
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRAD ZAGREB GRADSKI    

URED ZA OPĆU UPRAVU 

KLASA: UP/l-230-02/11-02/49 
URBROJ: 251-07-02/1-11-2 

Zagreb, 15. veljače 2011. 

Gradski ured za opću upravu, u postupku pokrenutom po zahtjevu Športsko 
rekreacijskog društva „dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba", sa 
sjedištem u Zagrebu, Domobranska 4, za upis promjena u Registar udruga Republike 
Hrvatske, na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o udrugama ("Narodne novine" 
broj 88/01. i 11/02.) i članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih 
tijela ("Službeni glasnik Grada Zagreba" broj 16/09. i 22/09.), donio je 

RJEŠENJE 

1. Odobrava   se   udruzi   pod   nazivom   ŠPORTSKO   REKREACIJSKO  
DRUŠTVO   „DRAGOVOLJACA   HRVATSKIH  OBRAMBENIH   SNAGA   GRADA 
ZAGREBA",  sa  sjedištem  u  Zagrebu,   Domobranska  4,   upis  promjene  osoba 
ovlaštenih za zastupanje u Registar udruga Republike Hrvatske. 

2. Za zastupanje Športsko rekreacijskog društva „dragovoljaca  Hrvatskih 
obrambenih snaga Grada Zagreba" ovlašteni su: KREŠIMIR-MARKO ARTUKOVIĆ, 
predsjednik i ZVONKO LUČIĆ, tajnik. 

3. Upis promjene izvršen je 15. veljače 2011. pod  registarskim  brojem 
21003375. 

4. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa izvršenje rješenja. 

Obrazloženje 

Športsko rekreacijsko društvo „dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga 
Grada Zagreba", sa sjedištem u Zagrebu, Domobranska 4, podnijelo je ovom 
Gradskom uredu zahtjev za upis promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u 
Registar udruga Republike Hrvatske. 

Uz zahtjev su priloženi svi potrebni dokazi. Zahtjev je osnovan. 

U provedenom postupku i uvidom u Zbirku isprava utvrđeno je slijedeće: 

- da je Športsko rekreacijsko društvo „dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga 
Grada Zagreba" upisano u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim 
brojem 21003375; 

 

 
- da je 16. prosinca 2010. održana izborna sjednica Skupštine na kojoj izabrani 



predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik i članovi Predsjedništva; 

- da su predsjednik i tajnik ovlašteni za zastupanje sukladno odredbi članka 6. 
Statuta. 

Temeljem navedenog, a sukladno odredbi članka 19. Zakona o udrugama, 
riješeno je kao u izreci. 

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tarifnom broju 1. i 2. Tarife 
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine" broj 8/96., 
77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 
141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10. i 69/10.) naplaćena 
je i na zahtjevu poništena. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave u roku od 15 
dana od dana primitka rješenja. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom ovom 
Gradskom uredu, a može se izjaviti i na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna 
pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi 
Zakona o upravnim pristojbama. Stranka se može odreći prava na žalbu, sukladno 
odredbama članka 106. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" broj 
47/09.). 

POMOĆNICA PROČELNIKA 
ZA PRAVNtf'VoSLOVE 
Asja Ettinger dipl. iur. 

DOSTAVITI: 
T?) Športsko rekreacijsko društvo „dragovoljaca v     

Hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba" Zagreb, 
Domobranska 4 
2. Ministarstvo uprave 

Zagreb, Maksimirska 63 
3. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 

Zagreb, Ilica 25 
4. Hrvatski olimpijski odbor 

Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 
5. Zagrebački športski savez 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 
6. Zbirka isprava, ovdje 
7. Pismohrana, o v d j e  

 

 


