Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 31.
Statuta, Skupština Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa – HUNIG, na sjednici
održanoj 19.12. 2014. donijela je

STATUT
HRVATSKE UDRUGE NAFTNIH INŽENJERA I GEOLOGA

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
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Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (u daljnjem tekstu Udruga) strukovna je,
nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija u koju se dobrovoljno učlanjuju
inženjeri geološke i naftno-rudarske struke, tehničari geološke i rudarsko-naftne struke
koji su se dokazali stručnim radom i drugi stručnjaci koji rade ili su radili na poslovima
istraživanja i proizvodnje nafte, plina, geotermalne vode i zaštite okoliša, odnosno u
naftno-plinskom gospodarstvu te studenti viših godina tehničkih i prirodoslovnih
fakulteta.
Udruga nastavlja tradiciju Društva inženjera i tehničara INA-Naftaplina (skraćeno DIT
INA-Naftaplin) osnovanog 1965. godine i njegov je pravni slijednik.
Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba
Članak 2.
Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.
Naziv Udruge je: Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa
Skraćeni naziv Udruge je: HUNIG
Sjedište Udruge je: Zagreb
Odluku o promjeni adrese donosi Predsjedništvo Udruge.
Grb Udruge čine tri stilizirana simbolička elementa: ležište, toranj i njihalica te kratica
HUNIG. Ležište je prikazano sa dva pola crvene boje razdijeljena karakterističnim
rasjedom. Toranj je predstavljen trokutom sive boje a preko njega položena je njihalica
crne boje. Kratica HUNIG smještena je lijevo dolje u bijelom polju.
U kontaktima i korespondenciji s inozemstvom, uz naziv na hrvatskom jeziku, rabi se i
službeni naziv Udruge na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Association of
Petroleum Engineers and Geologists, skraćeno CAPEG.
Članak 3.
Udruga je udruženje koje ima svojstvo pravne osobe te prava i obveze koje proizlaze iz
Ustava Republike Hrvatske, Zakona o udrugama i ovog Statuta.
Udruga ima svoj pečat. Pečat je okrugla oblika promjera 30 mm, po unutarnjem rubu su
hrvatski i engleski naziv Udruge, a u sredini je grb Udruge.
Članak 4.
Za obveze iz svoje djelatnosti Udruga odgovara cijelom svojom imovinom.
Članak 5.
Udrugu prema pravnim i fizičkim osobama predstavlja i zastupa predsjednik, dopredsjednici i
glavni tajnik, i to samostalno i pojedinačno.
Članak 6.
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Rad Udruge je javan.
Udruga organizira znanstveno-stručne simpozije iz područja istraživanja i razrade
ležišta te proizvodnji ugljikovodika i drugih izvora prirodne energije, potom predavanja,
stručne sastanke, tribine i okrugle stolove.
Članak 7.
Udruga izdaje znanstveno-stručno glasilo (časopis).
Članak 8.
O svojem radu Udruga obavještava članove preko znanstveno-stručnog glasila, web
stranice Udruge, oglasne ploče i drugih sredstava priopćavanja.
Članak 9.
Udruga izdaje članovima iskaznice. O izdavanju, izgledu i sadržaju iskaznice odlučuje
Predsjedništvo Udruge.
Članak 10.
Dan Sv. Barbare (zaštitnice rudara) 4. prosinca, Udruga obilježava kao svoj dan.
Program obilježavanja Dana Udruge utvrđuje Predsjedništvo u dogovoru sa sekcijama.
Članak 11.
Udruga je članica Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS-a).

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 12.
Ciljevi Udruge su:
-

razvoj i unapređivanje tehnologija iz područja naftno-plinskog rudarstva, odnosno
gospodarstva, razmjene iskustava i spoznaja, stalno obrazovanje i primjena
znanja;

-

okupljanje stručnjaka i poticanje njihovih stvaralačkih mogućnosti;

-

uzajamna razmjena iskustava i mišljenja;

-

poticanje stvaranja i razvijanja javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stavova
o tehničkim i ekonomskim problemima;

-

rad na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih
tehnoloških procesa i unapređivanje organizacije rada i proizvodnje.

-

racionalno istraživanje i proizvodnja ugljikovodika, odnosno rudnog blaga kao
neobnovljivog prirodnog bogatstva u vlasništvu države.
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Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je gospodarstvo.
Ciljevi Udruge ostvaruju se slijedećim djelatnostima:
-

praćenjem razvoja tehnologije, poticanjem članova na ovladavanje suvremenih
tehnoloških dostignuća i davanjem mišljenja o tehnološkim rješenjima;

-

davanjem stručne ocjene planova razvoja, projekata, elaborata, studija, analiza
kao i tehničkim, ekonomskim i pravnim rješenjima, zaštitom okoliša i zdravlja te
zaštitom na radu;

-

poticanjem razvoja inventivnog rada;

-

organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, seminara, okruglih stolova i
simpozija;

-

poticanjem i pomaganjem inženjera u stručnom usavršavanju;

-

poticanjem i organiziranjem znanstvene i stručne suradnje inženjera u
časopisima i drugim publikacijama;

-

razvijanjem suradnje s udrugama inženjera u zemlji i inozemstvu;

-

izdavanjem stručne literature;

-

promicanjem struke;

-

evidentiranjem članova koji su stekli status ovlaštenih inženjera.
Članak 13.

Udruga ostvaruje svoju djelatnost samostalno ili u suradnji s tvrtkama, znanstvenim i
stručnim udrugama i ustanovama koje djeluju na području istraživanja i proizvodnje
nafte i plina :
-

primjenom dostignuća tehnike, tehnologije, ekonomije, prava i drugih znanosti;

-

organiziranjem stručnih rasprava, predavanja, savjetovanja, simpozija, skupova
društveno-kulturnog sadržaja i ekskurzija;

-

pružanjem savjetodavne stručne pomoći i potpore svojim članovima;

-

objavljivanjem radova svojih članova u znanstvenim i stručnim časopisima;

-

izdavačkom djelatnošću;

-

suradnjom s HAZU, hrvatskim sveučilištima i znanstvenim ustanovama radi
rješavanja aktualnih problema iz tehničkih, gospodarskih i drugih područja;

-

suradnjom s državnim ustanovama i organima na području zakonodavstva,
normizacije i drugim područjima u naftnom gospodarstvu;

-

organiziranjem međunarodne suradnje s inozemnim strukovnim organizacijama.
Članak 14.

Gospodarska djelatnost Udruge je:
-

organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;

-

izdavačka djelatnost ( časopis, literature, knjige, brošure, priručnici i druga
stručna i stručno-popularna izdanja);
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-

recenzije projekata, elaborata i studija iz područja naftno- plinskog gospodarstva,
geotermalnih potencijala i utjecaja na okoliš.
Članak 15.

Udruga ostvaruje međunarodnu suradnju s organizacijama i udrugama u svijetu u
skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske.
Članak 16.
Suradnju s tvrtkama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama Udruga ostvaruje
temeljem dogovora ili ugovora.

III. ČLANSTVO
Članak 17.
Članom Udruge, može postati svaka fizička i pravna osoba Republike Hrvatske i strani
državljanin ako prihvaća Statut Udruge.
Prilikom učlanjenja u Udrugu pristupnik - fizička osoba će navesti sekciju u kojoj želi
djelovati Pristupnik također može, u skladu sa svojim sklonostima, pristupiti i drugim
sekcijama kao pridruženi član.
Članak 18.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Glavni tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu)
člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, datumu
pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
Članak 19.
Članovi Udruge mogu biti:
-

redoviti
zaslužni
počasni
utemeljitelji
podupiratelji

Redovitim članom Udruge može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban
državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji prihvaća Statut Udruge.
Zaslužnim i počasnim članom može postati svaka osoba koja ima iznimne zasluge u
ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge, a sukladno članku 25. ovoga Statuta.
Zaslužnim i počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine Udruge.
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Članom utemeljiteljem može postati svaka pravna osoba čija je djelatnost naftno-plinsko
gospodarstvo, odnosno energetika, a koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili
materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.
Članom podupirateljem može postati svaka pravna osoba koja svojom aktivnošću te
novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaća
Udruge.
Članak 20.
Pristupanjem u Udrugu član stječe prava i obveze koje proizlaze iz Statuta, programa
rada i dugih akata Udruge. Prava i dužnosti člana stječu se danom upisa u popis
članova.
Članak 21.
Redoviti članovi imaju pravo:
a) birati i biti birani u tijela Udruge;
b) sudjelovati u djelatnostima Udruge;
b) tražiti potporu Udruge u svojoj stručnoj djelatnosti;
c) dobivati publikacije Udruge besplatno ili uz popust.
Redoviti članovi imaju obveze i odgovornosti:
a) ostvarivati programe, ciljeve i zadaće Udruge;
b) poštivati odredbe Statuta i druge akte Udruge;
c) poštivati Etički kodeks Udruge;
d) izvršavati odluke tijela Udruge;
e) čuvati i podizati ugled Udruge;
f) plaćati članarinu.
Članak 22.
Članovi utemeljitelji imaju prava:
a) imenovati svoje predstavnike u Skupštinu i Predsjedništvo Udruge;
b) blisko surađivati s Udrugom i pomagati u provođenju njezinih programskih
zadataka;
c) koristiti se uslugama Udruge u rješavanju problema struke i drugo.
Članovi podupiratelji imaju pravo:
a) imenovati svoje predstavnike u Skupštinu Udruge;
b) surađivati s Udrugom i pomagati u provođenju njezinih programskih zadataka;
c) koristiti se uslugama Udruge u rješavanju problema struke i drugo.
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Članovi utemeljitelji i članovi podupiratelji imaju obveze i odgovornosti:
a) redovito plaćati članarinu i podmirivati druge financijske obveze prema Udruzi, a
na temelju potpisanog ugovora o članstvu.
Članak 23.
Redoviti članovi plaćaju članarinu prema odluci Skupštine Udruge.
Članarina se plaća samo za članstvo u matičnoj sekciji.
Članak 24.
Članstvo prestaje dobrovoljnim istupanjem, neplaćanjem članarine, isključenjem ili
prestankom rada Udruge.
Prestanak članstva također može uslijediti temeljem odluke Predsjedništva Udruge i
Suda časti zbog dokazanog težeg ili opetovanog kršenja Statuta i Etičkog kodeksa
Udruge.
Na odluku o isključenju član može u roku od 15 dana uložiti žalbu Predsjedništvu u
prvom stupnju i Skupštini Udruge u drugom stupnju. Odluka Skupštine je konačna.
Kada redoviti član dobrovoljno istupi iz Udruge, daje izjavu - istupnicu.
Redoviti član će se brisati iz popisa članstva Udruge ako ne plaća članarinu dulje od
godinu dana.
Članak 25.
Članu Udruge koji se osobito iskazao radom i prinosom razvoju Udruge može se, kao
priznanje, dodijeliti naslov «zaslužnog člana».
Članu Udruge koji je osobito zaslužan za razvoj i unapređenje znanosti, tehnike,
tehnologije i društveno-gospodarskih odnosa, može se dodijeliti naslov «počasnog
člana». Počasnim članom mogu se proglasiti i osobe koje nisu članovi Udruge.
O dodjeli naslova zaslužnih i počasnih članova odlučuje Skupština Udruge na prijedlog
Predsjedništva Udruge.
Način i uvjeti za imenovanje zaslužnog i počasnog člana Udruge utvrđuju se
Pravilnikom o dodjeli naslova zaslužnog i počasnog člana koji donosi Skupština.
Naslov zaslužnog i počasnog člana dodjeljuje se na Dan Udruge.
Počasni i zaslužni članovi Udruge ne plaćaju članarinu.
Za izniman znanstveni i stručni doprinos u naftnom i plinskom gospodarstvu, Udruga
dodjeljuje nagradu «Antun Lučić».
Način i uvjeti dodjele nagrade utvrđuju se Pravilnikom o dodjeli nagrade «Antun Lučić»
koji donosi Predsjedništvo Udruge.
Nagrada «Antun Lučić» dodjeljuje se na Dan Udruge.
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IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 26.
Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Udrugom.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova
Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini
odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između
članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji
donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje
odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti
odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena
u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. USTROJSTVO UDRUGE
Članak 27.
Kao ustrojstvena jedinica Udruge djeluje:
a) Sekcija - kao osnovna ustrojstvena jedinica Udruge
Ustrojstvene jedinice Udruge nemaju pravnu osobnost.
Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština.
Članak 28.
Sekciju čine članovi Udruge povezani prema pripadnosti dvjema osnovnim strukama –
geologiji i naftnom rudarstvu.
Udruga se sastoji od dvije sekcije, koje djeluju po strukovnom principu:
1. Sekcija za naftno rudarstvo (Section of Petroleum Engineers);
2. Sekcija za geologiju (Section of Petroleum Geologists).
Sekcija djeluje kao osnovna ustrojstvena jedinica Udruge u kojoj se odvija redovita
djelatnost Udruge.
Članak 27.
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Udruga usklađuje programe rada i djelatnosti svih Sekcija poticanjem djelatnosti i
drugim mjerama na ostvarivanju ciljeva Udruge.
Udruga može predlagati i birati svoje predstavnike u odgovarajuća tijela drugih stručnih
i znanstvenih udruga i institucija.

VI. TIJELA UDRUGE
Članak 28.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Predsjedništvo
3. Uprava
4. Tajništvo
5. Nadzorni odbor
6. Sud časti
Članak 29.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno
sposobni članovi Udruge - redoviti članovi te predstavnici pravne osobe člana
utemeljitelja i člana podupiratelja Udruge koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje
pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet
imenovanja.
Članak 30.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge.
Prijedlog za saziv Skupštine može dati Predsjedništvo Udruge, Nadzorni odbor, više od
četvrtine članova Skupštine.
Ako se Skupština ne sazove u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva predlagača,
sazvat će je predlagatelj.
Redovita Skupština održava se u pravilu jednom godišnje.
Izborna Skupština se održava svake četvrte godine te se tom prigodom biraju tijela
Udruge.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba(e) za
zastupanje upisana u Registar Udruga ili 20 članova Udruge, koji su upisani u popis
članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
Članak 31.
Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje biraju prisutni članovi i
predstavnici javnim predlaganjem i glasovanjem.
Zapisničara i dva ovjerovitelja bira Skupština na prijedlog radnog predsjedništva.
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Zapisničar vodi zapisnik o radu Skupštine, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 32.
Izborna Skupština na svojoj sjednici:
a) razmatra izvješće o djelovanju u prethodnom razdoblju;
b) donosi plan rada Udruge za slijedeće razdoblje;
c) bira predsjednika, dopredsjednike, glavnog tajnika, glavnog i odgovornog
urednika stručnog časopisa, pročelnike sekcija, Predsjedništvo, Nadzorni odbor
i Sud časti.
Članak 33.
Skupština Udruge:
-

utvrđuje politiku rada Udruge;

-

donosi Statut i Etički kodeks te njihove izmjene i dopune;

-

donosi druge opće akte;

-

usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

-

usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;

-

bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;

-

odlučuje o visini članarine;

-

dodjeljuje naslove zaslužnih i počasnih članova Udruge;

-

donosi odluke o osnivanju novih sekcija;

-

odlučuje o svim pitanjima koja su važna za djelovanje Udruge;

-

donosi konačne odluke o žalbama članova na primanje i isključenje;

-

donosi odluke o članstvu u srodnim organizacijama u RH i inozemstvu;

-

odlučuje o prestanku rada Udruge;

-

odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih
tijela Udruge.
Članak 34.

Skupština punopravno odlučuje ako je sjednici nazočna najmanje trećina redovitih
članova i predstavnika članova utemeljitelja i podupiratelja Udruge.
Ako sjednici nije nazočna trećina članova i predstavnika, početak sjednice se odgađa
za 15 minuta, nakon čega će sjednica započeti s radom, bez obzira na broj nazočnih,
ako je on veći od 30.
Odluke su punovažne ako za njih glasuje natpolovičan broj nazočnih članova i
predstavnika.
Odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se Skupština ne odluči za tajno glasovanje.
Članak 35.
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Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Skupštine.
Predsjedništvo čine predsjednik, dva dopredsjednika (jedan za područje geologije a
drugi za područje naftnog rudarstva), glavni tajnik, glavni i odgovorni urednik stručnog
časopisa i izdavačke djelatnosti, predsjednik Udruge iz prethodnog mandata, pročelnici
sekcija, odnosno njihovi zamjenici te predstavnici članova utemeljitelja.
U Predsjedništvo Udruge mogu se predlagati i članovi Udruge, koji su se naročito istakli
svim dosadašnjim radom.
Ako izabrani član Predsjedništva ne može biti nazočan na sjednici, može imenovati
svog zamjenika.
Na poziv predsjednika u radu Predsjedništva mogu sudjelovati i predstavnici
ministarstva, lokalnih zajednica, stručnih i obrazovnih institucija, agencija, udruga,
komora i drugo). Pozvani članovi nemaju pravo odlučivanja.
Mandat svih članova Predsjedništva s pravom glasovanja traje četiri godine.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
Članak 36.
Predsjednika može predložiti:
a) Predsjedništvo Udruge;
b) Najmanje deset članova Skupštine.
Članak 37.
Predsjedništvo Udruge :
-

vodi Udrugu u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine i programom rada;

-

podnosi Skupštini izvještaj o radu i okvirni plan aktivnosti u sljedećem razdoblju;

-

podnosi Skupštini pregled financijskog poslovanja za proteklo razdoblje;

-

podnosi Skupštini prijedlog financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu;

-

poduzima mjere za ostvarivanje godišnjeg plana rada;

-

predlaže sekcijama mjere za unapređenje rada, poboljšanje djelatnosti i sl.;

-

organizira suradnju između sekcija;

-

organizira održavanje predavanja, savjetovanja i drugih priredaba;

-

predlaže Skupštini Udruge donošenje odluka o pitanjima unapređivanja rada
Udruge;

-

predlaže dodjelu naslova zaslužnim i počasnim članovima;

-

osniva, po potrebi savjete, odbore, radne grupe, povjerenstva, stručna tijela i
utvrđuje njihove zadaće;

-

predlaže Skupštini donošenje Statuta, pravilnika, poslovnika i tumačenja te
izmjenu i dopunu tih akata;

-

izvršava zaključke Skupštine;
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-

organizira rad Udruge između dviju Skupština;

-

podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge;

-

donosi odluku o žalbi člana u prvom stupnju na primanje i isključenje;

-

upravlja imovinom Udruge;

-

obavlja sve ostale poslove za koje ga ovlasti Skupština Udruge;

Odluke Predsjedništva su valjane ako sjednici prisustvuje najmanje polovica izabranih
članova, a odlučuje se većinom glasova nazočnih.
Članak 38.
Sjednice Predsjedništva se sazivaju prema potrebi.
Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika,
sjednicu Predsjedništva saziva i vodi jedan od dopredsjednika ili član Predsjedništva
kojega odredi predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev Nadzornog
odbora ili na pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Predsjedništva s pravom
glasovanja.
Zapisnik sjednice Predsjedništva vodi glavni tajnik Udruge.
Predsjednik Udruge potpisuje akte Predsjedništva i Skupštine Udruge.
Članak 39.
Upravu Udruge čine predsjednik, oba dopredsjednika, glavni tajnik te glavni i odgovorni
urednik stručnog časopisa.
Uprava vodi poslove Udruge u okviru ovlasti dobivenih od Predsjedništva.
U hitnim slučajevima Uprava Udruge donosi odluke o poslovima iz djelokruga
Predsjedništva. Takve odluke Uprava predlaže na odobrenje Predsjedništvu na
sljedećoj sjednici Predsjedništva.
O svom radu i obavljanju poslova Udruge u vremenu između dviju sjednica
Predsjedništva, Uprava Udruge izvješćuje Predsjedništvo u posebnoj točki dnevnog
reda.
Uprava Udruge odlučuje o sklapanju ugovora i okvirnih plaća stalnih i honorarnih
djelatnika i to kako članova tijela Udruge, tako i vanjskih suradnika i o tome izvješćuje
Predsjedništvo.
Zapisnik o radu Uprave vodi glavni tajnik.
Članak 40.
Nadzorni odbor se imenuje radi neposrednog i djelotvornog ostvarivanja zaštite prava
članova Udruge, pravilne provedbe zakonskih propisa, odredaba ovog Statuta i drugih
akata Udruge, ukupnog nadzora materijalnog i financijskog poslovanja, zaštite imovine i
drugih prava i obveza.
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Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira Skupština, a mandat traje četiri
(4) godine.
Članom Nadzornog odbora ne može biti imenovan član Predsjedništva.
Nadzorni odbor ima pravo i dužnost provjeravati pravilnost rada i poslovanja tijela
Udruge, upozoravati na uočene nepravilnosti i zahtijevati njihovo uklanjanje.
Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvješće Predsjedništvu i Skupštini o rezultatima svog
rada.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Članak 41.
Rad Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom Udruge koji donosi Skupština.
Članak 42.
Sud časti pokreće postupak protiv svakog člana Udruge koji ne ispunjava svoje članske
obveze, koji krnji ugled Udruge, pojedine sekcije ili drugog člana Udruge.
Sud časti čine predsjednik i dva člana.
Postupak pred Sudom časti može pokrenuti i Skupština Udruge, Predsjedništvo
Udruge, Nadzorni odbor i svaki redoviti član Udruge osobno.
Sud časti se u svojem radu rukovodi Etičkim kodeksom Udruge.
Sud časti odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Mandat članova suda časti traje četiri godine.
Članak 43.
Tajništvo Udruge je stručno-administrativno tijelo Skupštine, Predsjedništva, Uprave i
predsjednika Udruge. Tajništvo priprema i provodi zadatke i odluke Skupštine,
Predsjedništva, Uprave i predsjednika Udruge, zatim zadatke utvrđene programom rada
i odredbama Statuta te obavlja sve ostale administrativno-stručne i operativne poslove.
Tajništvo obavlja i organizira pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, opće
poslove te vodi financije, brine se i nadzire obvezu sastavljanja i dostavljanja
financijskih izvješća prema važećim zakonskim propisima.
Glavni tajnik član je Predsjedništva i upravlja Tajništvom Udruge, a bira ga Skupština
Udruge.
Mandat glavnog tajnika traje četiri godine.
Članak 44.
Članovi tijela Udruge mogu biti razriješeni prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:
-

ako sami zatraže razrješenje;
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-

ako ne izvršavaju zadatke predviđene planom i programom Udruge;

-

ako krnje ugled Udruge.

O opozivu člana iz tijela Udruge odlučuje tijelo koje ga je izabralo.
SEKCIJA
Članak 45.
Tijelo sekcije je:
1. Zbor članova sekcije
Članak 46.
Zbor članova sekcije (u daljnjem tekstu Zbor) čine svi njegovi članovi.
Pročelnik sekcije je predsjednik Zbora.
Zbor odlučuje o svim bitnim pitanjima rada sekcije, a osobito :
-

donosi godišnji plan i program rada;

-

bira zamjenike pročelnika;

-

zauzima stavove u vezi s preporukama tijela Udruge;

Zbor se održava prema potrebi.
Zbor saziva predsjednik Zbora, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik
(zamjenik pročelnika sekcije).
O raspravama i odlukama Zbora vodi se zapisnik. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
bira Zbor.
Odluke Zbora su valjane ako im prisustvuje najmanje polovica članova sekcije, a
odlučuje se većinom glasova nazočnih. Ako se u određeno vrijeme ne sakupi
zahtijevani broj članova, Zbor se odgađa za 15 minuta a zatim održava bez obzira na
broj nazočnih članova. Odluke se tada donose većinom glasova nazočnih članova.
Odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako Zbor ne odluči da se glasuje tajno.

VII. FINANCIJSKO I STRUČNO - ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Članak 47.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska
prava.
Sredstva za rad Udruge osiguravaju se iz članarine, doprinosa članova, pomoći,
dotacija, gospodarske djelatnosti i drugih izvora.
Članak 48.
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Financijsko poslovanje Udruge i administrativno-tehničko poslovanje vezano uz rad
Udruge obavlja Tajništvo Udruge.
Glavni tajnik priprema materijale za sjednice tijela Udruge, vodi popis članova,
organizira pripremu stručnih predavanja, brine se o arhivu Udruge, čuva pečat Udruge
te obavlja i ostale poslove i zadatke koje mu povjeri Predsjednik Udruge.
Članak 49.
Financijska sredstva za rad Udruge raspoređuju se financijskim planom kojeg donosi
Skupština Udruge.
Za zakonitu i namjensku upotrebu sredstava sukladno financijskom planu odgovoran je
predsjednik odnosno dopredsjednici ili druga osoba koju je za navedene poslove
imenovao predsjednik Udruge. Financijski plan ostvaruje se po nalogu predsjednika
Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti po nalogu ovlaštenog člana
Predsjedništva Udruge.
Moguća dobit koju Udruga ostvari može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva
Udruge.

VIII. IZDAVAČKA DJELATNOST UDRUGE
Članak 50.
Udruga izdaje znanstvenostručno glasilo (časopis) pod nazivom „NAFTA i PLIN“ koje je
uvedeno u Međunarodni sustav podataka o serijskim publikacijama – ISDS.
O glasilu Udruge brinu se Uređivački odbor, glavni i odgovorni urednik te tehnički
urednik.
Glavnog i odgovornog urednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Glavni i
odgovorni urednik upravlja Uređivačkim odborom i po funkciji je član Uprave Udruge.
Uloga Stručnog savjeta je savjetodavna s ciljem obogaćivanja sadržaja i kvalitete
znanstvenih i stručnih radova koji se objavljuju u glasilu.
Stručni savjet i Uređivački odbor imenuje Predsjedništvo Udruge.
Mandat Stručnog savjeta i Uređivačkog odbora traje četiri godine.
Udruga se može pojavljivati samostalno ili u suradnji s drugim institucijama i tvrtkama
kao izdavač ili suizdavač i drugih znanstveno-stručnih publikacija (udžbenika,
priručnika, rječnika, normi i sl.).

IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge pripada Zakladi Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti.
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Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator ne mora biti član 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.
Članak 52.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine
Udruge nakon provedene rasprave.
Članak 53.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
Članak 54.
Ovaj tekst Statuta stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, čime prestaje vrijediti
Statut Udruge od 14.07.2006.

HRVATSKA UDRUGA NAFTNIH INŽENJERA I GEOLOGA
Predsjednik
akademik Mirko Zelić

U Zagrebu, 19. prosinca 2014.
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