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Dana 21. travnja 2016. godine na redovnoj Skupštini, udruga Lokalna akcijska grupa „Zrinska 

gora-Turopolje“ donijela je sljedeći odluku kojom su usvojene 

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

 

I 

Mijenja se članak 5. Statuta donesenog 18. lipnja 2015. godine  na način da sada glasi: 

 

LAG ima Predsjednika koji ga predstavlja i zastupa u pravnom prometu u zemlji i inozemstvu. 

Predsjednik ima Zamjenika koji predstavlja i zastupa LAG u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti. 

Predsjednika i Zamjenika bira Skupština između redovnih članova udruge. 

  

II 

Mijenja se članak 6. Statuta donesenog 18. lipnja 2015. godine  na način da sada glasi: 

 

LAG može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor. 

Podružnice nisu pravne osobe. 

Način rada i područje djelatnosti podružnice regulirat će se općim aktom koji donosi Upravni 

odbor. 

Podružnica LAG-a je na adresi Stara cesta 14, Vukovina, 10410 Velika Gorica. 

 

III 

Mijenja se članak 22. Statuta donesenog 18. lipnja 2015. godine  na način da sada glasi: 

 

Upravni odbor čine predstavnici članova LAG-a. 

Upravni odbor broji od 9(devet) do 17(sedamnaest) članova. 

Članovi Upravnog odbora su, po svom položaju, Predsjednik i Zamjenik Predsjednika LAG-a, 

te još 7 (sedam) do 15 (petnaest) članova iz redova Skupštine i to sukladno LEADER 

metodologiji: 

- S najviše 50% predstavnika iz javnog sektora (uključujući minimalno 20% predstavnika JLS); 

- S najmanje 30% žena. 

 

Upravni odbor radi u sjednicama.  

Sjednice se mogu održati i kao elektroničke ili telefonske sjednice uz upotrebu informacijsko-

telekomunikacijske tehnologije. 

Upravni odbor može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova, a pravovaljane odluke 

donosi većinom glasova nazočnih članova. 
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Predsjednik LAG-a po svom položaju je i predsjednik Upravnog odbora. 

 

Pojedinom članu Upravnog odbora dužnost prestaje smrću, promjenom predstavnika pravne 

osobe – člana LAG-a, prestankom postojanja pravne osobe koju predstavlja, kao i ako pravna 

osoba koju predstavlja prestane biti članom LAG-a, te davanjem ostavke u pisanom obliku. 

 

 

IV 

Ostale odbredbe Statuta donesene 18.lipnja 2015. godine ostaju nepromijenjene. 

 

 

V 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga 

Republike Hrvatske pri nadležnom Uredu državne uprave. 

 

 

 

M.P. 

Potpis predsjednika 


