Na osnovi članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74 /2014) Skupština
Udruge za promicanje zaštite na izvanrednoj sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine donijela je

STATUT
UDRUGE ZA PROMICANJE ZAŠTITE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
1. naziv i sjedište Udruge za promicanje zaštite (u daljnjem tekstu: Udruga)
2. zastupanju
3. izgled pečata Udruge
4. području djelovanja
5. ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju
6. načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge
7. uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te
stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
8. tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,
načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka
mandata
9. izboru i opozivu likvidatora Udruge
10. prestanku postojanja Udruge
11. imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
12. postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
13. načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge
14. druga pitanja od značaja za Udrugu.
Članak 2.
(1) Udruga je udruženje kojem je zadaća promicanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite
životnog okoliša ali i drugih aspekata zaštite.
(2) Rad Udruge i svih njezinih tijela je javan i utemeljen na demokratskim načelima. Javnost rada
osigurava se putem elektroničke pošte i internet stranica Udruge, ali i na druge prikladne načine.
(3) Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
(4) Ako Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima potonji se obvezno koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
Članak 3.
(1) Članstvo u Udruzi pod jednakim uvjetima može ostvariti svaka potpuno poslovno sposobna
fizička osoba koja se bavi stručnim i znanstvenim radom u polju zaštite, odnosno u djelatnostima iz
članka 2. stavka 1. ovoga Statuta, kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ima svog ovlaštenog predstavnika, koji u njezino ime
sudjeluju u radu svih tijela Udruge
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Članak 4.
Udruga je član Hrvatskog inženjerskog saveza. Udruga se može udružiti i u druge saveze i udruge
u Republici Hrvatskoj, kao i u međunarodne organizacije slične ili iste djelatnosti ili s njima zaključiti
sporazum o zajedničkom djelovanju
Čanak 5.
Udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. U županijskim sjedištima, gradovima i
općinama Udruga može osnovati ogranke, klubove, sekcije i slično.
Članak 6.
(1) Puni naziv Udruge glasi: „UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE“.
(2) Engleski naziv Udruge glasi: „ASSOCIATION FOR PROMOTION OF SAFETY“.
(3) Skraćeni naziv Udruge je: „UPZ“.
(4) Sjedište Udruge je u Zagrebu, Berislavićeva ulica 6.
Članak 7.
(1) Udruga ima svojstvo pravne osobe te ima prava i obveze utvrđenom Zakonom o udrugama (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovoga Statuta.
(2) Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm. U krugu pečata je naziv: Udruga za
promicanje zaštite, Zagreb, a u sredini znak Udruge.
(3) Znak Udruge je kružnica oblikovana tekstom: ZELENI KRIŽ SIGURNOSTI – GREEN
CROSS FOR SAFETY u čijem je središtu zeleni križ, krakova jednake dužine.
Članak 8.
(1) Djelatnost Udruge je javna.
(2) Javnost Udruge iskazuje se u javnosti rada svih tijela upravljanja te obavljanju djelatnosti i
rada Udruge putem službenog i drugih glasila i sredstava priopćavanja.
Članak 9.
Za sve svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom.
Članak 10.
Udrugu predstavlja predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik ili tajnik Udruge,
odnosno član kojeg odredi Upravno vijeće Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE
Članak 11.
(1) Ciljevi Udruge jesu:
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okupljanje znanstvenih i stručnih osoba, kao i pravnih osoba radi promicanja zaštite u smislu
članka 2. ovoga Statuta, a u svrhu smanjivanja nesreća na radu, ozljeda, profesionalnih
oboljenja, nezgoda i gospodarskih gubitaka,
2.
unapređivanje znanstvenog i stručnog rada članova i njihovog ugleda i položaja u obavljanju
djelatnosti iz članka 2. ovoga Statuta,
3.
razvijanje interdisciplinarnog djelovanja između članova različitih struka i zanimanja.
(2) Djelatnosti Udruge jesu:
1.
sudjelovanje u izradi i uvođenju novih metoda, pravila i mjera te tehnologija i drugih
postupaka u cilju povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi i materijalnih dobara,
2.
suradnja s državnim organima i ustanovama, stručnim organizacijama zaštite, poslodavcima,
zaposlenicima, društvima i udruženjima pri planiranju politike i svih drugih aktivnosti u
svrhu promicanja zaštite,
3.
izdavanje ili sudjelovanje u izdavanju stručnih i znanstvenih radova, časopisa, knjiga i drugih
publikacija iz svoje djelatnosti,
4.
organiziranje predavanja, seminara, simpozija, savjetovanja i kongresa,
5.
suradnja s drugim znanstvenim i stručnim udruženjima i pojedincima u zemlji i inozemstvu
radi praćenja suvremenih kretanja u polju zaštite,
6.
rad na zbližavanju i koordinaciji rada članstva,
7.
pomaganje članstvu u rješavanju profesionalnih problema i poboljšanju njihovog ugleda i
položaja,
8.
suradnja na izradi i usklađenju zakonodavstva,
9.
osposobljavanje poslodavaca i drugih zaposlenika iz zaštite na radu i
10. prosvjećivanje pučanstva.
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III. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 12.
(1) O prijemu u članstvo odluku donosi Upravno vijeće Udruge.
(2) O prijemu u članstvo Upravno vijeće odlučuje na temelju zahtjeva i potpisane pristupnice
podnositelja zahtjeva.
(3) U Udruzi se vodi registar članova.
(3) Strani državljani i strane pravne osobe mogu postati članovima Udruge pod istim uvjetima
kao i državljani i pravne osobe Republike Hrvatske.
Članak 13.
Fizička ili pravna osoba kojoj je uskraćeno pravo na članstvo može uložiti prigovor Skupštini
Udruge u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o uskraćivanju prijema u članstvo Udruge.
Članak 14.
(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
1.
svojevoljnim istupom,
2.
isključenjem,
3.
smrću.
(2) Član Udruge može se isključiti iz Udruge, odnosno može mu prestati članstvo u Udruzi:
1.
ako ne plaća članarinu dulje od godinu dana,
2.
ako bude osuđen za kazneno djelo,
3.
ako svojim postupcima ili vladanjem šteti ugledu Udruge,
4.
ako teže povredi načela profesionalne etike.
3

(3) Odluku o isključenju člana iz članstva u Udruzi donosi Upravno vijeće Udruge.
(4) Protiv odluke o isključenju iz stavka 3. ovoga članka može se podnijeti žalba Skupštini
Udruge u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o isključenju.
(5) Odluka Skupštine po žalbi je izvršna.
IV. PRAVA I ODREDBE ČLANOVA
Članak 15.
Prava i obveze članova Udruge jesu da:
1.
provode i izvršavaju program rada i djelovanje Udruge i da sudjeluju u svim njezinim
aktivnostima,
2.
iniciraju i predlažu aktivnosti i donošenje odluka od interesa za rad i djelovanje Udruge,
3.
sudjeluju u odlučivanju i preuzimanju odgovornosti za izvršavanje i provedbu odluka i
zaključaka,
4.
izvršavaju i druge obveze utvrđene ovim Statutom,
5.
biraju i budu birani u tijela Udruge i u tijela drugih Udruga,
6.
čuvaju i štite ugled Udruge i
7.
uredno plaćaju članarinu.

V. ORGANIZACIJA UDRUGE
Članak 16.
(1) Udruga ostvaruje svoju djelatnost putem odbora koji se osnivaju za pojedine djelatnosti iz
članka 2. ovoga Statuta.
(2) Odbori se organiziraju u sekcije, ovisno o znanstvenim i stručnim područjima rada u okviru
djelatnosti odbora.
(3) Članovi Udruge slobodno prema svojim sklonostima odlučuju o sudjelovanju u odborima i
sekcijama.
Članak 17.
(1) Za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ovoga Statuta Udruga može osnovati ogranke i druga
tijela i izvan sjedišta Udruge u skladu s ovim Statutom.
(2) Uvjete za osnivanje ogranaka i drugih tijela izvan sjedišta Udruge utvrđuje Upravno vijeće
Udruge.
Članak 18.
(1) Stručnim radom odbora, sekcija i ogranaka koordinira stručno vijeće Udruge čije članove
imenuje predsjednik Udruge.
(2) Organizacija, sadržaj i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se poslovnikom
kojeg donosi Upravno vijeće Udruge.

VI. ORGANI UDRUGE
Članak 19.
Organi Udruge jesu:
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1.
2.
3.

Skupština Udruge,
Predsjednik Udruge i
Upravno vijeće Udruge.

SKUPŠTINA UDRUGE
Članak 20.
(1) Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi članovi Udruge.
(2) Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od 3 člana.
Članak 21.
(1) Sjednice Skupštine se mogu sazivati redovito i izvanredno.
(2) Redovitu sjednicu Skupštinu saziva predsjednik Udruge.
(3) Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge na zahtjev
najmanje 50 članova Udruge, odnosno najmanje jednog ogranka Udruge.
(4) Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine u skladu stavkom 3. ovoga članka
sjednicu Skupštine će sazvati predlagač koji traži njezin saziv.
(5) Redovna sjednica Skupština saziva se najmanje jedan put godišnje. Datum sjednice najavljuje
se mjesec dana prije njenog održavanja.
Članak 22.
(1) Sjednica Skupštine se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje
najmanje polovina članova Udruge.
(2) Ako skupštini ne prisustvuje potreban broj članova utvrđen u stavku 1. ovoga članka mora se
sazvati nova Skupština s tim da se njezin dnevni red ograniči na dnevni red sjednice Skupštine na kojoj
se nije moglo odlučivati.
(3) Na novo sazvanoj sjednici Skupštine iz stavka 2. ovoga članka mogu se donositi odluke ako
joj prisustvuje najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja članova.
Članak 23.
Skupština Udruge obavlja sljedeće poslove:
1.
donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
2.
utvrđuje jedinstvenu politiku u obavljanje poslova iz djelokruga rada Udruge,
3.
donosi godišnje planove, programe rada, financijski plan i utvrđuje završni račun,
4.
bira i razrješuje predsjednika Udruge i članove Upravnog vijeća Udruge,
5.
razmatra i donosi odluke o izvještajima Upravnog vijeća Udruge i drugih organa i tijela koje
osniva Skupština Udruga,
6.
odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,
7.
donosi odluke o prestanku rada Udruge,
8.
donosi poslovnik o radu Skupštine Udruge,
9.
ocjenjuje rad predsjednika i Upravnog vijeća Udruge te ogranaka i drugih tijela koje osniva
Udruga,
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju imovine Udruge,
11. odlučuje o članstvu u međunarodnim Udrugama,
12. odlučuje o drugim pitanjima koja proizlaze iz Zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata
Udruge.
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Članak 24.
(1) Skupština Udruge donosi odluke javnim glasovanjem svih prisutnih članova Udruge.
(2) Tajnim glasovanjem Skupština odlučuje o izboru predsjednika, dopredsjednika i članova
Upravnog vijeća Udruge.
(3) Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Udruge izabrani su kandidati s najvećim brojem
glasova.
(4) Odluke o donošenju, izmjeni i dopuni Statuta Udruge i prestanku rada Udruge donose se nad
polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova, a ostale odluke nad polovičnom većinom glasova
prisutnih članova.

PREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 25.
(1) Udruga ima predsjednika kojeg bira Skupština Udruge.
(2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, koordinira rad svih tijela Udruge,
financijski je naredbodavac i odgovoran je za zakonitost rada Udruge.
(3) Mandat predsjednika Udruge traje 4 godine.
(4) Udruga ima 3 dopredsjednika.
(5) Dopredsjednik pomaže Predsjedniku Udruge u obavljanju poslova iz prethodnih stavaka, a
bira se na isti način kao i predsjednik Udruge.
(6) Mandat dopredsjednika traje 4 godine.
UPRAVNO VIJEĆE UDRUGE
Članak 26
(1) Upravno vijeće Udruge je izvršni organ Udruge.
(2) Upravno vijeće ima jedanaest (11) članova koje bira Skupština Udruge.
(3) Upravno vijeće bira tajnim glasovanjem iz svojih redova predsjednika i dopredsjednika
Udruge.
(4) Za mjesto predsjednika i dopredsjednika izabiru se kandidati s najvećim brojem glasova.
(5) Upravno vijeće Udruge bira tajnika. Tajnik Upravnog vijeća ne mora biti biran iz redova
članova Upravnog vijeća Udruge. Tajnik Upravnog vijeća može biti radnik Udruge ako to dozvoljavaju
raspoloživa financijska sredstva Udruge.
Članak 27.
(1) Mandat članova Upravnog vijeća Udruge traje 4 godine.
(2) Sjednice Upravnog vijeća Udruge se održavaju ako je prisutna natpolovična većina članova
Upravnog vijeća. Odluke Upravnog vijeća valjane su ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih
članova Upravnog vijeća Udruge.
(3) Na sjednicu Upravnog vijeća Udruge pozivaju se obvezno predstavnici ogranaka koji mogu
sudjelovati u radu Upravnog vijeća Udruge bez prava odlučivanja.
Članak 28.
Upravnog vijeća obavlja sljedeće poslove:
1.
utvrđuje prijedlog Statuta Udruge i njegovih izmjena i dopuna,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

provodi odluke i zaključke Skupštine,
prati stanje i ostvarivanje određene politike Udruge,
potiče sva pitanja iz rada Udruge,
donosi opće akte i akte kojima se utvrđuju odnosi između Udruge i ogranaka, odbora i
sekcija, kao i drugih tijela koje osniva Udruga, odnosno Upravno vijeće Udruge,
osniva odbore, ogranke, sekcije, komisije i druga radna tijela za izvršavanje pojedinih
djelatnosti Udruge,
izvršava zadatke iz djelokruga rada Udruge u skladu sa zaključcima Udruge,
razmatra i utvrđuje prijedloge za sjednicu Skupštine,
priprema plan i program rada, utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana i završni račun
Udruge te donosi odluke o privremenom financiranju do donošenja financijskog plana,
razmatra i prihvaća izvješća,
donosi odluke o održavanju skupova i osniva organizacijske odbore,
donosi odluke, odnosno prijedloge odluka za rad Skupštine,
odlučuje o visini članarine i drugim prihodima Udruge,
odlučuje o članstvu u Udruzi u skladu s ovim Statutom,
ocjenjuje rad odbora, sekcija i članova, kao i drugih tijela Udruge,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge.
Članak 29.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća Udruge odgovoran je za izvršavanje svih odluka Upravnog
vijeća i Skupštine. Predsjednik Upravnog vijeća je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Skupštini, a
jedan put godišnje dužan ime je podnijeti izvješće o radu Upravnog vijeća.
(2) Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice Upravnog vijeća Udruge prema potrebi ili na
zahtjev pojedinih radnih tijela, ali najmanje jedan put u dva mjeseca. Sjednicu može sazvati i član
Upravnog vijeća Udruge kojeg predsjednik odredi.
Čanak 30
Tajnik Udruge obavlja sljedeće poslove:
1.
priprema odluke, odnosno prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Upravno vijeće i
Skupština Udruge,
2.
priprema odluke i prijedloge financijskog plana i organizira njihovo izvršenje,
3.
izvršava odluke Upravnog vijeća Udruge,
4.
supotpisuje financijsku dokumentaciju,
5.
organizira izradu općih akata,
6.
organizira rad odbora i sekcija i usklađuje rad ogranaka i drugih tijela Udruge,
7.
odobrava isplate novčanih naknada, naknada po ugovoru o djelu i autorskih honorara uz
suglasnost predsjednika Udruge,
8.
donosi druge pojedinačne odluke u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 31.
(1) Skupština može opozvati člana Upravnog vijeća Udruge kao i cijelo Upravno vijeće Udruge i
prije isteka mandata ako prekorače svoja ovlaštenja i ako ne izvršavaju savjesno svoje obveze.
(2) Opoziv Upravnog vijeća Udruge i članova Upravnog vijeća Udruge provodi se po postupku i
na način određen za njihov izbor.
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VII. STRUČNA I POMOČNA TIJELA UDRUGE
Članak 32.
(1) Udruga može imati stručnu i pomoćnu službu za stručne, financijske, izdavačke,
administrativne i pomoćne poslove, ako to materijalne i financijske mogućnosti dopuštaju.
(2) Odluku o zapošljavanju donosi Upravno vijeće Udruge, a prava i dužnosti te poslovi i zadaci
radnika uređuju se posebnim općim aktom Upravno vijeće Udruge.
(3) Obavljanje određenih stručnih i pomoćnih poslova Upravno vijeće Udruge može povjeriti
odgovarajućoj stručnoj organizaciji ili fizičkoj osobi.

VIII. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 33.
(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari te prava i obveze.
(2) Sredstva Udruge ostvaruju se i troše u skladu s financijskim planom Udruge.
(3) Svoje prihode Udruga ostvaruje od:
1.
članarina,
2.
sufinanciranja od strane organizacija i poslodavaca,
3.
prihoda ostvarenih od konzultantske, recenzentske i druge djelatnosti,
4.
naknada za organizaciju raznih skupova, izložbi i slično,
5.
pomoći i poklona,
6.
sufinanciranjem djelatnosti od strane fondova i namjenskih sredstava za određene
dogovorene aktivnosti,
7.
dotacija iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina i
8.
ostalih izvora.
(4) Ostvarena dobit Udruge može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
(5) Materijalno financijsko poslovanje uređuje se poslovnikom koji donosi Upravno vijeće
Udruge.
IX. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA
Članak 34
(1) Prijedlog Statuta utvrđuje Upravno vijeće Udruge.
(2) Prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune dostavljaju se na raspravu članovima
Udruge.
(3) Rasprava traje najmanje mjesec dana.
(4) Mišljenja, prijedlozi i primjene dostavljaju se Upravnom vijeću Udruge.
(5) Utvrđeni prijedlog Statuta dostavlja se Skupštini Udruge na prihvaćanje.
(6) Izmjene i dopune Statuta i općih akata donose se na isti način kao i Statut.
Članak 35.
Autentično tumačenje Statuta daje Skupština Udruge, a drugih akata donosioci tih akata.
Članak 36.
Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje, izmjene i dopune općih akata utvrđuje Upravno
vijeće Udruge.
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X. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 37.
Udruga može prestati s radom na temelju odluke Skupštine o prestanku rada ako se za to pojave
objektivni razlozi, odnosno u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Članak 38.
(1) Skupština Udruge na prijedlog Upravnog vijeća Udruge imenuje ili opoziva likvidatora koji
može i ne mora biti član Udruge
(2) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i
brisanja Udruge z Registra udruga.
(3) Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.
(4) Likvidator u postupku likvidacije ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava
Udruge u visini koju odredi Skupština Udruge odlukom o prestanku rada Udruge.
(5) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile
ovlaštene za zastupanje Udruge.
Članak 39.
U slučaju prestanka rada Udruge imovina nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog
postupka i drugih postupaka, pripada Hrvatskom inženjerskom savezu iz Zagreba, Zagreb, Berislavićeva
ulica 6.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Udruga će svoje opće akte uskladit sa odredbama ovoga Statut u roku od šest (6) mjeseci od dana
stupanja na snagu ovoga Statuta.
Članak 41.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge za promicanje zdravlja od
12. prosinca 1997, 27. ožujka 2007. i 9. lipnja 2009. godine.
Članak 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga.

Zagreb, 28. rujna 2015. godine
Predsjednik
Udruge za promicanje zaštite
Đuro Pap dipl. ing.
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