome
su gradonadelnici gradova sjediSta iupanija dlanovi Predsjedni5tva po poloiaju, a drugi

grad se odreduje dogovorom ostalih dlanova. Na taj se nadin postiie ravnomjerna i

pravidna raspodjela mjesta tj. mandata u izvrSnom tijelu, no postoje realne poteikoie u

smislu sazivanja sjednica ovako koncipiranog brojnog tijela od ukupno 41 ilana. Stoga se

predlaie formiranje novoga tijela naziva ,,Uie Predsjedni5tvo" koje ie odluiivati o

pitanjima iz nadleinosti Predsjedni5tva te utvrdivati stajaliSta Udruge u situacijama kada

to zahtijeva hitnost postupanja i potreba dono5enja operativnih odluka, a ne postoji

realna moguinost sazivanja sjednice Predsjedni5tva u punom sastavu. Naime, u praksi

desto treba reagirati doslovno u dan ili dva pa smo uvjereni kako ie ovo rje5enje



pridonijeti operativnosti Udruge, a ipak biti dovoljno institucionalno i osiguravati

reprezentativnost njezina dlanstva. Predvida se da Uie Predsjedi5tvo ima sedam dlanova

koje ie predlagati predsjednik Udruge, naravno iz reda Elanova Predsjedni5Wa.
predsjednik de pri predlaganju sastava voditi raiuna o ravnomjernoj politidkoj i
teritorijalnoj predstavljenosti gradova, Elanova Udruge kako bi se postigla operativnost,

ali i praviinost, a sastav ovoga uieg izvrinog tijela potvrdit ie Predsjedni5tvo na prvoj

sljededoj redovitoj sjednici. Takoder, predvida se i da o odlukama i utvrdenim

stajaliltima Uie PredsjedniStvo obavje5tava Predsjedni5tvo bez odgode, a usmene

odluke podnosi Predsjedniswu na verifikaciju na njegovoj prvoj sljededoj sjednici.

Uz Clanak 3.

Predvida se stupanje na snagu Statutarne odluke te objava na web stranici Udruge.


