
Statut Hrvatskoga kartografskog društva 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01), Skupština 
Hrvatskoga kartografskog društva na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012. donijela je 

 
 

STATUT 
Hrvatskoga kartografskog društva 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim statutom uređuje se organizacija i djelovanje Hrvatskog kartografskog društva, a 

sukladno sa ciljevima i zadacima Hrvatskog kartografskog društva (u daljnjem tekstu HKD). 
HKD je strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje pokazuju posebno zanimanje za 
kartografiju i srodna područja. 

 
Članak 2. 

Naziv udruge je Hrvatsko kartografsko društvo. Skraćeni naziv glasi HKD. U kontaktu s 
međunarodnim subjektima HKD upotrebljava i naziv na engleskom jeziku koji glasi Croatian 
Cartographic Society. Skraćeni naziv na engleskom jeziku je CCS. 

Sjedište HKD-a je u Zagrebu. 
HKD djeluje na području Republike Hrvatske, a stručnu suradnju i razmjenu 

znanstvenih i iskustvenih spoznaja uspostavlja i sa srodnim društvima i organizacijama iz 
inozemstva. 

Članak 3. 
 HKD je pravna osoba s pravima i obvezama utemeljenima na Ustavu Republike 
Hrvatske, zakonima i drugim propisima.  
 HKD zastupaju predsjednik i dopredsjednici prema odluci Skupštine. 
 

Članak 4. 
 

 HKD ima svoj pečat i znak:      
 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI HKD-a 
 

Članak 5. 
 Osnovni cilj HKD-a je promicanje i razvoj kartografije i srodnih područja. 

 
Članak 6. 

HKD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti: 
• poticanje stvaralaštva i primjena znanstvenih dostignuća u praktičnom i stručnom radu u 

svim oblicima kartografske djelatnosti 
• davanje podrške i izdavanje publikacija iz kartografije i srodnih područja u skladu s 

posebnim propisima 
• osnivanje i briga o zbirkama karata, planova, knjiga, fotografija i drugih publikacija 
• povezivanje sa srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu 
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• davanje mišljenja i ocjena o kartografskom radu organizacija i pojedinaca kada to zatraže 
tijela vlasti ili neposredno zainteresirani građani 

• organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja, skupova, seminara, savjetovanja i sl. 
• izdavanje časopisa, stručnih i znanstvenih publikacija, saopćenja i sl. 
• međunarodna suradnja 
• članstvo u međunarodnim kartografskim društvima 
• dodjela nagrada i priznanja 
• usavršavanje i specijalizacijom članova u Hrvatskoj i inozemstvu. 
 
III. ČLANSTVO 

 
Članak 7. 

Redovitim članom HKD-a može postati svaka fizička osoba s hrvatskim 
državljanstvom i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja podržava djelatnost 
društva.  

Redoviti članovi, čije je članstvo u HKD-u trajalo najmanje 10 godina, odlaskom u 
mirovinu oslobođeni su plaćanja članarine i pritom zadržavaju status redovitog člana.  

Osobito zaslužni pojedinci ili pravne osobe mogu postati počasnim članovima HKD-a. 
O počasnom članstvu odlučuje Skupština.  

Članom HKD-a može biti i stranac, pod istim uvjetima kao i državljanin Republike 
Hrvatske.  

O članovima HKD vodi se matična knjiga, koju vodi tajnik HKD-a. 
 

Članak 8. 
 Članovi imaju iskaznicu. Oblik i sadržaj iskaznice odredit će Predsjedništvo. 
 

Članak 9. 
Prava i obveze redovitih članova jesu: 

• zalagati se za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka HKD-a 
• plaćati članarinu 
• predlagati i birati članove za tijela HKD-a 
• sudjelovati u aktivnostima koje organizira HKD 
• prihvaćati dužnosti koje im povjere tijela HKD-a 
• poštovati opće moralne norme i čuvati ugled HKD-a 
• istupiti iz HKD-a. 

U pogledu prava i obveza svi su članovi društva ravnopravni. 
 

Članak 10. 
Članstvo u HKD-u prestaje: 

• pismenom izjavom o istupanju iz HKD-a 
• brisanjem iz nadležnog registra 
• isključenjem iz HKD-a zbog nepridržavanja odredaba ovog Statuta, zbog ugrožavanja 

jedinstva i cjeline HKD-a, zbog ometanja ciljeva i zadaća, te zbog grubog kršenja etičkih 
normi ili narušavanja ugleda HKD-a 

• prestankom djelovanja HKD-a 
U slučaju isključenja člana iz HKD-a, odluku o isključenju donosi Skupština HKD-a većinom 
glasova, a odluka o isključenju je konačna. 
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IV. TIJELA DRUŠTVA 
 

Članak 11. 
Tijela HKD-a jesu: 

• Skupština 
• Predsjedništvo 
• Predsjednik 
• Nadzorni odbor 
• Tajništvo 
• Sud časti 

Članak 12. 
 Mandat svih tijela traje dvije godine. 
 
a) Skupština 

Članak 13. 
 Skupština HKD-a je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja. Skupštinu HKD-a čine svi 
redoviti članovi HKD-a. 
 

Članak 14. 
 
 Skupština HKD-a ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti: 
• usvaja Statut HKD-a, izmjene i dopune Statuta kao i druga pravila i opće akte HKD-a  
• prihvaća program rada HKD-a koji donosi Predsjedništvo 
• predlaže i bira predsjednika, dopredsjednike i njihove zamjenike, te članove Nadzornog 

odbora i Suda časti HKD-a  
• razmatra i odlučuje o izvješćima izabranih tijela i povjerenstava 
• donosi poslovnik o radu tijela HKD-a 
• obavlja i druge poslove i zadaće proizašle iz ovog statuta i zakona Republike Hrvatske. 
 

Članak 15. 
 Skupština HKD-a redovito zasjeda najmanje jedanput godišnje, a može se sazvati i prije 
ukoliko to zahtijevaju potrebe u radu. Izborna skupština održava se svake dvije godine. 
 

Članak 16. 
 Skupštinu HKD-a saziva i priprema Predsjedništvo HKD-a, a zakazuje ju najmanje 30 
dana prije održavanja. 
 Mjesto i vrijeme održavanja, te dnevni red Skupštine utvrđuje Predsjedništvo HKD-a. 
 Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova 
Skupštine ili Nadzorni odbor HKD-a. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su 
obvezni predložiti dnevni red sjednice. 
 Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave 
zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog 
dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice). 
 Odluke Skupštine su pravomoćne, ako u njihovu donošenju sudjeluje natpolovična 
većina članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 
 

Članak 17. 
Skupština može razriješiti tijela koje bira i prije isteka vremena na koje su izabrani 

ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. 
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b) Predsjedništvo 

Članak 18. 
 Predsjedništvo čine predsjednik i osam dopredsjednika. 
 

Članak 19. 
 Predsjedništvo je izvršno tijelo HKD-a koje je za svoj rad odgovorno Skupštini HKD-a. 
Predsjedništvom rukovodi i predsjedava predsjednik HKD-a, a u njegovu radu sudjeluje i tajnik 
HKD-a. 
 

Članak 20. 
 Predsjedništvo: 
• predlaže Statut HKD-a te njegove izmjene i dopune 
• donosi godišnji program rada HKD-a 
• utvrđuje i donosi proračun HKD-a 
• sastavlja godišnji obračun 
• izvršava odluke i zaključke Skupštine 
• predlaže Skupštini provedbu određenih izvanprogramskih aktivnosti čija se realizacija 

naknadno pokazala 
• upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom HKD-a 
• postavlja tajnika HKD-a 
• predlaže Skupštini donošenje odgovarajućih pravilnika 
• predlaže visinu članarine 
• saziva Skupštinu, predlaže dnevni red zasjedanja i priprema sve materijale o kojima 

raspravlja Skupština 
• donosi odluku o promjeni adrese sjedišta HKD-a. 
 

Članak 21. 
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama.  
Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Za 

pravovaljan rad i odlučivanje Predsjedništva potrebna je natpolovična većina članova, osim pri 
utvrđivanju prijedloga Statuta HKD-a, donošenja programa rada, proračuna HKD-a i godišnjeg 
obračuna kada je potrebna dvotrećinska većina članova Predsjedništva. Odluke se donose 
većinom prisutnih članova. 
 

c) Predsjednik 
Članak 22. 

 Predsjednik HKD-a, uz prava i obveze izvršnog rukovoditelja HKD-a, zastupa HKD u 
zemlji i inozemstvu. 
 Predsjednik skrbi i odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Skupštine HKD-a 
i Predsjedništva. Potpisuje odluke i druge akte koje donese Skupština i Predsjedništvo. 
 Predsjednika zamjenjuje dopredsjednik kojega on odredi. 
 

d) Nadzorni odbor 
 

Članak 23. 
 Nadzorni odbor stručno je tijelo Skupštine HKD-a koje čini 5 članova koji nisu članovi 
niti jednog tijela društva.  
 Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika koji rukovodi radom 
odbora. Rad Nadzornog odbora odvija se na sjednicama. Za pravovaljan rad i odlučivanje 
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Nadzornog odbora potrebno je da sjednici prisustvuju bar tri člana. Odluke se donose većinom 
svih članova Nadzornog odbora. 
 

Članak 24. 
 Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 
• primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HKD-a 
• izvršavanje prava i obveza Predsjedništva te zakonitost rada HKD-a 
• materijalno, financijsko poslovanje i ispravnost raspolaganja imovinom HKD-a 
• ostvarenje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština 
• ima pravo zatražiti od predsjednika sazivanje Skupštine HKD-a. 
 

Članak 25. 
 Predsjednik Nadzornog odbora redovito sudjeluje na sjednicama Predsjedništva bez 
prava odlučivanja. 
 Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini HKD-a. 
 

e) Tajništvo 
Članak 26. 

 Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova u 
HKD-u organizira se Tajništvo kao stručna služba, čijim radom rukovodi tajnik. 
 

Članak 27. 
 Tajnik je nositelj stručnih poslova za tijela HKD-a. 
 Tajnik je odgovoran za vođenje evidencije članstva i čuvanje svih administrativnih akata 
i dokumentacije HKD-a. 
 Tajnika imenuje Predsjedništvo, kojemu on i odgovara za svoj rad. 
 Za tajnika može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava i 
sljedeće uvjete: 

• da je punopravni član HKD-a 
• da poznaje barem jedan svjetski jezik. 

Ukoliko izabrani tajnik ne bude udovoljavao zahtjevima HKD-a, Predsjedništvo ga razrješuje 
dužnosti i prije isteka vremena na koje je biran. 
 

f)  Sud časti 
Članak 28. 

Sud časti sastoji se od tri člana i sam bira svog predsjednika. Sud časti rješava sporove 
unutar HKD-a. Sjednice Suda časti saziva njegov predsjednik. 

Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Odluke Suda časti 
potvrđuje Skupština. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna.  
 
V. IZDAVAČKA DJELATNOST 
 

Članak 29. 
 HKD organizira izdavanje stručnih, znanstvenih, stalnih i povremenih publikacija te 
informativnih glasila. Ustroj i način izdavanja publikacija temelji se na odredbama Zakona o 
javnom informiranju, Zakona o izdavačkoj djelatnosti i drugim propisima. 
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VI. IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM 
 

Članak 30. 
 HKD ostvaruje novčana sredstva od članarine, sponzorstva, održavanja znanstvenih i 
stručnih skupova, novčanih priloga i donacija pojedinih fizičkih i pravnih osoba te iz ostalih 
priloga sukladno Zakonu. 
 

Članak 31. 
 Imovinu HKD-a čine i prava o kojima se vodi zakonom propisana evidencija u 
poslovnim knjigama. 
 

Članak 32. 
 HKD upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija. 
 Financijsko poslovanje HKD-a provodi se na osnovi godišnjeg financijskog plana, kojeg 
donosi Predsjedništvo. 
 Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. 
 O raspolaganju imovinom HKD-a odlučuje Predsjedništvo. 
 
VII. JAVNOST RADA HKD-a 
 

Članak 33. 
 Rad HKD-a je javan. Javnost rada osigurava se putem sredstava javnog i internog 
informiranja. 
 HKD obavještava javnost o svom radu putem svojih publikacija, časopisa, održavanjem 
znanstvenih i stručnih skupova te suradnjom s odgovarajućim stručnim udruženjima u zemlji i 
inozemstvu. 
 
VIII. NAGRADE I PRIZNANJA 
 

Čanak 34. 
 Predsjedništvo predlaže nagrade i priznanja HKD-a za one pojedince i pravne osobe koji 
su posebno pridonijeli razvoju i ugledu HKD-a. O ovim nagradama i priznanjima odlučuje 
Skupština. 
 

Članak 35. 
 Predsjedništvo će podržati ili istaknuti kanditaturu članova HKD-a za dodjelu državnih 
ili međunarodnih nagrada. 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 Ovaj Statut donosi Skupština HKD-a većinom glasova članova nazočnih na zasjedanju. 
 Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način na koji je Statut donesen. 
 

Članak 37. 
 HKD prestaje postojati: 
• odlukom Skupštine HKD-a uz dvotrećinsku većinu nazočnih na sjednici 
• odlukom nadležnog tijela uprave 
• u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 
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Članak 38. 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom 
tijelu državne uprave. 
 
 
 
U Zagrebu, 16. ožujka 2012. 
 

Predsjednik Hrvatskoga kartografskog društva 
 
 
 

Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine 
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