Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o udrugama
(NN br.88/01) Skupština osnivatelja: Grañevinski
fakultet Osijek, Grañevinsko - arh itektonski fakultet
Split, Grañevinski fakultet Rijeka, Grañevinski fakultet
Zagreb i Grañevinski fakultet Mostar održana dana
20.06.2008. donijela je

STA TU T
UDRUGE HRVATSKIH GRAðEVINSKIH
FAKULTETA
I. OPĆE ODREDB E

U odsutnosti odnosno spriječenosti predsjednika,
udrugu zastupa i predstavlja zamjenik predsjednika
udruge.
II. CILJ EVI I DJ ELATNOST UDRUGE
Članak 8.
Ciljevi udruge su:
•

Poticanje znanstvenog i istraživačkog rada te
visokoškolskog i kontinuiranog obrazovanja
stručnjaka u području graditeljstva, što se ostvaruje
kro z:

•

zastupanje zajedničkih interesa članica p red
javnosti, državnim tijelima, t ijelima izvršne vlasti,
lokalne uprave i samouprave i ko morama;

•

stvaranje uvjeta koji osiguravaju ispunjavanje
zadaća člannica udruge u području istraživanja i
obrazovanja;

•

osiguravanje kvalitete istraživanja i obrazovanja u
polju grañevinarstva, polju drugih temeljnih
tehničkih znanosti i srodnim poljima;

Članak 1.
Ovim Statutom u reñuje se: naziv i sjedište udruge,
područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti
kojima se ostvaruju ciljev i udruge, način ostvarivanja
javnosti rada, članstvo u udruzi, unutarnji ustroj,
udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u
meñunarodnim udrugama, tijela udruge, imovina
udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge i druga
pitanja u skladu sa Zakonom.
Članak 2.

•

razmjenu informacija i iskustava meñu član icama;

•

poticanje, pro micanje i sudjelovanje u razvit ku
struke i akademske zajednice;
bolje iskorištavanje ljudskih potencijala kro z
okupljanje i razmjenu znanja i iskustva članova;
pomoć mladima u razvoju i obrazovanju u struci;
suradnju sa sličnim institucijama;
suradnju s tijelima i studentskim udrugama u
visokom obrazovanju;
suradnju sa strukovnim sindikato m;
suradnja sa srodnim udrugama u RH rad i
provoñenja zajedničkih akcija i izmjene iskustava;
suradnja sa sličnim strukovnim udrugama u zemlji
i inozemstvu.

Naziv udruge glasi: UDRUGA HRVATSKIH
GRA ðEVINSKIH FAKULTETA (u daljnjem tekstu:
udruga).

•

Skraćeni naziv udruge glasi: “UHGF”.
Engleski prijevod naziva glasi “ASSOCIATION OF
CROATIAN
FA CULTIES
OF
CIVIL
ENGINEERING”.

•
•
•

Članak 3.
Sjedište udruge je u Zagrebu, Ulica fra Andrije Kačića
Miošića 26.
Odluku o pro mjeni adrese sjedišta udruge donosi
Upravni odbor.

•
•

Članak 4.
Udruga ima znak.
Znak udruge čine brojčane oznake “45 80.30.0”, ko je
predstavljaju o znake područja grañevinske djelatnosti
(45) i područja djelatnosti visokog obrazovanja
(80.30.0) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
RH (NKD).

•

Članak 9.
U svrhu ostvarenja ciljeva utvrñenih prethodnim
članko m ovog Statuta, udruga obavlja sljedeće
djelatnosti:
•

organizira skupštinu najman je jedno m godišnje
prije početka zimskog semestra, a po potrebi i
češće;

•

donosi zaključke u svezi s pitanjima glede znanosti
i obrazovanja u polju grañevinarstva, polju drugih
temeljn ih tehničkih znanosti i srodnim poljima;

•

promiče interese članica na drugim područjima i
poljima na nacionalnoj i meñunarodnoj razini;

•

daje mišljenja državnim t ijelima i lokalnoj upravi i
samoupravi o pitanjima znanstveno-istraživačkog
rada te visokoškolskog i stručnog obrazovanja u
području graditeljstva;

•

organizira javna dogañanja (skupove, stručne
rasprave, radionice i slično) s ciljem unapreñivanja
struke;

Članak 5.
Udruga ima pečat. Pečat je o kruglog oblika, p ro mjera
35 mm, sa znakom udruge u sredini i nazivo m udruge
oko znaka: “Udruga hrvatskih grañevinskih fakulteta”.
Članak 6.
Udruga djelu je na području Republike Hrvatske.
Članak 7.
Predsjednik udruge zastupa i predstavlja udrugu te
potpisuje sve dokumente.

•
•
•

•

izdaje publikacije (zbornik, CD-ROM, v ideo i sl.)
koje pro miču struku;
uspostavlja suradnju s domaćim inozemn im
srodnim udrugama;
osigurava
potrebne
materijalne,
tehničke,
tehnološke i kadrovske uvjete za ostvarivanje
ciljeva svoga postojanja i zadataka sadržanih u
ovim Statutom utvrñenoj djelatnosti udruge;
provodi ostale aktivnosti koje su u suglasnosti s
ciljevima udruge;
III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.
Rad udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada
održavanjem javnih manifestacija, web-stranicama na
Internetu i preko sredstava javnog priopćavanja.
Udruga obavještava svoje članove o svom radu na
sjednicama
Skupštine,
a
izmeñu
zasjedanja
održavanjem informat ivnih sastanaka i sl. Rad sjednica
svih tijela udruge je javan. Javnost se iznimno mo že
isključit i ako se na sjednici raspravlja o poslovnim
tajnama članica udruge.
IV. ČLANS TVO
Članak 11.
Članovi udruge su svi grañevinski faku lteti koji u
obrazovnom ciklusu koriste hrvatski jezik kao slu žbeni
jezik i registrirani su u Republici Hrvatskoj ili
inozemstvu.
Članovi imaju jednaka prava.
Udruga vodi popis članova.
Članak 12.
Prava i obveze člana jesu:
 da sudjeluje u radu udruge ili pru ža potporu udruzi,
 da bira i bude biran u tijela udruge,
 da svojim rado m u udruzi doprinose ugledu udruge,
 da poštuje odredbe Zakona, Statuta i općih akata
udruge,
 da bude obaviješten o radu udruge,
Članak 13.
Članom udruge se postaje potpisivanjem pristupnice i
suglasnošću skupštine na prijem novog člana.
Članstvo u udruzi prestaje:
 istupanjem,
 neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
 isključenjem
 prestankom pravne osobnosti.
Članak 14.
Članu udruge koji u svom radu ne djelu je u skladu s
ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled udruge,
Upravni odbor mo že izreći opomenu ili ga isključiti iz
članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijet i
žalbu Skupštini udruge, u ro ku od 15 dana od dana
primitka odlu ke. Skupština je dužna donijeti odluku o
žalbi, na narednoj redovitoj godišnjoj ili izvanrednoj
Skupštini.

V. UDRUŽIVANJ E I US TROJSTVO UDRUGE
Članak 16.
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice
udruga.
Udruga se mo že učlan jivati u meñunarodne asocijacije.
Odluku o udru živanju, odnosno učlanjivanju udruge
donosi Upravni odbor.
Članak 17.
Udruga djelu je kao pravna osoba.
Članak 18.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih
i drugih poslova udruga može sa stručnim osobama
sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o
vrsti, obimu i trajanju posla.
Stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove
za udrugu i njezina tijela obavlja Tajn ištvo, odnosno
stručne službe članica udruge iz čijih je redova
predsjednik udruge.
VI. UPRAVLJ ANJ E UDRUGOM I TIJ ELA
UDRUGE
Članak 19.
Članovi udruge upravljaju udrugom neposredno na
Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim
tijelima udruge.
Članak 20.
Tijela udruge jesu: Skupština, predsjednik udruge,
zamjenik predsjednika, Upravni odbor, te stalna
povjerenstva.
Za svoj rad predsjednik udruge, Upravni odbor i stalna
povjerenstva odgovaraju Skupštini, a predsjednik
udruge Upravnom odboru.
1. Skupština
Članak 21.
Skupština je najviše tijelo udruge. Skupštinu čine
zakonski predstavnici član ica udruge (dekani) ili
njihovi ovlašteni zastupnici, te po 3 predstavnika svake
članica udruge.
Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu bit i
redovite i izvanredne. Redovite sjednice Skupštine
održavaju se najmanje jednom godišnje. Izvanredna
sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Up ravni
odbor ili trećina članova udruge.
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Sjednice Skupštine saziva Predsjednik udruge,
najmanje 15 dana prije dana održavanja, u z prijedlog
dnevnog reda.
Sjednice vodi predsjednik udruge.
Članak 22.
Skupština mo že punovažno odlučivati ako je nazočna
natpolovična većina svih članova.
Skupština donosi odluke u pravilu koncenzusom, a
ukoliko nije moguće natpolovičnom većinom glasova
nazočnih članova.
Članak 23.
Na redovitim sjednicama Skupština:
 donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
 bira predsjednika, zamjenika predsjednika i
potpredsjednike udruge,
 utvrñuje Program rada i Financijski plan za tekuću
godinu,
 usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za
prethodnu godinu,
 razmatra izvješće o radu predsjednika udruge,
Upravnog odbora i stalnih povjerenstava i
ocjenjuje n jihov rad,
 odlučuje o prestanku udruge,
 obavlja i druge poslove predviñene ovim
Statutom.
2. Predsjednik udruge
Članak 24.
Predsjednik udruge je i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik udruge bira se na dvije godine.
Članak 25.
Predsjednik udruge rukovodi radom udruge u skladu sa
zakonom, Statutom i općim aktima udruge, te
odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Odluku o opozivu donosi Skupština, na prijedlog
najmanje trećine članova.
Skupština se mora sazvati u roku od petnaest dana od
dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici
na kojoj odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana
Upravnog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata
prethodnog člana.
Uko liko bude opozvan cijeli Upravni odbor,
novoizabranom Upravnom odboru mandat traje dvije
godine od dana izbora.
Članak 29.
Predsjednik udruge saziva i rukovodi sjednicama
Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora
održavaju se po potrebi, u sjedištu člana udruge iz čijih
redova je predsjednik udruge.
Upravni odbor može punovažno odlučivati ako su
sjednici nazočna najmanje tri člana Upravnog odbora, a
odluke se donose natpolovičnom većino m glasova.
Članak 30.
Upravni odbor:
 upravlja udrugom u skladu sa Zakonom, Statutom
i općim akt ima udruge,
 izvršava odluke Skupštine,
 predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune
Statuta,
 priprema godišnji Program rada i Financijski plan
te izvješće o radu i financijsko m poslovanju
udruge,
 odlučuje o načinu izvršenja Programa rada
udruge,
 utvrñuje visinu godišnje članarine,
 brine o imovini udruge i prikup ljan ju novčanih
sredstava
 donosi opće akte udruge,
 obavlja i druge poslove predviñene ovim
Statutom.

Predsjednik udruge odgovoran je za zakonitost rada
udruge.

4. Stalna povjerenstva

3. Upravni odbor

Članak 31.

Članak 26.
Upravni odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika
i 3 potpredsjednika (svaki iz d ruge članice udruge).
Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s
tim da mogu bit i ponovno birani.
Članak 27.
Članovi Upravnog odbora biraju se iz redova članica
udruge.
Članak 28.
Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom
utvrñene obaveze, odnosno koji ih obavlja
nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu
udruge, mo že bit i opozvan.

Udruga ima sljedeća stalna povjerenstva:
-Povjerenstvo za nastavu,
-Povjerenstvo za znanstveni rad i meñunarodnu
suradnju,
-Povjerenstvo za stručno-razvojne djelatnosti.
Članak 32.
Stalna povjerenstva čine:
Predsjednik, zamjenik predsjednika
predstavnik svake članice udruge.

te

po

jedan

Predstavnici u stalnim povjerenstvima b iraju se na
vrijeme od dvije godine.
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Članak 33.
Stalna povjerenstva imaju zadaću da raspravljaju o
otvorenim pitanjima vezanim u z osnovnu djelatnost
udruge te donose zaključke o istima.
Stalna povjerenstva se sastaju na poziv predsjednika
udruge i sastaju se po potrebi, u pravilu, dvaput
godišnje izmeñu zasjedanja Skupštine.

VII. IMOVINA UDRUGE
Članak 34.
Imovinu udruge čine: novčana sredstva, nekretnine,
pokretne stvari i druga imov inska prava.
Članak 35.
Udruga odgovara za svoje obaveze cijelo m svojom
imovino m.
Članak 36.
U slučaju prestanka rada udruge nastupanjem Zakono m
predviñenih razloga za prestanak, imovina udruge
pripast će srazmjerno uloženo m, član icama udruge.
VIII. ZAVRŠNE ODREDB E
Članak 37.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj
ploči udruge.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Udruge dana
20.06.2008.godine.

Predsjedavajući Skupštine:
Prof.dr.sc. Nevanka Ožanić

Klasa: 003-05/ 08-01/01
Ur. broj: 2170-57-01-08-1
Zagreb, 20.06.2008.
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UDRUGA HRVATSKIH GRAðEVINSKIH FAKULTETA

lipanj 2008.

