Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14), članka 22. Statuta
Društva od 27. veljače 2005. godine. i prijedloga Predsjedništva Društvo arhitektonskih i
građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci od 21. siječnja 2015. godine o Izmjenama i
dopunama Statuta , Skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara –
DAGIT Vinkovci, dana 22. veljače 2015.g. donosi

STATUT
DRUŠTVA ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I
TEHNIČARA VINKOVCI
I
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge,
o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima,o
načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, o pravima, obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te
stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu,
načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja,
trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu
likvidatora , imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku
postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, o načinu
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge sukladno Zakona o udrugama ( ″Narodne
novine″ broj 74/14).
Članak 2.
Naziv udruge je Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci.
Skraćeni naziv udruge je DAGIT Vinkovci.
Sjedište udruge je u Vinkovcima.
Članak 3.
Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci ( u daljnjem tekstu
D A G I T Vinkovci ) je udruga dobrovoljno udruženih diplomiranih inženjera, inženjera i
tehničara građevinske struke za područje grada i okolice Vinkovaca.
Članak 4.
DAGIT Vinkovci je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj
županiji. DAGIT Vinkovci je nestranačka i neprofitna pravna osoba, te ima prava i obveze
koje proizlaze iz Ustava, Zakona o udrugama i ovog Statuta.
Članak 5.
1. Udruga ima pečat.
Izgled pečata DAGIT Vinkovci je kružnog oblika,promjera 28 mm. U krugu je naziv:
DRUŠTVO ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIĆARA,
u sredini je znak DAGIT 1960 i oznaka sjedišta - Vinkovci , a ispod znaka broj
pečata .

2. Stalna značka DAGIT Vinkovci je u tri boje: ''zlatna, ''srebrna'' i ''brončana'', na kojoj
je naziv: DAGIT VINKOVCI 1960.
Članak 6.
Udrugu DAGIT Vinkovci predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti
potpredsjednik ili tajnik, odnosno osoba koju odredi Predsjedništvo DAGIT-a.
II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
DAGIT Vinkovci je strukovna udruga koja okuplja i usmjerava dobrovoljni rad
arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara u okviru s područja grada Vinkovaca i
susjednih općina svoje udruge. Djelatnost, organizacija i način rada DAGIT Vinkovci
određuje se ovim Statutom, kojim se osigurava zajednički rad i ravnopravnost svojih članova
u ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti.
Članak 8.
Djelatnosti DAGIT-a su:
-

poticanje članstva u rješavanju stručnih zadataka iz oblasti graditeljstva i zaštite
čovjekove okoline,
uspostavljanje i razvijanje suradnje s lokalnim vlastima, javnim i privatnim
poduzećima, ustanovama, stručnim školama i fakultetima, u cilju rješavanja aktualnih
zadataka u graditeljstvu,
pokretanje i poticanje mjera za unapređenje graditeljstva,
suradnja s nadležnim institucijama u obrazovanju i usavršavanja svog članstva,
organiziranje stručnih predavanja, savjetovanja i putovanja,
suradnja sa srodnim udrugama – društvima iz oblasti graditeljstva u Hrvatskoj i izvan
nje,
izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti ili sl.
Članak 9.

1. Udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu:
- novinsko – nakladničku djelatnost,
- organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja i skupova u području graditeljstva,
- marketinšku djelatnost.
2. Gospodarske djelatnosti udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje
članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak
prihoda nad rashodima on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih
statutom. Udruge mogu radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnivati trgovačka
društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte,sukladno posebnim propisima.
Članak 10.
Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom,
poimence:

-

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu DAGIT-a o značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
javnim priopćavanjem

III
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11.
1. Članom DAGIT Vinkovci može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno Zakonu i
Statutu. Članstvo u DAGIT-u je dobrovoljno. Predstavnika pravne osobe u udruzi
imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe, članovi DAGIT-a,
mogu biti sve vrste poduzeća, ustanova ili drugih asocijacija, koje se bave graditeljstvom.
2. Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo. Na uskraćeno primanje u članstvo
žalba se podnosi Skupštini, čija je odluka konačna.
3. Članovi DAGIT-a mogu biti:
-

redovni
počasni
zaslužni
kolektivni
pridruženi.
Članak 12.

1. Redovni član DAGIT-a može postati svaki arhitektonski ili građevinski inženjer i
tehničar s područja grada Vinkovaca i susjednih općina, s priznatom stručnom spremom.
2. Osobe drugih struka, vezane za graditeljstvo, s priznatom najmanje srednjom
stručnom spremom, mogu postati članovi, ako Predsjedništvo DAGIT-a ocjeni da su
korisne.
3. Članovi DAGIT-a mogu postati i oni stručni pojedinci iz oblasti graditeljstva, koji
povremeno borave i rade na području grada Vinkovaca i susjednih općina.
4. Članovi DAGIT-a mogu postati studenti fakulteta građevinske struke (arhitekti i
građevinari).
Članak 13.
Počasni, odnosno zaslužni član DAGIT-a može biti osoba bez obzira na stručnu spremu,
poslove koje obavlja, kao i mjesta boravka, koja svojim radom doprinosi razvoju graditeljstva
i udruge DAGIT Vinkovci .
Članak 14.
Kolektivni članovi DAGIT-a mogu postati poduzeća, ustanove, udruge i drugi, koji svojim
doprinosom pomažu ostvarivanje zadataka Društva.
Članak 15.
Pridruženi član može biti osoba bez obzira na zvanje i stručnu spremu te mjesto boravka,
koja pomaže DAGIT-u, radom, donacijom ili osobnom članarinom.

Članak 16.
Članom DAGIT Vinkovci se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik.
Popis članova vodi se u pisanom obliku koji se obnavlja svake godine i utvrđuje na godišnjim
skupštinama.
Članak 17.
Skupština DAGIT-a određuje godišnji iznos članarine.
Članak 18.
.
1.Prava članova su:
- birati i biti biran u sva tijela DAGIT-a,
- sudjelovati u svim stručnim i društvenim aktivnostima DAGIT-a,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima DAGIT-a,
- koristiti sva sredstva i povlastice DAGIT-a u dogovorenom obimu i količini.
2.Obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima DAGIT-a,
- čuvanje i podizanje ugleda DAGIT-a,
- provođenje odluka i zaključka tijela DAGIT-a.
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 19.
1. Članstvo u udruzi prestaje:
-dragovoljnim istupom,
-neplaćanjem članarine,
-isključenjem.
2. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati
članarinu za tekuću godinu.
Članak 20.
Članovi DAGIT-a mogu Skupštini predložiti opoziv pojedinih članova Predsjedništva ,
ako su neaktivni i ne pridržavaju se Statuta. Iz istog razloga i Predsjedništvo može
predložiti opoziv svojih neaktivnih članova.
Članak 21.
1. Član stegovno odgovara ukoliko nanese štetu DAGIT-u .
2. Stegovna odgovornost:
- Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili
najmanje 30 članova DAGIT-a,

- U stegovnom postupku može se izreći opomena ili prijedlog za isključenje iz
članstva. Odluka se donosi u pismenom obliku i to većinom glasova Suda Časti.
Član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu
Predsjedništvu DAGIT-a. Predsjedništvo DAGIT-a je dužna riješiti žalbu u
roku 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Ukoliko član nije zadovoljan odlukom
Predsjedništva, ima pravo žalbe Skupštini DAGIT-a,koja je dužna pri prvom sazivu
Skupštine (redovita, izborna i izvanredna) riješiti zaprimljenu žalbu.
3. Odluka Skupštine DAGIT-a o isključenju je konačna.
Članak 22.
Počasni, zaslužni, pridruženi članovi DAGIT-a ne mogu birati i biti biran u sva tijela Društva,
sva ostala prava kao punopravnim članovima su im zajamčena.
Članak 23.
1.
2.
3.
4.

Članovi DAGIT-a mogu osnivati aktive i sekcije,
Aktiv ili sekciju mogu osnovati najmanje 5 članova DAGIT-a,
Aktiv ili sekcija nema svojstvo pravne osobe i obvezno je u sastavu DAGIT-a,
Aktiv ili sekcija donosi pravilnik o svom radu, kojeg potvrđuje Predsjedništvo DAGIT-a.
Upute za rad i kontrolu vrši Predsjedništvo i Nadzorni odbor DAGIT-a.
Članak 24.

DAGIT Vinkovci se dobrovoljno udružuje u nacionalnu strukovnu udrugu HRVATSKI
SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva br. 6
IV
TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 25.
Tijela udruge su:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor
- Sud časti
SKUPŠTINA
Članak 26.
Skupština je najviše tijelo upravljanja DAGIT-a. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge (
redovni i kolektivni)
.
Članak 27.
1. Skupština je najviše tijelo DAGIT-a. Skupština može biti redovita, izborna i
izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna
sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
2. Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo DAGIT-a.

3. U odluci o sazivanju Predsjedništvo DAGIT-a utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
4. Predsjedništvo DAGIT-a je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje
1/3 članova DAGIT-a ili Nadzorni odbor.
U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red
sjednice.
5. Ako Predsjedoništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati
prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
6. Skupština DAGIT-a može opozvati cijelo Predsjedništvo, kao i druga i tijela
(Nadzorni odbor i Sud Časti), ako su neaktivni i djeluju suprotno odredbama ovog
Statuta,
Članak 28.
1. Skupštini otvara predsjednik DAGIT-a do izbora radnog predsjedništva koje na
prijedlog predsjednika biraju članovi Skupštine većinom glasova nazočnih.
2. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi DAGIT-a. Zapisnik
sadrži sve odluke i zaključke Skupštine.
3. Zapisnik potpisuje zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika, koje, kao i radno
predsjedništvo, biraja članovi Skupštine.
Članak 29.
1. Skupština odlučuje pravovaljano , ako je nazočna natpolovična većina svih članova. U
slučaju isteka mandata osoba ovlaštenih za zastupanje Skupštinu saziva jedna trećina
članova DAGIT-a.
Ukoliko kvorum nije postignut, sjednica se odgađa za 30 minuta, istekom kojih
Skupština pravovaljano odlučuje ukoliko je sjednici nazočna najmanje trećina ukupnog
broja članova.
2. Glasovanje je javno, odnosno kako odluči Skupština.
3. Izbor članova Predsjedništva, Nadzornog odbora, Suda Časti, predsjednika,
potpredsjednika, tajnika i likvidatora, te svoje predstavnike u druge udruge i
organizacije, obavlja se tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata.
Članak 30.
Skupština DAGIT-a:
-

usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, te druge opće akte i pravilnike
bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednika, potpredsjednika i tajnika),
bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda Časti,
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
razmatra i usvaja izvještaje Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda Časti,
donosi odluku o visinine članarine i upisnine u DAGIT,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu.
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine udruge,
donosi odluku o statusnim promjenama,
imenuje počasne i zaslužne članove DAGIT-a,
donosi odluku o dodjeli svih vrsta priznanja i nagrada,
odlučuje o žalbama članova DAGIT-a,

- te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela
DAGIT-a.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 31.
1. Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja sve poslove u svom izbornom
mandatu.
2. Predsjedništvo se sastoji od najmanje 9 članova.
3. Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.
4. Predsjedništvo se sastaje jednom mjesečno, odnosno po potrebi, Predsjedništvo saziva
i predsjedava mu predsjednik DAGIT-a.
5. Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini, a članovi Predsjedništva za
svoj rad odgovaraju Predsjedništvu DAGIT-a.
6. Nadležnosti Predsjedništva su:
- obavlja sve pripreme i saziva redovnu,izbornu ili izvanrednu Skupštinu,
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- rukovodi radom DAGIT-a i organizira sve tekuće poslove,
- predlaže izmjene i dopune Statuta,
- priprema i predlaže godišnje planove i programe rada, financijske planove, godišnje
financijsko izvješće i predlaže Skupštini na usvajanje,
- predlaže godišnju članarinu i upisninu,
- predlaže dodjelu priznanja, zahvalnica, povelja i nagrada redovnim, počasnim i
zaslužnim članovima DAGIT-a, kao i drugima koji su zaslužni za razvoj Društva,
- kooptira nove članove Predsjedništva.
- predlaže predstavnike u druge udruge i institucije,
- donosi odluku o materijalnoj pomo i ugroženim lanovima DAGIT i njihovim
obiteljima,
- donosi odluku o visini nagrada i naknada za rad u DAGIT-u
- donosi odluku o prestanku članstva u DAGIT-u
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština DAGIT-a.
Članak 32.
Predsjedništvo na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje, ako je prisutno više od polovice
njegovih članova. Predsjedništvo odlučuje javnim glasovanjem s natpolovičnom većinom
nazočnih članova.
NADZORNI ODBOR
Članak 33.
1. Radi kontrole rada svih tijela DAGIT-a, zaštita imovine i drugih prava i
obveza osniva se Nadzorni odbor.
2. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika a mandat im traje 4 godine, i
mogu biti ponovno birani.
3. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika, koji saziva sjednicu
Nadzornog odbora
4. Članovi Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluju u radu Skupštine, dok u

Predsjedništvu imaju savjetodavno pravo glasa.
5. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini DAGIT-a.
Članak 34.
1. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice
njegovih članova i to većinom glasova svih članova.
2. Nadzorni odbor:
-pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje DAGIT-a te obavlja nadzor nad
tim poslovanjem,
-provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata DAGITa,
-upoznaje sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i
-podnosi izvještaje (najmanje jednom godišnje) o radu Skupštini DAGIT-a.
SUD ČASTI
Članak 35.
1. Članovi DAGIT-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti
utvrđenih ovim Statutom,
2. Stegovni postupak, te sporove među članovima rješava i provodi Sud Časti.
3. Sud Časti sastavljen je od 3 člana čiji mandat traje 4 godine i mogu biti ponovno
birani.
4. Članove Suda Časti bira Skupština DAGIT-a i oni ne mogu biti članovi tijela koja
upravljaju Društvom.
5. Članovi Suda Časti između sebe biraju predsjednika.
6. Sjednicu Suda Časti saziva Predsjednik suda.
V
IZBORNICI
Članak 36.
Izbornici DAGIT-a su predsjednik, potpredsjednik, tajnik i likvidator, Izbornici su u
pravilu volonteri.
PREDSJEDNIK
Članak 37.
Predsjednika DAGIT-a bira Skupština udruge na mandat od četiri godine i može biti
ponovno biran.
Članak 38.
Predsjednik:
– odgovara za zakonitost rada udruge,
- odgovoran za provedbe odluka Skupštine i Predsjedništva,
– odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća (najmanje
jednom godišnje).,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DAGIT-a,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DAGIT-a.

POTPREDSJEDNIK
Članak 39.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
potpredsjednik. Mandat potpredsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.
TAJNIK
Članak 40.
Tajnika DAGIT-a bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine i može biti ponovno
biran, za obavljanje stručno administrativnih poslova u DAGIT.u.
Članak 41.
Tajnik:
-

vodi registar članova,
u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje predsjednika i potpredsjednika,
priprema materijale za saziva sjednice i sastanke svih tijela DAGIT-a,
priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Skupština ili Predsjedništvo,
organizira izradu svih normativnih akata (Statut, pravilnici i dr.),
- vodi cjelokupnu administraciju Društva (zapisnici na svim sjednicama i sastancima,
dopisivanje, arhiva, statistika i dr.).
LIKVIDATOR
Članak 42.
1. Likvidatora imenuje Skupština koja ga i opoziva na mandat od četiri godine i može
biti ponovno biran.
2. 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.
3. Likvidator može biti svaki član DAGIT-a.
VI
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 43.
1. Imovinu Društva čine:

-novčana sredstva,
-pokretne stvari,
-nekretnine,
-druga imovinska prava.

2. DAGIT može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom Društva, u skladu sa zakonom.

Članak 44.
Društvo stječe imovinu:
-od članarine,
-od dobrovoljnih priloga i darova,
-obavljanje djelatnosti ( gospodarske djelatnosti ) sukladno zakonu,
-financiranje programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te fondova,
-iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 45.
1. Osobnu članarinu za članove DAGIT-a određuje Skupština a na prijedlog
Predsjedništva,
2. Kolektivnu članarinu pravnih osoba predlaže i utvrđuje Predsjedništvo.
Članak 46.
1. Financiranje rada DAGIT-a vrši se prema godišnjem financijskom Planu.
2. Nalogodavac izvršenja financijskog plana je predsjednik DAGIT-a i članovi koje
odredi predsjedništvo.
Članak 47.
1. Blagajničko poslovanje DAGIT-a obavlja blagajnik Društva kojeg imenuje
Predsjedništvo.
2. Blagajnik je po svojoj funkciji redovan član Predsjedništva, Mandat
blagajnika traje 4 godine i može biti ponovno imenovan.
3. Blagajnik obavlja sljedeće poslove:
- skrbi o naplati osobne i kolektivne članarine,
- sudjeluje u izradi financijskog plana, raznih obračuna i zakljućnog računa,
- izdaje članske iskaznice članovima Društva, vrši i ostale poslove
po nalogu Predsjedništva, sukladnih odredbama ovog Statuta.
Članak 48.
DAGIT je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima
kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih
organizacija, a izvršitelj je institucija (ovlaštena tvrtka) ili osoba koju imenuje/odredi
Predsjedništvo.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Blagajnik DAGIT-a podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.

VII
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 49.
1. Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o udrugama
NN 74/14.
2. U slučaju prestanka postojanja DAGIT-a imovina se, nakon namirenja vjerovnika i
troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, sva slobodna sredstva i imovina
prenose se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve , a na
osnovi odluke skupštine . Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih
razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim
statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području
sjedište udruge, ( članak 53. Zakona o udrugama ).
3. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja
članova Skupštine DAGIT-a.
VII
ADMINISTRACIJA
Članak 50.
1. Administrativne i stručne poslove za DAGIT obavlja tajnik i blagajnik Društva,
2. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova koji su
povremeni, Predsjedništvo može povjeriti tvrtki ili nekoj drugoj instituciji, odnosno
ustanovi ili honorarnim djelatnicima-pojedincima. Ti se poslovi osiguravaju
ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu.,
3. Poslovi koji se osiguravaju na način predviđen prethodnim stavkom ( 2 .), ugovara
predsjednik DAGIT-a sukladno odluci Predsjedništva Društva.
VIII
NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 51.
1. Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka i rad u Društvu, DAGIT
dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima na
temelju Pravilnika o priznanjima, kao i na prijedlog Predsjedništva ili Skupštine,
2. Vrste priznanja, kriteriji za dodjelu i način dodjele utvrđuje se pravilnikom kojeg
donosi Skupština DAGIT-a, Odluku o dodjeli svih vrsta priznanja i nagrada donosi
Skupština DAGIT-a, a na prijedlog Predsjedništva.
VIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 52.
Nacrt Statuta, te njegove izmjene i dopune utvrđuje Predsjedništvo,koje zatim stavlja
članstvu na javnu raspravu. Nakon javne rasprave koja traje 30 dana Statut, kao i ostali akti
dostavljaju se Skupštini DAGIT-a na usvajanje.

Članak 53.
Statut DAGIT-a donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine
DAGIT-a nakon provedene rasprave.
Članak 54.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština DAGIT-a.
Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjedništvo DAGIT-a.
Članak 55.
Ovaj je Statut usvojen na Skupštini DAGIT-a održanoj 22. veljače 2015. godine, a stupa na
snagu odmah.
Članak 56.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta – 22. 02. 2015., prestaje vrijediti Statut od 27. veljače
2005. godine.

U _______________, _____________. godine
_________________________
Predsjednik

