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Na temelju čl. 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatske 

udruge inženjera i tehničara za osiguravanje plovidbe zrakoplova iz Zagreba, Berislavićeva 6, 

donijela je na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini od 17. travnja 2015.g. 

 

 

 

 

S T A T U T 

Hrvatske udruge inženjera i tehničara  

za osiguravanje plovidbe zrakoplova 
- H U I T O P Z - 

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

 

Članak 1 

Hrvatska udruga inženjera i tehničara za osiguravanje plovidbe zrakoplova - HUITOPZ (u daljnjem 

tekstu: Udruga) je dobrovoljna udruga građana - stručnjaka odnosno profesionalaca, koji se na 

domaćem i međunarodnom planu bave širom strukom iz oblasti zrakoplovstva, tehničke 

infrastrukture kontrole letenja odnosno zračnih luka. 
 

Udruga djeluje od 1981. kada je osnovana pod nazivom Društvo inžinjera i tehničara za 

održavanje  plovidbe zrakoplova (DITOPZ). Nakon uspostave nove države, Republike Hrvatske, 

Udruga je 1994. registrirana pod nazivom Hrvatska udruga inženjera i tehničara za osiguravanje 

plovidbe zrakoplova (HUITOPZ). 
 

Udruga je neprofitna organizacija osnovana sukladno Zakonu o udrugama. 
 

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

 

Članak 2 

Naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA INŽENJERA I TEHNIČARA ZA OSIGURAVANJE 

PLOVIDBE ZRAKOPLOVA.  
 

Skraćenica naziva Udruge je HUITOPZ. 
 

 

Članak 3 

U međunarodnom prometu upotrebljava se i naziv na engleskom jeziku, koji u cijelosti glasi: 

CROATIAN AIR TRAFFIC SAFETY ENGINEERING ASSOCIATION  - CATSEA. 
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Članak 4 

Sjedište Udruge je Zagreb, Berislavićeva 6. 
 

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 4 cm. Unutar kruga kružno je ispisan naziv, a u dnu je 

povijesni hrvatski grb. U sredini pečata nalazi se stilizirani simbol sinusne i dvije parabolne funkcije. 

Iznad simbola je kratica. 
 

Znak Udruge (amblem) sadrži - slično pečatu - stilizirani simbol sinusne i dvije parabolne funkcije, 

skraćenicu na hrvatskom i riječ ZAGREB. Umjesto punog teksta naziva znak sadrži - unutar 

vanjskog kruga - kružni vijenac od klasja s dijelom hrvatskog grba na vrhu između klasja. 
 

Značka Udruge je istoga oblika kao i znak (amblem). 
 

 

 

III. PODRUČJE NA KOJEM UDRUGA DJELUJE 

 

Članak 5 

Područja djelatnosti Udruge su:  

 

- gospodarstvo, i to strukovne udruge u gospodarstvu (klas. oznaka 4.10) 

- međunarodna suradnja, i to ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje (klas., oznaka 8.4) 

- obrazovanje, znanost, istraživanje; i to strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i 

istraživanja (klas. oznaka 9.1.11) 
 

Ciljne skupine djelovanja Udruge su poslovne organizacije (oznaka kategorije 070) i ostale skupine 

(oznaka kategorije 115) 

 

 

Članak 6 
Udruga je član Međunarodne federacije elektroničara u zračnom prometu - INTERNATIONAL 

FEDERATION OF AIR TRAFFIC SAFETY ELECTRONICS ASSOCIATIONS - IFATSEA.  

Udruga je član HRVATSKOG INŽENJERSKOG SAVEZA - HIS.  

 

Udruga može biti članom i drugih srodnih domaćih i međunarodnih organizacija. Udruga se može 

povezivati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području 

svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. 
 

 

 

IV. ZASTUPANJE 

 

Članak 7 

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Udruge. 

 

Udrugu mogu zastupati i članovi Predsjedništva kao i ostali članovi Udruge, kada su za određeno 

zastupanje ovlašteni od Predsjedništva. 
 

 

 

 

 



HRVATSKA UDRUGA INŽENJERA I TEHNIČARA ZA OSIGURAVANJE PLOVIDBE ZRAKOPLOVA  

5 
STATUT  -  17. travnja 2015.   

V. CILJEVI I ZADACI UDRUGE 

 

Članak 8 
 Strukovno povezivanje zainteresiranih članova iz područja djelatnosti zračnog prometa: 

 avioprijevoznici,  

 zračne luke,  

 kontrola letenja, 

 Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) i Protuzračna obrana (PZO) i 

 ostale zainteresirane ustanove i pojedinci;  
 

 Organizacijsko povezivanje, okupljanje i rad stručnih osoba na pitanjima iz oblasti zrakoplovne 

tehnike, tehničke infrastrukture kontrole letenja kao i infrastrukture zračnih luka. Djelatnost i rad 

Udruge zasniva se na stručno-tehničkim, tehnološkim i drugim specijalističkim odnosno 

znanstvenim disciplinama u toj oblasti;  

 

 Unapređivanje djelatnosti stručnog i specijalističkog stupnja članstva kao i aktivno uključivanje 

stručnih članova sa sklonostima u rješavanju određenih tehničkih, tehnoloških i eksploatacijskih 

pitanja navedenih djelatnosti zračnog prometa; 
 

 Ostvarivanje i drugih zadataka koji proizlaze iz svekolike interdisciplinarnosti odnosno ciljeva i 

zadataka Udruge.  

 

 

 

VI. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI 
 

Članak 9 
 Poticanje i razvijanje stvaralačkih i drugih spoznaja i znanja u ukupnom tehnološko-tehničkom 

području  zrakoplovstva, a posebice s tim u vezi: 

 sudjelovanje u uvođenju novih tehnologija, 

 suradnja s državnim ustanovama glede stručne pomoći i suradnje u zakonodavnoj, 

terminološkoj i ostaloj profesionalnoj tematici,  

 suradnja s gospodarskim subjektima na rješavanju tehnološko-tehničkih i 

organizacijskih zahtjeva; 
 

 Pokretanje inicijativa i aktivnosti u područjima od šireg interesa za društvo; 
 

 Suradnja s drugim sličnim stručnim i specijalističkim kao i znanstvenim udrugama u zemlji i 

inozemstvu radi praćenja suvremenih kretanja u razvojnim područjima interesa Udruge; 
 

 Poticanje stručnog usavršavanja članstva organizacijom savjetovanja, seminara, predavanja, 

prikazivanjem stručnih filmova i sl.;  
 

 Stručne publicističke, prevodilačke, stručno-terminološke i slične aktivnosti na domaćem i 

mađunarodnom planu kao i organiziranje suvremene razmjene tehničko-tehnoloških datoteka i 

informacija; 
 

 Sudjelovanje u radu HIS-a i njegovih tijela. 

 Sudjelovanje u radu IFATSEA-e - njene skupštine i komiteta kao i ostvarivanje obveza koje iz 

toga proizlaze; 

 Ostale djelatnosti, koje se mogu svrstati u interdisciplinarne aktivnosti Udruge.  
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VII. GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE  
 

Članak 10 
Udruga ne obavlja gospodarske djelatnosti. 

 

 

 

VIII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE 
 

Članak 11 
Javnost rada ostvaruje se otvorenim sastancima odnosno sjednicama svih tijela Udruge kao i 

objavljivanjem temeljnih stajališta na način utvrđen ovim Statutom. 

 

Predstavnicima sredstava javnog priopćavanja osiguravaju se uvjeti za praćenje svih aktivnosti 

Udruge. 
 

 

 

IX. ČLANSTVO I ČLANARINA 
 

Članak 12 
Članovi Udruge mogu biti redovni, pridruženi, počasni i podupirajući. 
 

O prijemu u članstvo odlučuje Predsjedništvo. 
 

Udruga vodi evidenciju redovnog članstva sukladno Zakonu o udrugama. 

 

Javno su dostupni podaci o imenu i prezimenu članova udruge. Za objavljivanje drugih osobnih 

podataka (na primjer titula, adresa za kontakt, poslovna adresa) potrebna je suglasnost člana. 
 

Udruga vodi i održava popise pridruženih, počasnih i podupirajućih članova. 
 

 

Članak 13 
Članarinu plaćaju svi redovni članovi Udruge jednom godišnje. 
 

Godišnju članarinu određuje skupština Udruge. 
 

 

Članak 14 
Redovni članovi Udruge mogu biti inženjeri, tehničari, studenti i druge stručne osobe iz područja 

zrakoplovstva odnosno srodnih disciplina.  
 

 

Članak 15 
Fizička osoba koja želi postati redovnim članom Udruge ispunjava pristupnicu i svojim potpisom 

potvrđuje da je upoznat(a) sa programom i da prihvaća programsku orijentaciju, ciljeve i Statut 

Udruge. 
 

Odluku o prijemu redovnog člana donosi Predsjedništvo. 
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Članak 16 
Redovno članstvo u Udruzi prestaje brisanjem člana iz evidencije članstva Udruge: 

∗ svojevoljnim istupanjem, 

∗ neplaćanjem članarine duže od 2 godine, 

∗ isključenjem,  

∗ smrću. 

 

Redovnog člana Udruge može se isključiti: 

∗ ako je pravomoćnom presudom osuđen za krivično djelo, 

∗ ako svojim postupcima i vladanjem šteti ugledu Udruge i 

∗ ako teže povrijedi načela stručne etike. 

 

Konačnu odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. 
 

 

Članak 17 
Pridruženi članovi mogu postati fizičke i pravne osobe koje se žele povremeno uključiti u rad udruge 

te sudjelovati u realizaciji pojedinih projekata i djelatnosti. Osoba koja želi postati pridruženim 

članom Udruge ispunjava pristupnicu i svojim potpisom potvrđuje da je upoznat(a) sa programom i 

da prihvaća programsku orijentaciju, ciljeve i Statut Udruge. 
 

Odluku o prijemu pridruženog člana donosi Predsjedništvo. 
 

 

Članak 18 
Počasni članovi Udruge mogu biti stručnjaci te fizičke i pravne osobe koje se ističu u djelovanju koje 

se podudara sa ciljevima Udruge ili su svojim radom i dugogodišnjom potporom doprinjeli 

ostvarenju zadataka Udruge. 
 

Počasnom članu može se izdati priznanje za doprinos djelovanju Udruge. 
 

 

Članak 19 

Podupirajući članovi Udruge mogu biti fizičke i pravne osobe. Članstvo se utvrđuje posebnim 

pravnim aktom (ugovorom, sporazumom ili dr.). Pravnim aktom se utvrđuju međusobna prava i 

obveze, vrijeme trajanja članstva i iznos donacije. 
 

Podupirajućem članu može se izdati priznanje za doprinos djelovanju Udruge. 
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X. PRAVA, OBVEZE I  STEGOVNE ODGOVORNOSTI  REDOVNIH 

ČLANOVA 

 

Članak 20 
Osnovna prava članova Udruge jesu: 

∗ pokretanje i predlaganje aktivnosti u skladu s ciljevima i zadacima Udruge, 

∗ sudjelovanje u odlučivanju, glasanju i biranju, 

∗ aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge, stručnih i drugih tijela, skupova, 

glasila, 

∗ obavještenost o svim aktivnostima i akcijama Udruge. 

 

 

Članak 21 
Osnovne obveze članova Udruge jesu: 

∗ provedba programa rada i djelovanja Udruge kao i svih odluka Skupštine, 

∗ savjesno izvršavanje postavljenih stručnih zadataka kako u stručnom tako i u 

pogledu izvršenja zadatka u postavljenom roku, 

∗ preuzimanje obveza i odgovornosti kada to izglasa nadležno tijelo Udruge, 

∗ pravodobno plaćanje članarine, 

∗ čuvanje ugleda i časti struke i Udruge. 

 

 

Članak 22 
Razlozi opoziva člana u tijelima Udruge mogu biti sljedeći: 

∗ ako član učestalo ometa rad tijela ili aktivnosti Udruge,  

∗ ako se ne pridržava odredbi Statuta, odluka Skupštine ili tijela kojih je član,  

∗ ako nemarnim izvršavanjem obveza otežava rad tijela ili provedbu odluka tijela 

kojih je član. 

 

 

 

XI. UNUTARNJI USTROJ  

 

Članak 23 
Tijela Udruge jesu: 

A) Skupština 

B) Predsjedništvo Udruge 

C) Predsjednik Udruge 

D) Tajnik Udruge 

E) Blagajnik Udruge 

F) Nadzorni odbor 
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A) SKUPŠTINA 

 

Članak 24 
Skupština je najviše izvršno tijelo Udruge koje čine redovni članovi Udruge. 
 

Skupština radi na sjednicama.  
 

Sjednice mogu biti redovne, izvanredne i izborne. 
 

Redovne se u načelu sazivaju jedanput godišnje. 
 

Izvanredne - po potrebi i na zahtjev najmanje 10% članstva Udruge kao, po odluci Predsjedništva te 

po sazivu zadnje izabranog predsjednika Nadzornog odbora ili njegovog zamjenika ukoliko se ne 

održi redovna Skupština prije isteka mandata tijela Udruge. 

 

Izborne se sazivaju krajem mandatnog razdoblja izbornih članova pojedinih tijela Udruge. 
 

 

Članak 25 
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na temelju odluke Predsjedništva. 
 

Poziv za sjednicu Skupštine s dnevnim redom Predsjedništvo mora dostaviti svakom članu Udruge 

najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.  
 

Pismene primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune dnevnog reda ima pravo dostaviti svaki član, ali 

najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. 
 

Otvaranje Skupštine provodi se biranjem radnog predsjedništva od tri člana, zapisničara i dva 

ovjerovitelja zapisnika. 
 

Skupština može pravovaljano odlučivati kada je prisutna natpolovična većina članova Udruge. 

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 
 

 

Članak 26 
Izbori se na Skupštini u načelu obavljaju javnim glasovanjem. 
 

Član može podnijeti ostavku ukoliko smatra da ne može zadovoljiti obvezama koje proizlaze iz 

njegove funkcije. 
 

Skupština može opozvati člana tijela Udruge iz razloga navedenih u članku 22. Mandat 

novoizabarnog člana traje do isteka mandata ostalih članova tijela Udruge. 
 

 

Članak 27 
Skupština obavlja osobito sljedeće: 

∗ donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, 

∗ utvrđuje visinu članarine, 

∗ utvrđuje godišnji plan rada Udruge, 

∗ usvaja financijsko izvješće (za proteklu g.) i financijski plan (za tekuću), 

∗ razmatra i ocjenjuje izvješća o radu Udruge i njezinih tijela, 
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∗ bira i razrješava Predsjednika, Tajnika, članove Predsjedništva i Nadzornog 

odbora, Blagajnika te drugih tijela Udruge, 

∗ utvrđuje posebna ovlaštenja Predsjedništva, 

∗ odučuje o prigovorima i žalbama, pohvalama i nagradama, 

∗ odlučuje o prestanku rada Udruge. 

∗ te odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđene nadležnost drugih 

tijela Udruge   

 

 

 

B) PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE 

 

Članak 28 
Predsjedništvo je izvršno, operativno i koordinacijsko tijelo Udruge. 
 

Predsjedništvo broji 9 članova i sastoji se od: Predsjednika, njegova zamjenika, Tajnika, Blagajnika i 

5 članova Predsjedništva. 
 

Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine. 
 

 

Članak 29 

Predsjedništvo radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, ali najmanje 5 puta godišnje, a saziva 

ih Predsjednik. 
 

Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati kada je prisutno najmanje 5 članova. Odluke se donose 

natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. 
 

Za financijske odluke potrebna je natpolovična većina svih članova Predsjedništva. 
 

 

Članak 30 
Predsjedništvo obavlja osobito sljedeće: 

∗ predlaže skupštini Udruge program rada, godišnji i financijski plan i visinu članarine, 

∗ raspolaže sredstvima Udruge u okviru prihvaćenog plana, 

∗ predlaže Skupštini osnivanje ogranaka i usmjerava njihov rad, 

∗ priprema cjelokupni materijal za rad Skupštine, saziva, predlaže dnevni red, organizira 

rad Skupštine i izvršava sve odluke Skupštine, 

∗ odlučuje o zaključivanju sporazuma i ugovora s pravnim i fizičkim osobama o stručnoj 

suradnji, sponzorstvu i drugim aktivnostima Udruge, 

∗ odlučuje o povezivanju sa drugim pravnim i fizičkim subjektima, 

∗ iz svoga sastava odnosno iz redova ostalog članstva imenuje zastupnika za pojedina 

vanjska tijela odnosno ustanove, kada se to od Udruge zatraži, 

∗ odlučuje o sudjelovanju i zadaći na stručnim i drugim skupovima IFATSEA-e 

odnosno drugih sličnih profesionalnih udruga, 

∗ angažira pravne odnosno fizičke osobe u slučaju kada to traže potrebe ostvarivanja 

djelatnosti odnosno zadataka Udruge, 



HRVATSKA UDRUGA INŽENJERA I TEHNIČARA ZA OSIGURAVANJE PLOVIDBE ZRAKOPLOVA  

11 
STATUT  -  17. travnja 2015.   

∗ odlučuje o članstvu Udruge, 

∗ donosi privremenu statutarnu mjeru koje se odnose na obveze koje proizlaze iz Zakona 

ili iz razloga provedbe posebnih programa 

∗ obavlja i druge zadatke koji proizlaze iz djelatnosti odnosno odluka skupštine Udruge. 

 

Svaki član predsjedništva osobno je odgovoran Predsjedništvu i Skupštini za svoj rad kao i za 

provedbu odluka Predsjedništva. 
 

 

 

C) PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

Članak 31 
Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa u svemu Udrugu. 

 

Predsjednika za vrijeme njegove spriječenosti u svemu zamjenjuje njegov zamjenik. 

 

Mandat predsjednika i njegova zamjenika traju 4 godine. 

 

Predsjednik odnosno njegov zamjenik saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine i upravlja radom 

Predsjedništva. 

 

Predsjednik je odgovoran  za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.  

 

Predsjednik sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge. 

 

Predsjednik se brine i odgovara za zakonitost rada Udruge, za izvršenje odluka i zaključaka kao i za 

javnost rada Skupštine. 
 

 

 

D) TAJNIK UDRUGE 

 

Članak 32 
Tajnik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu u svim administrativnim poslovima Udruge. Koordinira 

izvršenje odluka i zaključaka i obavlja pripremne i operativne poslove Predsjedništva. 
 

Mandat tajnika traje 4 godine. 
 

Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedništvu. 
 

 

Članak 33 
Tajnik obavlja osobito sljedeće: 

∗ vodi tekuće poslove i prepisku, urudžbiranje, evidenciju članstva i cjelokupni arhiv 

Udruge, 

∗ priprema i izrađuje sva akta i dokumente Udruge, 

∗ priprema i šalje pozive i zajedno s Predsjednikom utvrđuje dnevni red sjednica 

Predsjedništva te dostavlja zapisnike članovima Predsjedništva, 
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∗ dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 

udruga, 

∗ izdaje putne naloge i potpisuje svu dokumentaciju službenih putovanja članova 

Udruge u zemlji i inozemstvu, 

∗ čuva pečat Udruge, 

∗ obavlja sve organizacijske i druge poslove iz djelokruga rada Predsjedništva. 

 

 

 

E) BLAGAJNIK UDRUGE  

 

Članak 34 
Blagajnik Udruge je ovlašten u svemu postupati prema zakonskim i drugim obvezama, posebice u 

obavljanju svih financijskih poslova i transakcija Udruge. Obavlja sva obvezna i druga plaćanja 

prema odluci Predsjedništva. 
 

Mandat blagajnika traje 4 godine. 
 

Za svoj rad Blagajnik odgovara Predsjedništvu.  
 

 

Članak 35 
Blagajnik obavlja osobito sljedeće: 

 vodi svu propisanu financijsku dokumentaciju Udruge, 

 isplaćuje sve propisane troškove Udruge odnosno na temelju odluka Predsjedništva, 

 vodi sve organizacijske, naplatne i evidencijske poslove oko ubiranja članarine,  

 izvješćuje Predsjedništvo o stanju računa Udruge kao i drugim financijskim 

pokazateljima, 

 priprema, obrazlaže i iznosi na godišnjoj skupštini Udruge financijska izvješća i 

financijske planove, 

 dostavlja propisana izvješća nadležnim tijelima, 

 pohranjuje i čuva sve ugovore i drugu financijsku dokumentaciju Udruge, 

 sudjeluje u radu Predsjedništva i obavlja i druge poslove iz djelokruga rada 

Predsjedništva. 

 

 

 

F) NADZORNI ODBOR 

 

Članak 36 
Nadzorni odbor obavlja svekoliku nadzornu funkciju djelovanja Udruge na temelju Statuta Udruge, 

Zakona o udrugama kao i ostalih relevantnih propisa. 
 

Nadzorni odbor broji 5 članova, između kojih se bira predsjednik i njegov zamjenik. 
 

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. 
 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva. 
 



HRVATSKA UDRUGA INŽENJERA I TEHNIČARA ZA OSIGURAVANJE PLOVIDBE ZRAKOPLOVA  

13 
STATUT  -  17. travnja 2015.   

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati kada su prisutna najmanje 3 člana. Odluke se donose 

natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora. 
 

 

Članak 37 
Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće: 

∗ nadzire primjenu i provedbu zakonskih akata Udruge kao i provođenje zaključaka i 

odluka tijela Udruge,  

∗ nadzire cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge, 

∗ pregledava blagajničke knjige i dokumentaciju koja se odnosi na novčano poslovanje, 

∗ obavlja i druge poslove prema odluci Skupštine ili Predsjedništva, 

∗ predlaže mjere za ispravljanje ili poboljšanje provedbi i aktivnosti Udruge.  

 

 

 

XII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA  
 

Članak 38 
Prigovor odnosni incijativu za rješenje spora podnosi se nadležnom tijelu Udruge koje rješava spor u 

prvom stupnju. 

 

Ukoliko se ne postigne rješenje postupak rješavanja spora u drugom stupnju provodi Predsjednik 

nadzornog odbora (ili njegov zamjenik u slučaju sprječenosti). Svoj prijedlog načina rješenja spora 

daje Predsjedništvu udruge ili iznosi na prvoj sljedećoj Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.  
 

 

 

XIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA 

 

Članak 39 
Udruga ne raspolaže pokretnom imovinom. 

 

Financijska sredstva za djelovanje Udruge stiču se na način predviđen ovim Statutom: 

∗ od članarine, 

∗ sponzorstva gospodarskih i drugih subjekata, 

∗ sticanje sredstva iz financiranja programa rada i projekata od interesa za opće dobro, 

∗ prihoda od obavljanja djelatnosti Udruge, 

∗ pomoći i dotacija. 

 

Ova sredstva Udruga koristi i njima raspolaže za ostvarenje svoje djelatnosti i aktivnosti, prema 

godišnjim planovima i odlukama tijela Udruge. 
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XIV. PRESTANAK RADA UDRUGE 
 

Članak 40 
U slučaju nestanka uvjeta za postojanje Udruge, ista će se ukinuti na način koji je predviđen 

Zakonom o udrugama. 
 

U tom slučaju cjelokupna raspoloživa imovina prelazi u vlasništvo SOS Dječje selo Hrvatska, 

Zavrnica 5/III, Zagreb. 
 

 

 

Članak 41 
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Predsjedništvo. 

 

 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 42 
Svim tijelima Udruge odnosno članovima tijela Udruge izabranim na prethodnim izbornim 

sjednicama Skupštine mandat traje kako je propisano ovim Statutom, a od dana Skupštine na kojoj su 

izabrani. 
 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske udruge inženjera i tehničara za 

osiguravanje plovidbe zrakoplova prihvaćen na sjednici Skupštine od 20. travnja 2012. godine. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 17. 04. 2015. 

 

 

 

 

 

Predsjednik Udruge: 

 

 

 

Tomislav Tonković 
 


