Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/01 i 11/02) Osnivačka
Skupština Udruge, na sjednici održanoj u Mošćeničkoj Dragi dana 13. srpnja 2009. godine,
donijela je

S T A T U T
UDRUGE
« UDRUGA U TURIZMU - MOŠĆENIČKA DRAGA »

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište udruge «Udruga u turizmu - Mošćenička
Draga » ( u daljnjem tekstu: Udruga), zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju
ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvu i članarini; pravima, obvezama članova;
tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i
opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti;
načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka.
Članak 2.
Puni naziv udruge glasi: «Udruga u turizmu - Mošćenička Draga»
Sjedište udruge je u Mošćeničkoj Dragi, Aleja Slatina b.b.
Udrugu zastupa predsjednik.
Udruga djeluje na području Primorsko-goranske županije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar
udruga Republike Hrvatske.
Članak 3.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova
Udruge i putem sredstava javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica
tijela Udruge, elektronične pošte i web stranice Udruge.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela
upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 38 x 14 mm, s tekstom: «UDRUGA U
TURIZMU - MOŠĆENIČKA DRAGA »
Članak 5.
Udruga može radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, osnivati podružnice i
druge ustrojstvene oblike.
Podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština
Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 6.
Udruga je osnovana s ciljem:
- unapređivanja općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanja kvalitete turističkih
drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog
turističkog okruženja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području za koji je osnovana
- promocije turističkog proizvoda područja za koje je osnovana, sukladno sustavu
promicanja turizma i njegovanim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske
i svjetske turističke tokove
- razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma,
te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog
područja, a osobito zaštite okoliša
- razvijanja i unapređivanja suradnje na svim nivoima u turizmu i gospodarstvu
uopće,
- sudjelovanja u domaćim i međunarodnim manifestacijama vezanim za promociju
turističkog proizvoda područja za koje je osnovana,
- organiziranja priredbi vezanim za promociju turističkog proizvoda,
- promicanja i unapređivanje svih oblika suradnje s tijelima lokalne uprave i
samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Udruge.
Članak 7.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:

- poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti(tradicija, običaji,
etnološko blago i dr.) turističkog područja kojemu pripada općina i stvaranje uvjeta za
njezino gospodarsko korištenje,
- suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili
posredno uključene u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i
provede politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike
gospodarskog razvoja općine
- poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih,
športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, odnosno
općine
- poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih
materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanju turističkog prostora,
unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekove okoline na području općine
- poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine koja nisu
turistički razvijena
- izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama
promidžbe turizma Republike Hrvatske i županije
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim
drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad
udruge
- suradnja s tiskom, radiom i televizijom radi obavještavanja javnosti i članova
udruge o radu udruge
- obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na
području općine.
Članak 8.
U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Udruga se može
udružiti u odgovarajuće saveze i zajednice udruga više razine.
Odluku o udruživanju i opći akt o udruživanju donosi Skupština Udruge.
III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
Članak 9.
Članstvo u udruzi može biti redovno i počasno.
Članom Udruge može biti svaka poslovno sposobna osoba, fizička i pravna osoba
koja prihvati Statut udruge i druge opće akte udruge.
Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne
osobe.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti
članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.
Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim
djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge.

Članak 10.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Predsjedništvo Udruge po primitku
molbe za prijem kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva
Udruge.
Udruge vodi popis članova.
Članak 11.
Članovi Udruge imaju pravo:
- birati i biti birani u tijela Udruge,
- biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom
poslovanju,
- aktivno sudjelovati u radu i djelovanju Udruge,
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, predlagati
programe Udruge i sudjelovati u njihovoj realizaciji
Članak 12.
Članovi Udruge imaju obavezu:
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- redovno plaćati članarinu,
- savjesno i odgovorno obavljati poslove koji su im povjereni,
- čuvati i podizati ugled Udruge.
Članak 13.
Članstvo u Udruge prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva ili smrću,
- isključenjem iz članstva.

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST
Članak 14.

Članu Udruge može biti izrečena stegovna mjera ako prekrši odredbe Statuta ili na
Statutu utemeljenim aktima ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i
njenom članstvu.
Stegovne mjere su: javni ukor, zbrana sudjelovanja u upravljanju udrugom u
određenom razdoblju (najduže do jedne godine) i isključenje iz članstva
Odluku o stegovnoj mjeri donosi Predsjedništvo Udruge.
Protiv odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri član ima pravo žalbe u roku od 8 (osam)
dana od dana primitka pisma o izrečenoj stegovnoj mjeri. Žalbu se dostavlja Skupštini u
pismenom obliku. Žalba odgađa izvršenje odluke. Odluka Skupštine po žalbi je konačna .
Do okončanja stegovnog postupka Predsjedništvo Udruge može udaljiti iz Udruge
člana protiv kojeg se vodi postupak.

V. TIJELA UDRUGE
Članak 15.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Predsjedništvo
3. Predsjednik
4. Tajnik
5. Blagajnik

SKUPŠTINA
Članak 16.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe članovi Udruge te
predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje
pravne osobe.
Skupština Udruge radi na sjednicama koje mogu biti redovne, izborne ili izvanredne.
Redovna sjednica Skupština održava se najmanje jednom godišnje. Redovnu sjednicu
Skupštine saziva predsjednik Udruge.
Izborna skupština održava se svake četiri (4) godine, a mora se sazvati najmanje
mjesec dana prije isteka mandata tijelima Udruge.
Izvanredna sjednica Skupštine održava se po potrebi. Izvanrednu sjednicu saziva
predsjednik Udruge na zahtjev Predsjedništva ili najmanje jedne trećine članova Udruge, s
time da se odmah predloži dnevni red.
Izvanrednu sjednicu može samostalno sazvati predlagač ako, predsjednik Udruge ne
sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
Članak 17.

U okviru svoje nadležnosti Skupština Udruge:
- donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune,
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
- donosi financijski plan Udruge i usvaja završni račun,
- usvaja godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge,
- bira i razrješava predsjednika, tajnika, blagajnika i sve članove Predsjedništva,
- donosi poslovnik o svom radu,
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i savezima, učlanjivanju ili
istupanju iz njih,
- razmatra sva pitanja značajna za djelovanje Udruge,
- brine se o obavještavanju članova o radu Udruge,
- odlučuje o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
- odlučuje o prestanku Udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i
općim aktima.
Članak 18.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge, u pravilu, dostavljanjem pismenih poziva
članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog
reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Članak 19.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična
većina članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini ne pristupi natpolovična većina članova Skupštine, sazivatelj saziva
novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi
pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom
nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupštine donosi većinom ukupnog
broja članova Skupštine.

PREDSJEDNIK
Članak 20.
Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti
ponovno birana.

Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Predsjedništva i Predsjednik Skupštine
Udruge.
Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, predsjedava sjednicama
Skupštine i odgovara za zakonitost rada Udruge.

Članak 21.
Predsjednik Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- saziva sjednice Skupštine Udruge i Predsjedništva i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.
- vodi računa da se rad Udruge odvija u skladu s ciljevima Udruge i u okviru opće
politike koju je utvrdila Skupština i Predsjedništvo Udruge,
- brine se o izvršenju programa rada Udruge,
- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge.
Predsjednik Udruge obavlja poslove volonterski.
Članak 22.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje tajnik Udruge ili osoba
koju odredi Predsjedništvo.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 23.
Predsjedništvo ima 9 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i isti članovi
mogu biti ponovno birani.
Predsjednik, tajnik i blagajnik Udruge članovi su Predsjedništva po funkciji.
Svi članovi Predsjedništva obavljaju poslove volonterski.

Članak 24.
Predsjedništvo Udruge:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
- odlučuje o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge,
- brine o informiranju članstva i javnosti,
- odlučuje o korištenju imovine Udruge,

- donosi odluku o potpisnicima financijske dokumentacije Udruge,
- osniva odbore i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
- obavlja sve druge poslove i aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 25.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko
je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke donose se većinom ukupnog
broja članova Predsjedništva.
Glasanje na sjednicama Predsjedništva u pravilu je javno, osim ako ovim Statutom ili
drugim aktom Udruge nije predviđeno da je glasanje tajno odnosno ako Predsjedništvo
prethodno zaključi da će se o određenom pitanju glasati tajno.
TAJNIK
Članak 26.
Tajnik Udruge:
- osigurava pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednica Skupštine i
Predsjedništva,
- surađuje s predsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i
Predsjedništva,
- osigurava izvršenje odluka Skupštine i Predsjedništva Udruge,
- izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i
financijskom poslovanju Udruge,
- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Predsjedništvo,
- stara se o urednom vođenju popisa članova,
- vodi odnosno brine o vođenju zapisnika sa sjednica Skupštine i Predsjedništva,
- vodi i čuva arhivu Udruge,
- obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Predsjedništva.
Članak 27.
Tajnika bira Skupština na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno birana.
Tajnik Udruge ujedno je tajnik Predsjedništva i Skupštine Udruge.
Tajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku.
Tajnik Udruge obavlja poslove volonterski, a ukoliko se u tijeku rada Udruge ukaže
potreba za profesionalnim obavljanjem poslova s istim će biti sklopljen ugovor o radu.
BLAGAJNIK

Članak 28.
Blagajnik Udruge:
- prikuplja članarinu
- surađuje s predsjednikom i tajnikom Udruge na pripremanju financijskih izvještaja
sjednica Skupštine i Predsjedništva,
- izrađuje godišnje i periodične izvještaje o financijskom poslovanju Udruge,
- stara se o urednom vođenju popisa imovine, te poslovnih knjiga
- obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Predsjedništva.
Članak 29.
Blagajnika bira Skupština na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno
birana. Blagajnik Udruge ujedno je Blagajnik Predsjedništva i Skupštine Udruge.
Blagajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.
Blagajnik Udruge obavlja poslove volonterski, a ukoliko se u tijeku rada Udruge
ukaže potreba za profesionalnim obavljanjem poslova s istim će biti sklopljen ugovor o radu.
ODBORI I KOMISIJE
Članak 30.
Skupština i Predsjedništvo mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili
povremena radna tijela Udruge.
Predsjednik i članovi odbora, komisija i drugih radnih tijela mogu biti imenovani iz
reda članova Skupštine, Predsjedništva, članova Udruge.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi
imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su
osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini.
ODREDBE O IZBORU
Članak 31.
Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem ako Skupština ne odluči drugačije.
Za predsjednika Udruge izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da
je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova
nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i
tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za tajnika, blagajnika i članove Predsjedništva Udruge izabrani su kandidati koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

ODREDBE O OPOZIVU
Članak 32.
Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili
ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.
Članak 33.
Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti Predsjedništvo ili 1/3 članova
Skupštine Udruge.
Prijedlog za opoziv tajnika, blagajnika i pojedinog člana Predsjedništva može
podnijeti predsjednik ili 1/3 članova Skupštine Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti
glasovanju o opozivu.
Predsjednik Udruge odnosno član tijela Udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala
većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Udruge mandat traje do isteka
mandata ostalih članova tijela Udruge.
Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji
je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

V. IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S
MOGUĆOM DOBITI
Članak 34.
Imovinu Udruge čine:
Novčana sredstva koja je Udruga stekla od:
- - članarine,
- - dobrovoljnih priloga i darova,
- - obavljanjem vlastite djelatnosti u skladu s posebnim zakonskim propisima,
- - dotacijama iz proračuna i fondova,
- - ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa zakonom.
Imovinu Udruge čine i njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Nad udrugom se može provesti stečaj.

Članak 35.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima
se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.
Članak 36.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti
isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
utvrđeni ovim Statutom.

VI. STATUT I OPĆI AKTI UDRUGE
Članak 37.
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 članovima Udruge.
Predsjedništvo Udruge razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o
njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Članak 38.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Članak 39.
Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a
zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ako za takvu odluku glasuje ¾ članova
Udruge, prestankom djelovanja Udruge i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja imovina Udruge, nakon namirenja sudskog i drugih
postupaka, predaje se Općini Mošćenička Draga.

Članak 41.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

