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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), Skupština udruge 
Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj, na sjednici održanoj 20. studenog 2017. godine u Zagrebu 
donijela je Statut, te na sjednici 15. studenog 2022. godine u Zagrebu donijela je Odluku o izmjenama 
i dopunama Statuta, koje zajedno ćine pročišćeni tekst za  

ST A T U T 

UDRUŽENJA STRANIH ULAGAČA U HRVATSKOJ  

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, skraćenom nazivu, nazivu na stranom jeziku, 
skraćenom nazivu na stranom jeziku, sjedištu i području djelovanja udruge; o ciljevima te 
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; uvjetima i načinu 
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti 
članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, 
izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u 
slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; 
načinu stjecanja imovine; prestanku rada; postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge te 
načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu 
Udruženje stranih ulagača.  

Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija upisana u Registar udruga 
pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.  

Članak 2. 

Naziv udruge glasi: UDRUŽENJE STRANIH ULAGAČA U HRVATSKOJ (u daljnjem tekstu: USU). 
Skraćeni naziv jest: USU. 
Naziv na engleskom jeziku je: FOREIGN INVESTORS COUNCIL IN CROATIA. 
Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: FICC.  

Sjedište USU je u Zagrebu. 
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.  

Članak 3. 

Udruga ima pečat.  Pečat USU je okruglog oblika i sadrži puni naziv USU na hrvatskom i engleskom 
jeziku i oznaku mjesta sjedišta.  

II.  PODRUČJE DJELOVANJA  

Članak 4. 

USU djeluje na području Republike Hrvatske. 

Članak 5. 

USU se može učlaniti, udružiti ili na drugi odgovarajući način povezati s domaćom ili međunarodnom 
udrugom ili organizacijom. O učlanjivanju ili povezivanju USU s drugom udrugom ili organizacijom 
odlučuje Skupština.  
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III.  ZASTUPANJE  

Članak 6. 

USU predstavlja i zastupa Predsjednik i dva Potpredsjednika. 
Predsjednik predstavlja i zastupa USU samostalno te djeluje u njegovo ime i za njegov račun. 
Potpredsjednici predstavljaju i zastupaju USU zajedno. Akti valjano obvezuju odnosno ovlašćuju USU 
samo ako ih vlastoručno potpišu oba Potpredsjednika zajedno i ako su ovjereni pečatom USU.  

IV.  CILJEVI  

Članak 7. 

Ciljevi USU su:  

- unaprijediti opće raspoloženje u Republici Hrvatskoj vezano za ulaganje i poslovanje;  
- predstavljati, zastupati i popularizirati zajednička mišljenja i stavove svojih članova, s ciljem da 

se unaprijedi zajednički interes i potaknu strana ulaganja;  
- poboljšati komunikaciju, suradnju i stalni dijalog između USU i nadležnih tijela Republike 

Hrvatske;  
- surađivati s nadležnim tijelima Republike Hrvatske na prevladavanju poteškoća i prepreka 

koje mogu nastati u odnosima sa stranim ulagačima i u gospodarskim odnosima s drugim 
zemljama;  

- promicati interese međunarodne poslovne zajednice u Hrvatskoj;  
- obavještavati svoje članove i druge zainteresirane strane o ulagačkoj klimi u Hrvatskoj i  
- komunicirati s drugim udrugama stranih ulagača u regiji kako bi sve strane imale koristi od 

razmjene zajedničke uobičajene prakse kako bi se unaprijedilo gospodarstvo u regiji.  

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su područje gospodarstva i međunarodne suradnje.  

V. PODRUČJA DJELOVANJA  

Članak 8. 

Radi ostvarivanja svoga cilja iz prethodnog članka ovog Statuta, USU će:  

- zastupati, izražavati i iznositi zajedničke stavove i mišljenja svojih članova radi promicanja 
zajedničkih interesa i poticanja stranih ulaganja;  

- surađivati s institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj radi prevladavanja 
poteškoća i prepreka koje bi mogle postojati u odnosima sa stranim ulagačima i u pitanjima 
gospodarske politike;  

- podnositi prijedloge nadležnim tijelima u odnosu na predložene nacrte zakona i ostale propise 
koji su od interesa za djelatnost članova USU;  

- organizirati znanstvene i stručne seminare, tribine i predavanja;  
- izdavati publikacije, sukladno posebnim zakonima;  
- organizirati stručna putovanja za svoje članove;  
- osiguravati potrebna sredstva radi obavljanja vlastite djelatnosti;  
- osnivati zaklade i  
- surađivati sa srodnim međunarodnim i domaćim udrugama.  

USU će obavljati i svaku drugu djelatnost koja je usmjerena ostvarivanju cilja, sukladno Zakonu o 
udrugama i drugim posebnim zakonima Republike Hrvatske.  
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VI.  JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 9. 

Rad USU je javan. 
Javnost djelovanja Udruge osigurava se:  

- izvješćivanjem članova o radu USU na sjednicama tijela USU,  
- javnošću sjednica tijela USU, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,  
- izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu USU,  
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i 

slično),  
- javnim priopćavanjem,  
- organiziranjem posebnih događanja,  
- na druge odgovarajuće načine.  

VII.  ČLANSTVO U UDRUZI  

Članak 10. 

Članstvo u USU je dobrovoljno. 
Osnovne kategorije članstva jesu:  
1) redovni i 
2) počasni.  

Visinu godišnje članarine za članove određuje Upravni odbor USU.  

Članak 11. 

Redovni član može biti svaka pravna osoba koja prihvaća ciljeve i Statut USU i djeluje u skladu s 
njima. Svaka pravna osoba može popuniti pristupnicu kojom izjavljuje da prihvaća ciljeve i Statut USU 
i da će sukladno njima djelovati, te postaje članom odlukom Upravnog odbora USU o primitku u 
članstvo USU, te uplatom propisane članarine koju utvrđuje Predsjednik Udruge.  
Počasni član može biti svaka fizička osoba. Počasne članove USU imenuje Upravni odbor USU, na 
temelju njihova doprinosa boljem radu USU ili ciljevima USU. Počasni članovi mogu biti pozivani da 
sudjeluju u radu pojedinih tijela USU, ali ne mogu birati niti biti birani, osim u slučaju iz stavka 3. 
članka 27. Statuta.  

Članom (redovnim i počasnim) Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Glavni tajnik 
Udruge. 
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu pravne osobe, adresi pravne 
osobe, OIB-u, osobnom imenu ovlaštenog predstavnika pravne osobe, OIB-u ovlaštenog predstavnika 
pravne osobe, osobnom imenu, OIB-u i datumu rođenja za počasne članove, datumu pristupanja 
udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.  

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.  

Članak 12. 

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su:  
- birati i biti birani u tijela USU;  
- sudjelovati u aktivnostima USU;  
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata USU;  
- pridržavati se obveza koje je USU preuzeo u inozemstvu;  
- čuvati i podizati ugled USU i  
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- redovito plaćati članarinu.  

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova:  
- sudjelovati u aktivnostima USU;  
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata USU;  
- čuvati i podizati ugled USU  

Članak 13. 

Svi članovi USU imaju pravo na potvrdu USU kojom dokazuju članstvo u USU i temeljem koje 
sudjeluju u radu USU.  

Članak 14. 

Članstvo u USU prestaje:  
- prestankom djelovanja USU,  
- vlastitom odlukom,  
- stečajem ili likvidacijom člana USU,  
- odlukom Upravnog odbora zbog neplaćanja članarine u roku dužem od 6 (šest) mjeseci,  
- isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti  
- smrću člana.  

U slučaju prestanka članstva odlukom Upravnog odbora, istom odlukom utvrđuju se obveze člana 
USU i datum prestanka članstva. 
Prestanak članstva vlastitom odlukom ostvaruje se dostavom pisanog zahtjeva za istup iz članstva 
Tajništvu USU-a.  

Upravni odbor može isključiti nekog člana ukoliko se njegovo ponašanje ne podudara s ciljevima USU 
ili Statutom USU, ili ako svojim ponašanjem prouzroči štetu USU i njenom članstvu ili narušava ugled 
USU, ili ako posluje suprotno načelima društveno odgovornog poslovanja, odnosno suprotno 
pozitivnim zakonskim propisima RH. Isključeni član može podnijeti pisanu žalbu Skupštini USU u roku 
od petnaest dana od dana primitka odluke Upravnog odbora USU o isključenju, koja je dužna uvrstiti 
žalbu u dnevni red na svom prvom idućem zasjedanju. Isključeni član nema pravo sudjelovanja u radu 
tijela USU od dana primitka odluke Upravnog odbora USU o isključenju. Ukoliko član ne podnese 
žalbu u navedenom roku, odluka Upravnog odbora USU smatra se konačnom.  

 

VIII.  STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA  

Članak 15. 

Članovi USU preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog 
Statuta i drugih akata USU. 
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:  

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge 
- nepoštivanje odredaba Statuta 
- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge 
- neizvršavanje preuzetih obveza  
- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi 
- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge 
- narušavanje ugleda Udruge  
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Članak 16. 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. 
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. 
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor udruge.  

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i 
odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku 
o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Upravni odbor udruge.  

Članak 17. 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:  
1. opomena, ili  
2. isključenje iz Udruge (ili neke druge mjere).  

Članak 18. 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest 
dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. 
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. 
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.  

Članak 19. 

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi 
Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge. 
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. 
Na upozorenja i pritužbe člana Predsjenik Skupštine je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od 
njihova primitka.  

IX.  TIJELA 

Članak 20. 

Tijela USU jesu: 
 
1) Skupština; 
2) Upravni odbor; 
3) Predsjednik 

 

X.  SKUPŠTINA  

Članak 21. 

Skupština je najviše tijelo USU. 
Skupštinu čine ovlašteni predstavnici svih redovnih članova USU. 
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, bez prava glasa. 
Svaki redovni član Skupštine USU ima pravo na jedan glas. 
Skupština može pravovaljano donositi odluke ako sjednici nazoči dvotrećinska većina redovnih 
članova USU. Skupština USU odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine USU. 
Ako se na sjednici Skupštine USU ne može postići potrebna dvotrećinska većina, Upravni odbor je 
dužan sazvati novu sjednicu Skupštine USU u roku od 10 (deset) dana na kojoj se može donijeti 
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pravovaljana odluka većinom glasova nazočnih članova Skupštine USU 
Odluke o promjeni Statuta i o prestanku USU, Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih 
članova Skupštine USU. Glasovanje na Skupštini USU je javno, osim o odlukama o izboru i 
razrješenju, kada je glasovanje tajno.  

Članak 22. 

Skupština, kao najviše tijelo USU nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:  

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;  
- utvrđuje politiku rada Udruge,  
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za 

prethodnu kalendarsku godinu,  
- donosi i mijenja Program rada;  
- imenuje i opoziva likvidatora Udruge,  
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;  
- daje smjernice za rad Udruge;  
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),  
- donosi odluku o promjenama ciljeva i djelatnosti USU;  
- bira i razrješava članove Upravnog odbora USU;  
- bira i razrješava Potpredsjednike USU;  
- bira i razrješava Predsjednika USU;  
- odlučuje o žalbi članova na odluku o isključenju i  
- odlučuje o prestanku USU;  
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.  

Skupština kao najviše tijelo USU ima opću nadležnost raspravljanja i odlučivanja o svakom pitanju 
vezanom uz ostvarenje ciljeva USU.  

Članak 23. 

Skupština USU se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Prema potrebi, Upravni odbor USU 
može sazvati i Izvanredno zasjedanje Skupštine. Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje 
zbog kojeg je sazvana. 
Svako redovno zasjedanje Skupštine nosi svoj redni broj.  
Upravni odbor USU saziva Skupštinu i priprema dnevni red Skupštine. Predsjednik USU predlaže 
sastav radnog predsjedništva Skupštine. 
Na zahtjev najmanje jedne trećine redovnih članova, Upravni odbor USU dužan je sazvati zasjedanje 
Skupštine USU u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko Upravni odbor 
USU ne sazove Skupštinu, sjednicu mogu sazvati sami predlagatelji – najmanje jedna trećina redovnih 
članova.  
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva najmanje 1/3 članova Udruge.  

 

XI.  UPRAVNI ODBOR  

Članak 24. 

Upravni odbor USU je izvršno tijelo USU koje djeluje između dva zasjedanja Skupštine USU, a 
nadležan je za obavljanje sljedećih poslova:  

- saziva Skupštinu USU i predlaže dnevni red Skupštine USU;  
- provodi odluke Skupštine USU;  
- nadzire rad Predsjednika;  
- donosi odluku o kooptiranju članova u Upravni odbor;  
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- utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta USU;  
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta USU;  
- odlučuje o primitku u članstvo redovnih članova;  
- imenuje počasne članove;  
- odlučuje o visini članarine;  
- na prijedlog Predsjednika odlučuje o zaduženjima Potpredsjednika;  
- odlučuje o broju zaposlenih i visini plaća;  
- donosi Poslovnik o pravima i obvezama zaposlenih;  
- imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;  

Članak 25. 

Upravni odbor USU čini najmanje 5 (pet) a najviše 9 (devet) članova i to Predsjednik, dva 
Potpredsjednika te 2 (dva) do 6 (šest) članova koje bira Skupština USU. Mandat članova Upravnog 
odbora USU traje 2 (dvije) godine i može se opetovati. 
Odluka Upravnog odbora valjana je ako je za njeno donošenje glasovala više od 1/3 (trećina) svih 
članova Upravnog odbora.  
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran. 
Upravni odbor može kooptirati do 1/3 (trećine) članova Upravnog odbora uz obveznu potvrdu 
Skupštine na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. 
Član Upravnog odbora, može biti razriješen i prije isteka vremena na koji je izabran, ako propusti 
sudjelovati u radu 3 (tri) sjednice Upravnog odbora. Propuštanje člana Upravnog odbora, da sudjeluje 
u radu sjednice uključuje i neopravdani izostanak sa sjednice i propuštanje glasovanja na sjednici. 
Odluku o prijedlogu razrješenja člana Upravnog odbora, zbog propuštanja sudjelovanja u radu tri 
sjednice Upravnog odbora, donosi Upravni odbor.  

Na temelju odluke Upravnog odbora, Predsjednik USU će pisanim putem upozoriti člana Upravnog 
odbora, koji propusti sudjelovati u radu dvije sjednice Upravnog odbora, na mogućnost da bude 
razriješen ukoliko propusti sudjelovati u radu još jedne sjednice Upravnog odbora.  

Članak 26. 

Sjednice Upravnog odbora USU saziva Predsjednik. Predsjednik USU ujedno vodi sjednice Upravnog 
odbora. 
Upravni odbor USU se redovito sastaje najmanje 6 (šest) puta godišnje, a prema potrebi i češće. U 
slučaju potrebe mogu se sazvati i izvanredna zasjedanja Upravnog odbora.  

 

XII.  PREDSJEDNIK  

Članak 27. 

Predsjednik USU :  

- predstavlja i zastupa USU;  
- odgovoran je za rad USU;  
- organizira i rukovodi radom USU;  
- predsjeda Skupštinom USU i Upravnim odborom USU;  
- predlaže sastav radnog predsjedništva Skupštine;  
- saziva sjednice Upravnog odbora;  
- podnosi izvješća o radu Skupštini USU i Upravnom odboru USU;  
- predlaže Upravnom odboru USU unutarnji ustroj i  
- sklapa Ugovore o radu.  
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Na prijedlog Predsjednika, Upravni odbor odlučuje o zaduženjima Potpredsjednika.  

Po isteku mandata Predsjednika USU, isti stječe status počasnog člana USU, bez potrebe donošenja 
posebne odluke Upravnog odbora USU te stječe pravo biti biran u Upravni odbor USU, pod istim 
uvjetima koji važe i za redovne članove USU, uz stjecanje svih prava i obveze koje se vežu uz 
članstvo u Upravnom odboru USU.  

Predsjednik USU-a može se odreći tog prava, izjavom danom Upravnom odboru USU, trenutkom 
isteka njegova mandata. 

Članak 28. 

Glavnog tajnika USU-a imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika USU-a na mandat od 2 
(dvije) godine.  

Glavni tajnik USU:  

- odgovoran je za rad USU, posebno za vođenje financijske dokumentacije;  
- vodi evidenciju članova USU i odgovoran je za nju;  
- bavlja korespondenciju s međunarodnim organizacijama koje je USU član i odgovoran je za 

ispunjavanje svih preuzetih obveza u inozemstvu.  

Članak 29. 

Ovisno o financijskim mogućnostima, pojedini dužnosnici mogu biti i zaposlenici u USU, gdje mogu 
primati plaću. Upravni odbor USU ima isključivu nadležnost nad utvrđivanjem broja zaposlenih osoba, 
te visini plaća, sukladno proračunu USU i posebnim zakonima. 
Sve zaposlene osobe dužne su pridržavati se i Poslovnika USU o pravima i obvezama zaposlenih, 
kojeg donosi Upravni odbor.  

 

XIII.  FINANCIRANJE, IMOVINA I PRESTANAK DJELOVANJA  

Članak 30. 

Imovinu Udruge čine:  

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima  
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, 

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora  

- nekretnine i pokretne stvari udruge,  
- druga imovinska prava.  

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti 
određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.  

Članak 31. 

Djelatnosti Udruge financiraju se:  
- sredstvima od članarine i doprinosa;  
- dobrovoljnim prilozima i darovima, donacijama,  
- sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje USU,  
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- dotacijama iz državnog proračuna ili proračuna gradova i županija, iz fondova, te  
- priređivanjem igara na sreću i vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu.  
- iz drugih izvora sukladno zakonu.  

Članak 32. 

Financijska godina započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine. Financijske knjige 
USU održava urednima Glavni tajnik USU.  

Članak 33. 

Upravni odbor sastavlja prijedlog proračuna i završnog računa USU, a usvaja ga Skupština USU.  

Članak 34. 

USU prestaje s radom odlukom Skupštine i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 
USU može prestati djelovati 2/3 (dvotrećinskom) odlukom nazočnih članova Skupštine USU. 
U slučaju prestanka rada USU, Skupština odlučuje u čije vlasništvo se predaju sva financijska 
sredstva, te sva pokretna i nepokretna imovina USU, u skladu sa Zakonom o udrugama.  

Članak 35. 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge.  

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u 
registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i 
brisanja udruge iz registra udruga.  

 

XIV.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA  

Članak 36. 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima 
članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na 
pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.  

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. 
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno 
vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi 
zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije 
se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga 
podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog 
vijeća.  
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XV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 37. 

Statut je temeljni opći akt USU i svi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. 
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor USU. 
Skupština USU 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova nazočnih članova odlučuje o izmjenama i 
dopunama Statuta.  

Članak 38. 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština USU.  

Članak 39. 

Svako tijelo USU donosi Poslovnik o svojem radu. Svi članovi dužni su pridržavati se Poslovnika USU.  

Članak 40. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom 
tijelu.  

 

 

___________________________  

Burak Baykan 

Predsjednik  

   


