STATUT
NACIONALNE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 88/01,11/02)
osnivačka skupština Nacionalne udruge za zaštitu od požara je na sjednici održanoj
dana 14.07.2006. god. donijela
STATUT
HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište, cilj, djelatnost, način upravljanja, organizacija,
financiranje i druga pitanja značajna za rad Hrvatske Udruge za zaštitu od požara (u daljnjem
tekstu: Udruga).
Članak 2.
Naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Skraćeni naziv Udruge je HUZOP.
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROATION FIRE PROTECTION ASSOCIATION,
skraćeno CFPA.
Članak 3.
Udruga je pravna osoba i registrirana je u Registru udruga Republike Hrvatske
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
O svakoj promjeni adrese odlučuje Upravni odbor Udruge.
Članak 4.
Udruga ima znak koji se sastoji dva pravokutnika koji su simetrično smješteni jedan u
drugi pri čemu je duža stranica pravokutnika okomita a odnos stranica je 1 : 0,75 a odnos duže
stranice pravokutnika i udaljenosti do bilo koje stranice unutarnjeg pravokutnika 1 : 0,166. U
unutarnjem pravokutniku nalazi se stilizirani plamen. Ispod pravokutnika nalazi se skraćeni
naziv Udruge HUZOP a ispod naziva tri reda obojenih i bijelih kvadratića koji se pravilno
izmjenjuju. Boja pravokutnika, stiliziranog plamena i obojenih kvadratića može biti crna ili
crvena.
Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 42 mm, a uz obod je upisan tekst „Hrvatska
udruga za zaštitu od požara Zagreb“.
Članak 5.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge ili osoba koju on ovlasti.
Članak 6.
Djelatnost Udruge proteže se na cijelo područje Republike Hrvatske.
Udruga može osnivati podružnice koje nemaju pravnu osobnosti.
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Udruga surađuje s drugim hrvatskim i inozemnim udrugama i organizacijama te se u njih
može i učlanjivati.
O suradnji i učlanjivanju odlučuje Upravni odbor.
Članak 7.
Rad udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje sudjelovanjem na skupštini i pravodobnim
izvješćivanjem članova Udruge kada je to potrebno, a najmanje jednom godišnje na Skupštini
Udruge.
Članovi i javnost obavještavaju se o radu Udruge putem sredstava javnog priopćavanja,
odnosno putem predsjednika Udruge ili osobe koju on ovlasti.
Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruge koji su proglašeni poslovnom
tajnom, o čemu odlučije Upravni odbor Udruge.
Dokumenti i podaci koji su označeni kao poslovna tajna mogu se priopćiti javnosti kada
to odobri Upravni odbor Udruge.

II. CILJEVI UDRUGE
Članak 8.
Udruga je osnovana s ciljem:
-

promicanja ugradnje europskih stečevina iz područja zaštite od požara u
hrvatsku stručnu praksu,
promicanja i poticanja ideje o potrebi provedbe zaštite od požara,
podizanja stručne razine zaštite od požara,
povezivanja stručnjaka sa područja zaštite od požara,

III. DJELATNOST UDRUGE
Članak 9.
Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su :
-

pomoć članovima pri organiziranju dopunskog školovanja i izobrazbe iz
područja zaštite od požara,
davanje stručnih mišljenja,
sudjelovanje, po pozivu nadležnih tijela, u izradi nacrta zakona,
podzakonskih i drugih akata koji utiču na razinu zaštite od požara,
sudjelovanje u raspravama od značaja za zaštitu od požara u Republici
Hrvatskoj,
organiziranje seminara, predavanja, studijskih putovanja, javnih tribina i
drugih sličnih aktivnosti vezanih za zaštitu od požara,
izdavanje publikacija,
omogućivanje međusobnog povezivanja i međusobne pomoći članova
Udruge,
organiziranje rekreacijskih i zabavnih priredbi za članove Udruge,
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-

izvješćivanje građana Republike Hrvatske o dostignućima u području zaštite
od požara,
izrađivanje stručnih smjernica iz područja zaštite od požara suradnja s
domaćim, inozemnim i međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu
od požara.
IV. ČLANSTVO UDRUGE
Članak 10.

Članovi Udruge mogu postati punoljetni građani Republike Hrvatske, neovisno o tome da
li su hrvatski državljani ili nisu, i pravne osobe koje se bave zaštitom od požara ili na neki drugi
način promiču zaštitu od požara.
Članovi Udruge imaju pravo i dužnost raditi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Članak 11.
Članovi Udruge plaćaju upisninu i članarinu u iznosu kojega odredi Upravni odbor
Udruge.
Članovi Udruge dobivaju člansku iskaznicu.
Udruga ima i počasne članove. Počasni članovi mogu postati osobe koje imaju posebne
zasluge za razvoj i unapređenje rada Udruge, zaštite od požara ili koje djeluju u znanstvenim
područjima koja su vezana za zaštitu od požara, o čemu odlučuje Upravni odbor.
Udruga vodi upisnik svojih članova.
Članak 12.
O prijamu članova u Udrugu odlučuje Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva kojim
se izražava želja za članstvom i prihvaćaju obveze sukladno Statutu Udruge.
Osoba koja postane počasni član ima pravo sudjelovati u radu Skupštine Udruge ali
nema pravo glasovanja ako nije i član Udruge.
Članak 13.
Prava članova Udruge su :
birati i biti birani u tijela Udruge (pravo sudjelovanja pri donošenju odluke
Udruge)
služiti se sredstvima koja im Udruga stavi na raspolaganje za stručni rad),
biti pravodobno izvješćivani o radu Udruge i njenom materijalno-financijskom
poslovanju,
davanje prijedloga, mišljenja i primjedbi u svezi s radom Udruge i njenih
tijela.
Članak 14.
Dužnosti članova Udruge su:
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-

aktivno uključivanje u rad Udruge,
skrb za ostvarivanje ciljeva Udruge,
poštivanje Statuta Udruge,
čuvanje ugleda Udruge,
redovito plaćanje članarinu.
Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje :
istupanjem iz Udruge na osobni zahtjev,
isključenjem u slučaju kršenja odredbi ovog Statuta i nanošenjem štete
ugledu Udruge,
neopravdanim neplaćanjem članarine za tekuću godinu.
Odluku o prestanku članstva u Udruzi donosi Upravni odbor Udruge.

V. TIJELA UDRUGE
Članak 16.
Tijela Udruge su :
Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Stručna povjerenstva.
Predsjednik
Tajnik
Članovi tijela Udruge biraju se na rok od četiri godine.

VI. SKUPŠTINA
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a sačinjavaju je svi članovi Udruge.
Skupština bira tijela koja rukovode njenim radom i pripremaju njene odluke.
Skupština donosi odluke glasovanjem. Svaki član Udruge ima jedan glas.
Skupština može zasjedati ako je nazočna najmanje polovina svih članova, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova.
Članak 18.
Skupština može biti redovna i izvanredna.
Redovnu Skupštinu saziva Upravni odbor, a održava se jednom godišnje.
Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor ili ako to zahtijeva Nadzorni odbor ili 1/3
članova Udruge.
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Pisani poziv za sjednicu Skupštine članovi moraju, u pravilu, primiti najkasnije 7 dana
prije dana održavanja Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora dužan je sazvati skupštinu najkasnije u roku od mjesec
dana po zaprimanju valjanog zahtjeva za sazivanje Skupštine.
Ukoliko predsjednik Upravnog odbora ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 5. ovog
članaka Skupštinu ima pravo sazvati zahtjevatelj koji predlaže dnevni red i dostavlja materijale
za rad Skupštine i predsjeda sjednicom.
Uz poziv za održavanje Skupštine se prilaže prijedlog dnevnog reda
Članak 19.
Skupština Udruge:
donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
donosi odluke, zaključke i smjernice za rad Udruge,
bira i razrješava Predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika, članove
Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora,
donosi program rada Udruge i financijski plan,
razmatra i odobrava izvješća Upravnog odbora i stručnih Povjerenstava
usvaja zaključni račun,
odlučuje o prestanku rada Udruge i postupku s imovinom,
odlučuje o drugim pitanjima koji po naravi spadaju u djelokrug rada
Skupštine.
Članak 20.
Glasovanje na Skupštini je u pravilu javno, a predsjednik Skupštine može odlučiti da se
glasovanje provede tajno.
Skupština može razriješiti Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednika Udruge i prije
isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno
povjerene obveze. Ukoliko Skupština Udruge razrješava sve članove Upravnog odbora ili
Nadzornog odbora, Skupština Udruge tada bira nove članove s punim mandatom, a ukoliko
razrješava pojedine članove Upravnog odbora ili Nadzornog odbora, Skupština Udruge bira
nove članove Upravnog ili Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav
Upravnog ili Nadzornog odbora birani.
O radu Skupštine se vodi zapisnik, koji potpisuje zapisničar i osoba koju odredi
Skupština.

VII. UPRAVNI ODBOR
Članak 21.
Upravni odbor vodi brigu o pravodobnom i zakonitom obavljanju financijskih,
administrativnih i stručnih poslova koji proizlaze iz rada Udruge i njenih tijela.
Upravni odbor bira Skupština i za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Upravni odbor čini predsjednik i 4 člana.
Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
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Članak 22.
Zadaće Upravnog odbora su:
-priprema za sazivanje Skupštine,
-izvršavanje i briga o provođenju zaključaka Skupštine,
-donošenje odluka temeljem ovlasti Skupštine,
-utvrđivanje prijedloga financijskog plana i završnog računa
-odlučivanje o prijamu i isključenju iz članstva Udruge.
Članak 23.
Upravni odbor može zasjedati ako na sjednici prisustvuje najmanje tri člana, a odlučuje
većinom glasova.
Sjednicu Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik upravnog odbora, a iznimno zbog
njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u četiri
mjeseca.

VIII. NADZORNI ODBOR
Članak 24.
Nadzorni odbor čine tri člana koje imenuje Skupština.
Članovi Nadzornog odbora između sebe imenuju predsjednika Nadzornog odbora.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Za pravovaljano održavanja sjednica Nadzornog odbora i odlučivanje potrebna je
nazočnost dva člana.
Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvješće Skupštini.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ali nemaju
pravo odlučivanja.
Članak 25.
Nadzorni odbor nadzire:
- primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge;
- materijalno – financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge;
- ostvarivanje odluka, zaključaka tijela Udruge i drugih pravnih akata Udruge.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge te može
predlagati Upravnom odboru i predsjedniku Udruge temeljne smjernice djelovanja Udruge.
Članak 26.
Nadzorni odbor ima pravo uvida u sve isprave o poslovanju Udruge.
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Upravni odbor, predsjednik Udruge i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja
omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i dati tražene obavijesti.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora ako utvrdi
nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnost u izvršavanju poslova
tijela Udruge ili u provedbi Statuta Udruge i drugih općih akata Udruge.
IX. STRUČNA POVJERENSTVA
Članak 27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stručna Povjerenstva su:
Povjerenstvo za projektiranje i građenje u području zaštite od požara
Povjerenstvo za ispitivanje i certificiranje,
Povjerenstvo za istraživanje i razvoj
Povjerenstvo za obrazovanje
Povjerenstvo za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara
Povjerenstvo za proizvodnju i trgovinu
Povjerenstvo za usluge u preventivi.
X. PREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 28.
Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu i upravlja njenim radom, predsjedava sjednicama
Skupštine i Upravnog odbora te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Za svoj rad ogovoran je Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
U odsutnosti Predsjednika Udrugu zastupa osoba koju on ovlasti.
XI. TAJNIK UDRUGE
Članak 29.
Tajnika imenuje Skupština Udruge.
Tajnik Udruge vodi sve administrativne poslove Udruge.
Tajnik ima pravo na nagradu za svoj rad. Visinu nagrade određuje Upravni odbor za
svaku poslovnu godinu.
XII. MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE
Članak 30.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju
neprofitnih udruga.
Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretnine.
Svi prihodi i rashodi Udruge određuju se financijskim planom Udruge koji se odnosi za
tekuću poslovnu godinu, a donosi se zaključno sa 31. prosincem prethodne godine.
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Po završetku poslovne godine sastavlja se godišnje izvješće o proračunu Udruge.
Članak 31.
Prihode Udruga ostvaruje od :
članarine,
dobrovoljnih priloga i darova,
naknada organiziranjem stručnih skupova, seminara ili predavanja;
donacija fondova i zaklada;
sredstava ostvarenih obavljanjem djelatnosti Udruge,
dotacija iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave;
priloga i darova domaćih i međunarodnih organizacija koje podupiru stručni rad i
djelovanje Udruge
drugih novčanih sredstava stečenih u skladu sa Zakonu o udrugama

XII a. POKROVITELJSTVO
Članak 31a.
Stalni i povremeni pokrovitelji pomažu rad Udruge na način utvrđen posebnim
Sporazumom.
Odluku o prihvaćanju Sporazuma donosi Upravni odbor.“.
XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 32.
Razlozi za prestanak postojanja Udruge utvrđeni su odredbama Zakona o udrugama.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Članak 34.
Sva unutarnja pitanja Udruge koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu
razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština Udruge, ukoliko nije drugačije
određeno Statutom.
Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Zagrebu, 14.07.2006. god.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Milan Carević
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