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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), 
Skupština Hrvatske udruge kriznog menadžmenta – udruge za promicanje i razvoj 
upravljanja i pružanja pomoći u katastrofama na skupštini održanoj dana 20.02.2015. 
donijela je slijedeći  
 
 

 
S T A T U T 

HRVATSKE UDRUGE KRIZNOG MENADŽMENTA  
UDRUGE ZA PROMICANJE I RAZVOJ UPRAVLJANJA KRIZAMA I  

PRUŽANJA POMOĆI U KATASTROFAMA    
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Statutom utvrđuje se: naziv Hrvatske udruge kriznog menadžmenta – 
udruge za promicanje i razvoj upravljanja krizama i pružanja pomoći u katastrofama 
(u daljnjem tekstu: Udruga), sjedište; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se 
ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga; članstvu te pravima i obvezama 
članova, tijelima udruge, njihovu sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, načinu 
odlučivanja  i trajanju mandata, prestanku postojanja udruge te ostalo potrebno za 
rad udruge u skladu sa Zakonom. 
 

Članak 2. 

 Puni naziv Udruge je:  Hrvatska udruga kriznog menadžmenta – udruga za 
promicanje i razvoj upravljanja krizama i pružanja pomoći u katastrofama. 
 Skraćeni naziv Udruge je: Hrvatska udruga kriznog menadžmenta - HUKM 
 Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Croatian Crisis Management 
Association – Association for Promotion and Development of Crisis and Disaster 
Management. 

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je:  Croatian Crisis Management 
Association – CCMA. 

Sjedište Udruge je u Velikoj Gorici, Zagrebačka cesta 5.  
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri nadležnom 

uredu opće uprave. 
Udrugu zastupa predsjednik i dopredsjednici Udruge. 

 

Članak 3. 

 Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje 
podružnice i druge ustrojstvene oblike. 
 Podružnice nisu pravne osobe. 
 Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi 
Skupština Udruge. 
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Članak 4. 

 Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm na čijem je obodu ispisan 
skraćeni naziv Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Logotip udruge sadrži naziv udruge na hrvatskom i engleskom jeziku te 
grafički prikaz stiliziranih slova CCMA, koja su izvedena iz engleskog naziva Croatian 

Crisis Management Association, a njegov izgled je: 
 

 
 

 

Članak 5. 

 Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i 
inozemstvu. 
 

Članak 6. 

 Rad Udruge je javan. 
 Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem 
članova Udruge i putem javnog priopćavanja. 
 Članovi se o radu Udruge obavještavaju putem web stranica udruge i putem 
sjednica tijela Udruge. 
 Predstavnici sredstava javnog priopćavanja na poziv predsjedništva mogu 
prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih 
tijela i Udruge. 
 Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada i ciljeva Udruge, Udruga može 
izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju 
glasila donosi Predsjedništvo. 
 Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (priručnike, 
periodične publikacije, biltene, plakate, web stranice i sl.) sukladno propisima o 
izdavačkoj djelatnosti. Odluku o izdavanju donosi Predsjedništvo. 
 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI 

 

Članak 7. 

 Cilj Udruge je poticati, promicati, pomagati i razvijati sustav upravljanja 
krizama, djelatnost zaštite i spašavanja, princip rukovođenja i zapovijedanja te 
pružanja pomoći u katastrofama kao i drugim područjima zaštite i spašavanja koje 
zahtijevaju žurnu  i neodgodivu intervenciju. 
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 Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim 
djelatnostima: 

- okupljanjem stručnjaka iz područja upravljanja krizama, i drugim 
intervencijama u području zaštite i spašavanja, 

- promicanjem i unapređivanjem sustava civilne zaštite, rukovođenja i 
zapovijedanja u katastrofama i drugima kriznim stanjima, 

- organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i 
drugih stručnih skupova o problemima prevencije, pripravnosti, intervencija 
i oporavka u katastrofama te rukovođenja i zapovijedanja u zaštiti i 
spašavanju, 

- strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem 
članova, 

- poticanjem znanstvenika, stručnjaka i studenata da se bave proučavanjem 
 upravljanja krizama, civilne zaštite i posebice sustavom zaštite i 
spašavanja u katastrofama, 

- povezivanjem i suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim stručnim udrugama 
i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te drugim organizacijama koje 
podupiru djelatnost i rad Udruge, 

- izdavanjem stručno-popularnog časopisa i drugih publikacija sukladno 
zakonu, 

- ustanovljavanjem i dodjelom nagrada i priznanja za doprinos u razvoju 
civilne zaštite, za zapovijedanje, rukovođenje i požrtvovnost u 
intervencijama zaštite i spašavanja,  

- obavljanjem drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja 
utvrđenim Statutom. 

 
 

III.  ČLANSTVO UDRUGE - PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST  

Članak 8. 

 Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. 

Redovni članovi mogu postati rukovoditelji, zapovjednici i drugi stručnjaci iz 
područja kriznog menadžmenta, menadžmenta katastrofa i civilne zaštite, studenti 
stručnog studija Upravljanja u kriznim uvjetima i specijalističkog studija Kriznog 
menadžmenta Veleučilišta Velika Gorica, a koji prihvate Statut i opće akte Udruge. 

 Počasnim članom Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci 
koji su istaknuti stručnjaci iz područja zaštite i spašavanja i koji su svojim 
djelovanjem doprinijeli razvoju sustava zaštite i spašavanja te druge osobe koje 
posebnim doprinosom mogu unaprijediti rad, promicanje i razvoj Udruge.  

Počasnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici 
Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge. 

Članak 9. 

 Odluku o prijemu u redovno i počasno članstvo donosi Predsjedništvo Udruge 
po primitku molbe za prijem kandidata. 
  
 U Udruzi se vodi registar članova.  
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Članak 10. 

 Prava i obveze članova su: 
- birati i biti birani u tijela Udruge; 
- predlagati i glasati o donošenju općih akata Udruge; 
- biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom 

poslovanju; 
- aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinositi ostvarivanju 

njenih djelatnosti; 
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela; 
- pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge; 
- redovito plaćati članarinu; 
- čuvati i podizati ugled Udruge. 

 

Članak 11. 

 Članstvo u Udruzi prestaje: 
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva; 
- isključenjem iz članstva; 
- ne plaćanjem propisane članarine; 
- prestankom djelovanja Udruge; 
- smrću. 

 

Članak 12. 

 Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili 
ugrozi interese Udruge ili prouzroči štetu Udruzi i njenim članovima. 
 Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge. 

 Isključeni član ima pravo žalbe u roku 15 dana od dana primitka odluke o 
isključenju Predsjedništvu. Ukoliko Predsjedništvo odbaci žalbu, član Udruge može 
podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od 15 dana, računajući od dana dostave 
odluke Predsjedništvu Udruge. 

Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu najkasnije u roku od godinu dana od 
zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici.  

Odluka Skupštine je konačna. 
Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Udruge. 

Istupanje postaje pravovaljano kad Udruga zaprimi izjavu o istupanju. 
Članstvo prestaje i neplaćanjem propisane članarine, najkasnije sa istekom 

tekuće godine u kojoj je član bio obvezan podmiriti članarinu za proteklu godinu.  
 

Članak 13. 

 
Skupština Udruge može donijeti odluku o uvođenju članarine i iznosu članarine 

za određene kategorije članstva u Udruzi. 
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IV.   BIRAČKO PRAVO 

Članak 14. 

Pravo da bira i da bude biran u Skupštinu Hrvatske udruge kriznog 
menadžmenta ima svaki redovni član Hrvatske udruge Kriznog menadžmenta.  
 

Izbore raspisuje Predsjedništvo Hrvatske udruge kriznog menadžmenta 
najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje Izborno povjerenstvo koje 
provodi izbore. 
 

Izborno povjerenstvo broji 3 (tri) člana.  
Izborno povjerenstvo prikuplja kandidature članova, provjerava identitet 

kandidata i valjanost kandidatura. 
Na Izbornoj skupštini Izborno povjerenstvo objavljuje kandidature te provodi 

sve ostale postupke sukladno radu Izborne skupštine. 
Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati na izborima niti članovi 

Predsjedništva s važećim mandatom.  
 
 

V.  TIJELA UDRUGE  

Članak 15. 

 Tijela Udruge su: 
1. Skupština Udruge 
2. Predsjedništvo Udruge 

 

Članak 16. 

 Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju izabrani redovni članovi Udruge. 

 Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a izborna 
svake 4 godine. 
 Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. 
Predsjednik Udruge mora sazvati Skupštinu na temelju zahtjeva Predsjedništva, ili 
na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se 
odmah predloži dnevni red, dan i mjesto održavanja. 
 Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 
3. ovog članka, u roku 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, Skupštinu će sazvat 
predlagač. 
 Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana. 
 

Članak 17. 
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 Skupštinu saziva predsjednik Udruge javnom objavom na web stranicama 
Udruge ili dostavljanjem pismenih ili e-mail poziva članovima najmanje 15 dana prije 
održavanja sjednice. 
 Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog 
dnevnog reda. 
 

Članak 18. 

 Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina 
članova Skupštine. 
 Ukoliko u zakazano vrijeme Skupštini ne pristupi polovina članova, sjednica se 
odgađa za jedan sat, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke 
ukoliko je nazočno najmanje 1/4  članova Skupštine. 
 
 Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, 
osim ako ovim statutom nije drugačije određeno. 
 Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom 
nazočnih članova Skupštine. 
 

Članak 20. 

 Skupština Udruge: 
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune, 
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, 
- donosi odluku o broju i sastavu članova Skupštine za mandatno razdoblje, 
- odlučuje o promjeni sjedišta Udruge, 
- donosi odluku o visini članarine za tekuću godinu, 
- bira i razrješava članove Predsjedništva, 
- donosi financijski plan i usvaja završni račun, 
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge, 
- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih 

organizacija, 
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge 

organizacije ili istupanju iz njih, 
- rješava o žalbama članova Udruga u drugom stupnju, 
- odlučuje o prestanku Udruge i  
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim 

Statutom koja nisu stavljena u nadležnost Predsjedništva Udruge. 
 

Članak 21. 

 Predsjedništvo Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na 
koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno 
povjerene obveze.  Ukoliko razrješava cijelo Predsjedništvo Skupština tada bira novo 
s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Predsjedništva, Skupština 
bira nove članove Predsjedništva na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav 
birani. Predsjedništvo je ovlašteno na upražnjeno mjesto imenovati novog člana koji 
će dužnost obnašati do isteka tekućeg mandatnog razdoblja, a kojeg mora potvrditi 
Skupština na prvoj narednoj sjednici. 
 Predsjedništvo odgovara za svoj rad Skupštini. 
 Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Skupštini Udruge. 
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Članak 22. 

 Predsjedništvo ima pet (5) članova, i to Predsjednik te tri (3) dopredsjednika 
koji su članovi Predsjedništva po položaju, i tajnik. 
 

Članak 23. 

 
 Predsjedništvo udruge: 

- utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna, 
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, 
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu, 
- odlučuje o prijemu i o isključenju članova, 
- provodi odluke i zaključke Skupštine, 
- brine se o informiranju članstva i javnosti, 
- odlučuje o korištenju imovine Udruge, 
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva 

Udruge, 
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednica se može 

održati ukoliko je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke 
donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. 

 

Članak 24. 

 Predsjednik Udruge se bira na sjednici Skupštine na mandatno razdoblje od 4 
godine, s time da može biti biran više puta za redom.  
  

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine i 
Predsjedništva, te osigurava pravilan rad i odgovara za zakonitost rada Udruge. 
 Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik 
Predsjedništva. 
 Predsjednik Udruge : 

- saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva Udruge i predlaže dnevni red, 
- provodi odluke Skupštine i Predsjedništva, te rukovodi radom Udruge 

između dvije sjednice Skupštine. 
 

Članak 25. 

Skupština bira četiri dopredsjednika i to prvog, drugog, trećeg i četvrtog 
dopredsjednika na mandatno razdoblje od 4 godine. 
 Dopredsjednici pomažu predsjedniku Udruge u njihovom radu i obavljaju 
drugih poslove koje im povjeri predsjednik ili Predsjedništvo. 

Prvi dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti. 
 

Članak 26. 

 Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika u onim područjima za koje ga ovlasti 
predsjednik i Predsjedništvo, te su punovažni potpisnici svih akata i dokumentacije, 
kao i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. 
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Članak 27. 

Tajnika Udruge bira Predsjedništvo na 4 godine. 
 Tajnik Udruge: 

- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština, 
- vodi registar članova, 
- vodi zapisnike sa sjednica Skupština i Predsjedništva, 
- vodi i čuva arhivu Udruge,  
- obavlja stručne, administrativne, financijske i druge poslove za potrebe 

Udruge i Predsjedništva. 
 

Članak 28. 

 Predsjedništvo može osnivati odbore i druga privremena radna tijela Udruge. 
 Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda 
članova Udruge na vrijeme koje je predviđeno odlukom o osnivanju tih tijela. 
 Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su 
osnovani i o tome podnose izvještaje Predsjedništvu. 
 

Članak 29. 

 Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od: 
- članarine, 
- donacija i dotacija, 
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i zaklada koje podupiru 

rad i djelovanje Udruge, 
- sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke 

djelatnosti sukladno Zakonu, 
- ostali prihodi sukladno zakonu. 

 
 

Članak 30. 

   
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija. 
 Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu 
kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni 
račun. 
 

Članak 31. 

 Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom 
Udruge. 
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VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 32. 

 Statut je temeljni opći akti 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 i prijedloge koji su dani u raspravi, 
zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta. 
 

Članak 33. 

 Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge. 
 

Članak 34. 

 Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, 
a zahtijevaju temeljitu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština 
Udruge. 
 
 

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 35. 

 Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim 
Zakonom. 

U slučaju prestanka s radom imovina Udruge pripada nadležnoj državnoj  
upravi u čijoj se nadležnosti nalaze poslovi zaštite i spašavanja, odnosno  Republici 
Hrvatskoj. 
 
 

Članak 36. 

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.  
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici 

09.12.2010. godine. 


