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Na temelju članka 55. Zakona o udrugama (NN. br. 74/14) Skupština udruge Savez za 
željeznicu na sjednici održanoj dana ___________ donijela je: 
 
 
 

STATUT 
UDRUGE SAVEZ ZA ŽELJEZNICU 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Statut udruge nazvane Savez za željeznicu (u daljnjem tekstu: Udruga) sadržava 
odredbe: 

• nazivu, sjedištu i znaku Udruge 
• o području djelovanja Udruge 
• o ciljevima osnivanja Udruge te o djelatnostima kojima se ona bavi radi 

ostvarivanja postavljenih ciljeva 
• o ostvarivanju javnosti rada Udruge 
• o članstvu u Udruzi i članarini te pravima i obvezama članova i njihovoj stegovnoj 

odgovornosti 
• o unutarnjem ustroju Udruge 
• o tijelima Udruge, njihovu sastavu, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, 

načinu odlučivanja i njihovoj odgovornosti 
• o imovini Udruge te načinu njezina stjecanja i raspolaganju njome 
• o zastupanju i predstavljanju Udruge 
• o prestanku rada Udruge. 

 
a) naziv i sjedište 
 

Članak 2. 
 
Naziv Udruge je: Savez za željeznicu 
Skraćeni naziv Udruge je: SZŽ 
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Pro Rail Alliance  
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: PRA 
Sjedište Udruge nalazi se u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta udruge donosi 
Predsjedništvo.  
 
b) znak 
 

Članak 3. 
 
Udruga ima znak. 
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Znak Udruge izveden je iz dviju ploha (elipsa) koje tvore slovo S (savez). Gornja je 
elipsa asocijacija na željezničku prugu, a donja na prirodu (ekološku svijest). 
Znak je izveden iz kombinacije dviju tipografija, i to MetaPlusBlackItalic i 
MetaPlusBookItalic. 
Znak predstavlja težnju prema budućnosti, u prvom redu premu uvođenju viših, 
europskih standarda u promicanje željezničkoga prometa u Hrvatskoj. 
Boje znaka:   plava (PANTONE 308 C/100 c, 5 m, 0 y, 47 k) 
               zelena (PANTONE 390 C/22 c, 0 m, 100 y, 8 k) 
Udruga može imati i zastavu sa svojim znakom. 
Veličinu znaka i zastave te način njihove uporabe određuje Predsjedništvo Udruge 
posebnom odlukom. 
 
c) pečat 
 

Članak 4. 
 
Udruga ima pečat. 
Pečat Udruge ima okrugli oblik i sadržava znak Udruge, njezin naziv i sjedište. 
 
d) područje djelovanja 
 

Članak 5. 
 
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, Europske Unije i susjednih zemalja. 
 
 
e) zastupanje 
 

Članak 6. 
 
Udrugu zastupa njezin predsjednik i zamjenik predsjednika.  
Predsjedništvo Udruge može ovlastiti i druge osobe za njezino zastupanje. 
 
f) status 
 

Članak 7. 
 
Udruga je neprofitna pravna osoba. 
Udruga je krovna udruga registrirana u skladu sa zakonskim propisima Republike 
Hrvatske. 
 
 
II. CILJEVI UDRUGE 
 

Članak 8. 
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Udruga je osnovana s ciljem razvoja, unapređenja i  promicanja mobilnosti građana i 
roba, a posebice javnog željezničkog i autobusnog prijevoza, bicikliranja i pješačenja u 
Republici Hrvatskoj. 
Svojim djelovanjem Udruga inzistira na primjeni najviših europskih i svjetskih standarda 
mobilnosti građana i roba te zaštite okoliša s posebnim težištem na održivi razvoj 
Republike Hrvatske. Posebni cilj Udruge jest utjecati na porast udjela željezničkoga i 
autobusnog prijevoza u prometnom sustavu Republike Hrvatske, kao i podizanje razine 
zadovoljstva svih korisnika prijevoznih usluga.  
 
 
III. DJELATNST UDRUGE 

Članak 9. 
 

Djelatnost Udruge obuhvaća: 
• organiziranje i provedbu akcija za promicanje mobilnosti građana i roba, a 

posebice javnog željezničkog i autobusnog prijevoza, bicikliranja i pješačenja te 
prateće industrije svih navedenih prometnih modova u Republici Hrvatskoj 

• organiziranje i provedbu akcija za promicanje zaštite okoliša, energetske 
učinkovitosti, ekoloških prednosti i sigurnosti javnog prijevoza 

• poticanje donošenja stimulativnih zakona radi povećanja udjela željezničkoga i 
autobusnog prijevoza u prometnom sustavu Republike Hrvatske 

• poticanje i organiziranje znanstvenih i stručnih rasprava te stvaranje znanstvenih 
i stručnih podloga vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge 

• provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti i projekata u cilju ostvarenja 
ciljeva Udruge 

• edukacija i diseminacija informacija usmjerena prema svim ciljanim skupinama 
važnim  za ostvarivanje ciljeva Udruge 

• organiziranje svih čimbenika koji su na bilo koji način povezani s javnim 
željezničkim i autobusnim prijevozom, bicikliranjem i pješačenjem radi ostvarenja 
ciljeva Udruge: 

o unapređenje i koordinacija strukovnih aktivnosti članova Udruge, 
o organizacija razmjene iskustva između članova Udruge kao i sa vanjskim 

subjektima, 
o predlaganje i rad na zajedničkim projektima članica Udruge 
o razvijanje programa međunarodne suradnje 

 
Pored navedenih djelatnosti Udruga obavlja i gospodarske djelatnosti. Sukladno 
propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, gospodarske 
djelatnosti koje Udruga može obavljati su: 

• provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti i projekata u cilju ostvarenja 
ciljeva Udruge 

• izrada studija i projekata iz željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i 
zračnog prometa, poštanskog i kombiniranog prometa  

• edukacija i diseminacija informacija usmjerena prema svim ciljanim skupinama 
važnim  za ostvarivanje ciljeva Udruge 
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• istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja  
• organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih 

manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina  
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem  
• obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu  
• zastupanje stranih tvrtki  
• promidžba (reklama i propaganda)  
• poduka iz promidžbe, savjetovanje i poslovnih djelatnosti  
• izdavačka djelatnost  
• tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela 

i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, 
prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, 
poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za 
osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija  

• kupnja i prodaja robe. 
 

Članak 10. 
Rad Udruge je javan. 
Javnost rada Udruge ostvaruje se tako da se članstvo o radu Udruge pravodobno 
obavješćuje na sjednicama njezinih tijela, pismenim izvješćima, preko sredstava 
javnoga priopćavanja, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način (preko 
oglasne ploče i sl.) 
Sjednice tijela Udruge jesu javne. 
 
 
IV. ČLANSTVO U UDRUZI I NJEZIN USTROJ  
 
a) članstvo 
 

Članak 11. 
 
Članom Udruge može postati pravna osoba sa sjedištem u Hrvatskoj ili inozemstvu i/ili 
svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske. 
Članom Udruge postaje se upisom u registar članova. Odluku o upisu u registar članova 
donosi Predsjedništvo Udruge na temelju pismenoga zahtjeva.  
Registar članova vodi Poslovodstvo Udruge u elektronskom obliku. 
Članovima Udruge izdaje se Pristupnica, čiji izgled, sadržaj i način izdavanja određuje 
njezino predsjedništvo. 
 

Članak 12. 
 
Članovi Udruge mogu biti redoviti članovi, počasni članovi i podupirući članovi. 
Redovitim članovima mogu postati neprofitne udruge, savezi i druge profitne i neprofitne 
organizacije koje su spremne radom i materijalnim prinosom djelovati na ostvarivanju 
ciljeva Udruge. 
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Počasnim članom može postati svaka osoba koja je vrlo zaslužna za ostvarivanje 
temeljnih ciljeva Udruge. 
Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim 
djelovanjem želi sudjelovati u ostvarivanju programskih zadaća Udruge. 
 

Članak 13. 
 
Redoviti članovi Udruge redovito plaćaju članarinu. 
Iznos članarine određuje Predsjedništvo Udruge . 
Predsjedništvo Udruge u sklopu financijske politike može donijeti odluku o tome da 
visina članarine bude različita. Počasni i podupirući članovi ne plaćaju članarinu. 
 
b) prava i obveze članova 
 

Članak 14. 
 
Prava i obveze članova Udruge poglavito jesu: 

• promicanje njezinih ciljeva  
• poštivanje njezina Statuta  
• djelovanje u skladu s njezinim Statutom. 

 
Članovi Udruge imaju pravo na potporu stručnih tijela Udruge u pripremi realizacije 
projekata koji su u skladu s ciljevima rada Udruge. 
Članovi Udruge solidarno podupiru svrhu njezina postojanja. Eventualni konkurentski 
odnosi između članova Udruge isključuju se te se članovi obvezuju na to da se 
aktivnostima i uspjesima Udruge neće koristiti jedni protiv drugih. 
 

 
Članak 15. 

 
Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupanjem, isključenjem, smrću, prestankom 
rada ili proglašenja stečaja pravne osobe. Ukoliko redoviti član ne plati članarinu tri 
mjeseca nakon roka dospijeća postaje podupirući član. Odluku o isključivanju donosi 
Sud časti. 
 
 
V. TIJELA UDRUGE 
 

Članak 16. 
 
Tijela Udruge su: 

• Skupština 
• Predsjedništvo Udruge 
• Predsjednik Udruge 
• Znanstveno vijeće 
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• Poslovodstvo 
• Sud časti 

 
a) Skupština Udruge 
 

Članak 17. 
 

Skupština Udruge je njezino najviše upravno tijelo. 
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge. 
Samo redoviti članovi imaju pravo glasa na Skupštini. 
Udruge, saveze ili institucije kao redovite članove zastupaju po dva zastupnika koje oni 
delegiraju na sjednicu Skupštine.  
Podupirući članovi i počasni članovi imaju pravo sudjelovati na sjednicama i 
savjetovanjima Skupštine, ali bez prava glasa. 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 
Na izbornoj skupštini biraju se tijela Udruge osim Poslovodstva i Znanstvenog vijeća 
koje bira Predsjedništvo. 
 

Članak 18. 
 
Skupština Udruge: 

• donosi i mijenja njezin Statut 
• određuje politiku njezina razvitka 
• donosi plan rada Udruge, njezin financijski plan i završni račun 
• bira i razrješava članove Predsjedništva i Suda časti 
• bira i razrješava predsjednika Udruge 
• daje smjernice za rad Udruge 
• odlučuje o udruživanju s drugim pravnim osobama 
• odlučuje o osnivanju podružnica 
• razmatra i prihvaća izvješća o radu tijela Udruge 
• osniva i imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadaće i 

ovlasti 
• donosi poslovnik o svom radu i druge akte 
• odlučuje o prestanku rada Udruge 
• obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim statutom. 

Odluke i zaključci Skupštine Udruge obvezuju sva njezina tijela i članove. 

 
Članak 19. 

 
Skupština Udruge redovito zasjeda barem jednom na godinu. 
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine. 
Sjednicu Skupštine Udruge saziva njezino predsjedništvo na vlastitu inicijativu. 
Predsjedništvo je obvezno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži barem 
trećina članova Skupštine. Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu u roku od petnaest 
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dana, tada ju saziva onaj tko predloži da se održi sjednica Skupštine, i to u pismenom 
obliku s prijedlogom dnevnoga reda i obrazloženjem razloga sazivanja izvanredne 
Skupštine. 
 
Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno više od polovine članova 
Skupštine. Iznimno, ukoliko se ne odazove polovina članova, redovita Skupština može 
nakon 30' (trideset minuta) od planiranog početka započeti sa radom i donositi 
pravovaljane odluke ukoliko je prisutno 1/3 (jedna trećina članova Skupštine), osim 
odluka iz članka 18. stavak 1,4,5,7 i 12.  
Skupštini Udruge predsjedava predsjednik Udruge. 
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine. 
Na Skupštini se glasuje javno, osim onda kada se odluči da glasovanje bude tajno. 
O radu Skupštine Udruge vodi se zapisnik, koji se pohranjuje u njezinu arhivu. 
Skupština se u opravdanim slučajevima može održati putem video linka, telefonski ili e-
poštom. 
 
 
b) Predsjedništvo Udruge 

 
Članak 20. 

 
Upravne dužnosti i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo 
Udruge. 
Predsjedništvo Udruge bira Skupština. 
Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana. 
Članove Predsjedništva i zamjenika predsjednika predlaže predsjednik Udruge,  
Predsjednik Udruge predlaže članove Predsjedništva vodeći računa o zastupljenosti 
različitih grupacija članstva (profitni, neprofitni sektor, itd.)  
Predsjednik Udruge istodobno je predsjednik Predsjedništva Udruge. 
Mandat članova Predsjedništva Udruge traje četiri godine i može se ponoviti. 
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva u pravilu mogu biti osobe 
koje obnašaju najviše dužnosti u svojim udrugama ili poduzećima. 
U slučaju neopozive ostavke ili smanjenja broja članova bilo kojeg tijela upravljanja 
Udruge iz neodgodivih razloga (smrt, dugotrajna odsutnost zbog bolesti, isčlanjenje, 
isključenje), Predsjedništvo može umjesto tako odsutnih članova imenovati nove 
članove tijela upravljanja. Tako imenovanim članovima mandat traje do prve naredne 
Skupštine 

 
Članak 21. 

 
Predsjedništvo Udruge: 

• donosi prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
• donosi prijedlog financijskog plana i programa rada Udruge 
• odlučuje o uporabi sredstava u okviru financijskog plana 
• donosi izmjene financijskog plana 
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• vodi poslovanje Udruge i upravlja njezinom imovinom 
• imenuje glavnog koordinatora i članove Poslovodstva Udruge 
• imenuje i razrješuje članove Znanstvenog vijeća 
• donosi odluku o zapošljavanju na neodređeno radno vrijeme 
• donosi odluku o članarini i načinu njezina plaćanja 
• donosi odluku o ustroju Udruge 
• donosi odluku o dodjeli priznanja zaslužnim članovima 
• saziva sjednicu Skupštine Udruge i predlaže dnevni red 
• rješava žalbe članova protiv odluke Suda časti 
• donosi akte Udruge u skladu za zakonima i ovim statutom 
• podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge 
• donosi odluku o osnivanju poduzeća, zadruga ili ostalih pravnih subjekata 
• obavlja i druge poslove određene ovim statutom i drugim propisima. Za svoj rad 

odgovorno je Skupštini Udruge. 
 

Članak 22. 
 
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama. 
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge i rukovodi njegovim radom. 
Sjednica predsjedništva može biti održana telefonski, video linkom ili putem  e-pošte. 
Sjednicu Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik. 
Odluke Predsjedništvo u pravilu donosi javno većinom glasova svojih članova. 

 
 
c) predsjednik Udruge 
 

Članak 23. 
 

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge. 
Mandat predsjednika traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora. 
U slučaju njegove spriječenosti predsjednika mijenja zamjenik predsjednika Udruge ili 
neki drugi član predsjedništva na temelju odluke presjednika. 
Predsjednik Udruge istodobno je predsjednik Predsjedništva Udruge. 

 
Članak 24. 

 
Predsjednik Udruge: 

• zastupa i predstavlja Udrugu  
• saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine te im predsjedava 
• predlaže odluke Predsjedništvu i Skupštini  
• pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Predsjedništva i Skupštine 

Udruge 
• sklapa ugovore o radu s članovima Poslovodstva zaposlenima u Udruzi 
• sklapa ostale ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i na račun udruge 
• podnosi izvješće o svome radu i radu Predsjedništva Skupštini Udruge 
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• obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, zakonima i drugim propisima. 

Za svoj rad odgovaran je Skupštini Udruge. 
 
 

 
d) Znanstveno vijeće  
 

Članak 25. 
 

Radi poticanja znanstvenih istraživanja vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge formira 
se Znanstveno vijeće.  
Znanstveno vijeće sastoji se od potrebnoga broja stručnjaka s područja istraživanja, 
znanosti i savjetovanja, iz područja važnih za rad Udruge. Članovi Znanstvenoga vijeća 
ne moraju biti članovi Udruge. 
Predsjedništvo imenuje i razrješuje članove Znanstvenog vijeće na prijedlog 
Poslovodstva. Znanstveno vijeće savjetuje Predsjedništvo i Poslovodstvo kada je riječ o 
razvoju istraživačkih naloga i znanstvenih istraživanja te prati navedene naloge i 
znanstvena istraživanja. 
 

 
 
e) Poslovodstvo  
 

Članak 26. 
 

Poslovodstvo se sastoji od glavnog koordinatora te jednog ili više članova koji obavljaju 
tekuće poslove Udruge.  
Članove Poslovodstva imenuje Predsjedništvo. 
Poslovodstvo može zaposliti suradnike na obavljanju povremenih poslova temeljem 
ugovora o djelu, autorskog ugovora i slično u skladu s proračunom i poslovnikom. 
Vođenje tekućih poslova uređuje se poslovnikom Poslovodstva. 
 
 

Članak 27. 
 
Poslovodstvo obavlja i sve poslove propisane ovim Statutom te ostale poslove po 
nalogu tijela Udruge koji su u skladu s ovim Statutom a posebice: 

• podnosi izvješće Predsjedništvu dva puta na godinu 
• vodi financijsko-materijalno poslovanje udruge 
• Glavni koordinator potpisuje financijsku dokumentaciju Udruge na temelju odluke 

Predsjednika 
• vodi registar članova Udruge 
• predlaže imenovanje i opoziv članova Znanstvenog vijeća. 

 
 



 11 

 
f) Sud časti 

 
Članak 28. 

 
Članovi Udruge stegovno su odgovorni za kršenje svojih članskih dužnosti određenih 
ovim Statutom i drugim aktima. 
Stegovni postupak provodi Sud časti sastavljen od triju članova, koje bira i opoziva 
Skupština. 
Članovi suda časti između sebe biraju predsjednika. 
Zahtjev za pokretanje stegovnoga postupka može podnijeti predsjednik Udruge. 
Mandat članova Suda časti traje četiri godine i može se ponoviti. 
 
Zadaća Suda časti je: 

• nadzirati zakonitost rada Udruge 
• nadzirati pravilnosti primjene Statuta i općih akata 
• ima pravo i dužnost o uočenim nepravilnostima izvijestiti Skupštinu i tijela u čijem 

radu je uočio nepravilnosti 
• u slučaju prestanka postojanja udruge predsjednik Suda časti ima funkciju 

likvidatora. 
 

Članak 29. 
 

Protiv člana može se pokrenuti stegovni postupak ako on djeluje protivno odredbama 
ovoga statuta. 
Stegovni sud može izreći sljedeće stegovne mjere: 

• javnu opomenu 
• isključenje iz Udruge. 

Odluka se donosi većinom glasova članova Suda časti. 
 

Članak 30. 
 

Protiv odluke Suda časti član u roku od osam dana od dana primitka odluke može uložiti 
prigovor Predsjedništvu, čija je odluka konačna. 
 
 
VI. IMOVINA UDRUGE I NAČIN NJEZINA STJECANJA 

 
Članak 31. 

 
Sredstva potrebna za rad Udruge namiču se: 

• članarinom 
• donacijama, dotacijama, potporama i sponzorstvima 
• dobrovoljnim prinosima iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 
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O prihodima i rashodima Udruge tijekom godine raspravlja i odlučuje Predsjedništvo na 
temelju prijedloga  Poslovodstva. 

 
Članak 32. 

 
Imovinu Udruge čine nekretnine, pokretne stvari, prava te novčana sredstva na kojima 
Udruga ima pravo vlasništva ili kojima upravlja. 
Da bi ostvarila svoje ciljeve i zadaće, Udruga se koristi objektima i sredstvima kojima 
raspolaže, kao i objektima i sredstvima drugih udruga s kojima surađuje uz odobrenje 
tih udruga. 
Imovina Udruge iskorištava se za ostvarivanje njezinih zadaća u skladu sa zakonskim 
propisima, ovim statutom i odlukama mjerodavnih tijela Udruge. 
Za svoje obveze Udruga je odgovorna cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. 

 
Članak 33. 

 
Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona će se iskoristiti isključivo 
za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi 
utvrđeni ovim statutom. 
 

Članak 34. 
 

Članovi Udruge imaju pravo besplatno se koristiti objektima i opremom Udruge. 
 

Članak 35. 
 

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge vodi Poslovodstvo u skladu s propisima 
kojima se uređuje način vođenja računovodstva u neprofitnim organizacijama. 

 
 
VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRGE I POSTUPAK S IMOVINOM 
 

Članak 36. 
 

Udruga prestaje s radom: 
• ako tako dvotrećinskom većinom glasova odluči Skupština Udruge 
• odlukom mjerodavnoga državnog tijela u skladu sa zakonom. 

U slučaju prestanka rada Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i drugih 
troškova dijeli u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine, a novčana sredstva bit će 
darovana udrugama koje se brinu o djeci s posebnim potrebama. 

 
Članak 37. 

 
U slučaju prestanka postojanja udruge, funkciju likvidatora obavlja predsjednik suda 
časti. 
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VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE 

 
Članak 38. 

 
Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu 
djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem  uz posredovanje 
Predsjedništva. 

 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 39. 

 
Tumačenje odredaba ovoga statuta daje Skupština Udruge. 
Izmjene i dopune ovoga statuta donosi Skupština Udruge. 
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge. 

 
Članak 40. 

 
Ovaj statut na snagu stupa danom njegova donošenja. 
 
 
U Zagrebu, dana __________  
 
 

 Predsjednik Udruge 
Branko Kreš 

 
 


