Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), i članka 26. Statuta Udruge U4 HR, od
15. rujna 2015. godine, Izvanredna Skupština udruge, na sjednici održanoj dana 1. prosinca
2015. godine donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA UDRUGE U4 HR
Članak 1.
U Statutu Udruge U4 HR od 15. rujna 2015. članak 2. mijenja se i glasi:
„ Naziv udruge je: Udruga U4 HR
Skraćeni naziv udruge je: U4 HR
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Association U4 HR
Sjedište udruge je: Strojarska cesta 20, Zagreb“
Članak 2.
Članak 26. Statuta udruge mijenja se i glasi:
„Skupština udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
- imenuje i razrješuje dužnosti Upravno vijeće,
- imenuje i opoziva likvidatora Udruge
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene Statutom ili zakonom.“
Članak 3.
Članak 27. Statuta udruge mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće se sastoji od tri do pet članova. Članovi Udruge izabiru Upravno vijeće na
mandat od četiri godine. Upravno vijeće udruge:
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika udruge i Tajnika udruge,
- obavlja druge stručne poslove vezane uz djelatnost Udruge.“
Članak 4.
Članak 30. Statuta udruge mijenja se i glasi:
„Predsjednika udruge bira i imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri godine, s time da isti
može biti ponovno biran.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Upravnom vijeću.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran/a.
Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Upravno vijeće.“

Članak 5.
Članak 31. Statuta udruge mijenja se i glasi:
„Tajnika Udruge bira i imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri godine, s time da isti može
biti ponovno biran.
Tajnik obavlja savjetodavne i stručno-administrativne poslove u Udruzi, te vodi popis članova
Udruge u skladu sa zakonom.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Predsjedniku udruge.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran/a.
Odluku o razrješenju Tajnika donosi Upravno vijeće.“
Članak 6.
Sve ostale odredbe Statuta Udruge U4 HR od 15. rujna 2015. godine ostaju neizmijenjene i
dalje na snazi.
Ove Izmjene i dopune Statuta udruge stupaju na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 1. prosinca 2015.

__________________
Predsjednica udruge
Maja Crnjak

