
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Hrvatske udruge diplomiranih inženjera 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2015., donijela je 

 

S T A T U T 

Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o: 

–  nazivu i sjedištu  
–  zastupanju 
–  znaku udruge i njegovu izgledu 
–  izgledu pečata udruge 
–  područjima djelovanja sukladno ciljevima 
–  ciljevima 
–  djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi 
–  načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge 
–  uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova 

i načinu vođenja popisa članova 
–  tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju 

mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata 
–  izboru i opozivu likvidatora udruge 
–  prestanku postojanja udruge 
–  imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom 
–  postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge 
–  načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge 
–  drugim pitanjima od značaja za udrugu. 
 

Članak 2. 

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Naziv Udruge na latinskom jeziku je Almae Matris Croaticae Alumni - Facultas Aedificandi, a može se rabiti samo zajedno s 
nazivom na hrvatskom jeziku u zagradi na drugom mjestu. 

Skraćeni naziv Udruge je: AMCA-FA. 

Sjedište Udruge je: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb. 
Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. 

Članak 3. 

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu Udruga) je udruga 
registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga je neprofitna pravna osoba. 

 



Članak 4. 

Udruga ima pečat. 

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom. U gornjoj polovici pečata uz rub u tri reda upisan je puni 
naziv Udruge „hrvatska udruga diplomiranih inženjera građevinskog fakulteta sveučilišta u zagrebu“ dok je u donjoj polovici 
pečata uz rub upisan skraćeni naziv Udruge „amca-fa“. 

Znak Udruge identičan je pečatu Udruge. 

Članak 5. 

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. 

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 
 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE 

Članak 6. 

Ciljevi i područja djelovanja Udruge su sljedeći: 

-  promicanje ugleda Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu; 
-  izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
-  očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
-  skrb za razvitak i napredak Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
-  njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva; 
-  utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima graditeljstva; 
-  poticanja i izgradnja veza i suradnje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i 

istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu; 
-  uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Udrugama kod nas i u svijetu. 

Članak 7. 

Djelatnost Udruge je: 

-  samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim 
institucijama, komorama, graditeljskim trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave 
graditeljskom djelatnošću; 

-  prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Udruge; 
-  izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija; 
-  pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse; 
-  prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta; 
-  organizacija susreta članova Udruge; 
-  redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge; 
-  poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge; 
-  pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu; 
-  uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama; 
-  izmjena radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata; 
-  organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima; 
-    obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Građevinskog fakulteta. 
 
 

Članak 8. 
 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim 
događajima te pisanim izvješćima na sjednicama Skupštine Udruge, obavijestima na web stranici Udruge, u glasilu Udruge 
„Glasnik AMCA-FA“ ili na drugi prikladan način. 



 
III. ČLANSTVO U UDRUZI 

 
Članak 9. 

 
Članom Udruge može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji prihvati Statut Udruge i 
koji je studirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili je prijatelj Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Članak 10. 
 

Članstvo je dobrovoljno i može biti: redovito, podupiruće ili počasno. Članom se postaje upisom u Registar članova. 
 

Članak 11. 
 

Redovitim članom smatra se aktivni član Udruge iz članka 9. ovoga Statuta s pravom glasa, koji aktivnim radom doprinosi 
ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge te koji je dostavio sve zakonom propisane podatke potrebne za vođenje evidencije o 
članovima Udruge. 

Podupirućim članom smatra se osoba iz članka 9. ovoga Statuta koja svojom aktivnošću i posebnim materijalnim 
doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge. 

Počasnim članom može postati svaka punoljetna osoba iz članka 9. ovoga Statuta koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju 
temeljnih ciljeva Udruge. 
 

Članak 12. 
 
Redovitim i podupirućim članom postaje se upisom u Registar članova. 

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine. 
 

Članak 13. 
 
Udruga vodi Registar članova u elektroničkom obliku u skladu sa Zakonom o udrugama i obavezno sadrži podatke o 
osobnom imenu i prezimenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu 
prestanka članstva u Udruzi te kontakt podatke. Registar članova vodi Tajnik Udruge. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima Udruge kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 

 
Članak 14. 

Visinu članarine određuje Predsjedništvo Udruge. Članarinu plaćaju redoviti članovi Udruge osim onih navedeni u stavku 2 
ovog članka. 

Članovi Udruge koji su u mirovini oslobođeni su plaćanja članarine. Također su oslobođeni plaćanja članarine i članovi za 
prvu godinu članstva. 

 
Članak 15. 

 

Prava, obaveze i odgovornost svih članova su: 

- sudjelovanje u djelatnostima Udruge, 
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge, 
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza, 
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, 
- obavještavanje o radu Udruge te o njezinom materijalno-financijskom poslovanju, 
- plaćanje članarine. 
 
Samo redoviti članovi Udruge imaju pravo glasa. 
 

Članak 16. 

Redovito članstvo u Udruzi prestaje: 



- dragovoljnim istupanjem, 
- neplaćanje članarine, 
- isključenjem, 
- smrću. 

Podupiruće i počasno članstvo u Udruzi prestaje: 

- dragovoljnim istupanjem, 
- isključenjem, 
- smrću. 

 
Članak 17. 

 
Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti. 
 
Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva, 
Predsjedništvo može članu izreći: 

- opomenu zbog neplaćanja članarine i/ili nedolaženja na sjednice, 
- suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge, 
- isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta. 

Na izrečenu opomenu, suspenziju ili odluku o isključenju iz Udruge, predmetni član ima pravo žalbe koju podnosi Tajniku 
Udruge najkasnije 15 dana od dana opomene, suspenzije ili odluke o isključenju. O navedenoj žalbi raspravljat će Skupština 
Udruge na svojoj sljedećoj sjednici. Odluka Skupštine Udruge je konačna. Za vrijeme dok Skupština Udruge ne donese 
svoju odluku, primjenjuje se odluka Predsjedništva Udruge. 
 

Članak 18. 
 
Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.  

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge. 
 
 

IV. TIJELA UDRUGE 
 

Članak 19. 
 

Tijela Udruge su: 
- Skupština, 
- Predsjedništvo, 
- Nadzorni odbor, 
- Predsjednik, 
- Dopredsjednik, 
- Tajnik. 

 
 
Skupština 

 
Članak 20. 

 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge. 

 
Članak 21. 

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna 
sjednica Skupštine održava svake četiri godine. 

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu. 



U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice. 

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. 
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, sazvat će je 
predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice). 

 
Članak 22. 

 
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 
dvadeset članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge. 
 

Članak 23. 
 
Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj nenazočnosti Dopredsjednik. U slučaju nenazočnosti Predsjednika i 
Dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati 
sjednicom. 
 
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i Predsjednik Udruge. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge. 

 
Članak 24. 

 
Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih redovitih članova Skupštine, a odluke 
donosi većinom glasova nazočnih članova. 

Ukoliko nije nazočna natpolovična većina redovitih članova, čeka se 10 minuta, te nakon toga Skupština može pravovaljano 
odlučivati ako je nazočno najmanje deset redovitih članova. 

 
Članak 25. 

 
Skupština Udruge:  

–  usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune 
–  bira i razrješava Predsjednika i Dopredsjednika te osobe ovlaštene za zastupanje 
–  bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora 
–  odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga 
–  usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu 
–  usvaja godišnje financijsko izvješće 
–  odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti 
–  donosi odluku o statusnim promjenama 
–  imenuje i opoziva likvidatora Udruge 
–  odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge, 
–  odlučuje o žalbama članova, 
–  te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge. 
 

 
Predsjedništvo 

 
Članak 26. 

 
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge. 

 
Članak 27. 

 
Predsjedništvo čini ukupno sedam članova. Predsjednik i Dopredsjednik su po funkciji članovi Predsjedništva. 

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom 
Predsjedništva, a u njegovoj nenazočnosti Dopredsjednik. 

 
 



Članak 28. 
 
Predsjedništvo bira i imenuje Tajnika i Blagajnika Udruge, saziva Skupštinu Udruge; utvrđuje prijedlog Programa rada, 
Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje; utvrđuje prijedloge programa djelatnosti 
i planove rada; brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge; upravlja imovinom udruge; 
Skupštini Udruge podnosi izvješće o radu; imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke; obavlja 
i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge. 

 
Članak 29. 

 
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva. Odluke su valjane ako su prisutna 
barem četiri člana Predsjedništva. 

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik Udruge, a u njegovoj nenazočnosti 
Dopredsjednik, a moraju se održati najmanje jednom godišnje. 

 
Članak 30. 

 
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine. U slučaju da se broj članova Predsjedništva u tijeku jedne godine smanji 
na manje od šest članova, Predsjedništvo se samo može popuniti iz redova redovitih članova Udruge do sljedećeg 
zasjedanja Skupštine. 

 
Nadzorni odbor 

 
Članak 31. 

 
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvještava Skupštinu 
Udruge i tijelo čiji je rad nadziran. 

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. 

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. 
 

Članak 32. 
 
Nadzorni odbor bira i razrješuje Skupština na prijedlog članova. 

Nadzorni odbor ima tri člana. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni 
odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. 

 
 

Predsjednik Udruge 
 

Članak 33. 
 
Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine. 

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva. 

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu, pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva 
Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela, rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva, 
podnosi izvješća o radu Skupštini, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,  
vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge, 
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge. 
 
 



Dopredsjednik Udruge 
 

Članak 34. 
 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge 
bira Skupština na mandat od 4 godine. 
 
 
Tajnik Udruge 

 
Članak 35. 

 
Tajnik Udruge obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi. Tajnik vodi Registar članova i za njega je odgovoran. 

Tajnik Udruge dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga. 

 
 

V. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 
 

Članak 36. 
 
Imovinu Udruge čine: 
-  novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, 
-  novčana sredstva koje Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i 
projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave te fondova i/ili iz 
inozemnih izvora, 

-  nekretnine i pokretne stvari Udruge, 
-  druga imovinska prava.  

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, 
u skladu sa zakonom. 

 
Članak 37. 

 
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 
 

Članak 38. 
 
Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili u slučajevima predviđenim zakonom. 

Sva imovina u slučaju prestanka rada Udruge pripada Zakladi Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata na 
način da se ta sredstva mogu koristiti samo za stipendiranje studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a o 
čemu će donijeti odluku Skupština na posljednjoj sjednici.  

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom 
većinom glasova nazočnih članova. 

 
Članak 39. 

 

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator se bira iz redova članova Udruge. 

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 iz Registra udruga. 

 

 



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 40. 
 
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova nazočnih redovitih članova nakon provedene rasprave. 

 
Članak 41. 

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. 

Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge. 
 

Članak 41. 
 
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

U Zagrebu, 25. ožujka 2015. godine. 

Predsjednik  
Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

 

      Prof. dr. sc. Ivica Džeba 

 


