
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 70/97),  

 

Skupština Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku održana 16. lipnja 2000. godine u Osijeku donijela je 

 

S T A T U T 
 

UDRUGE DIPLOMIRANIH INŽENJERA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

“UDINGFO” 

 

I Osnovne odredbe 
 

Članak 1. 

 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge 

diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku (u daljnjem tekstu ovog Statuta Udruga) o zastupanju; o amblemu, odnosno znaku; o 

ciljevima, te poslovima i djelatnostima; o sredstvima, o članstvu; tijelima upravljanja i načinu 

njihova nastupanja u pravnom prometu, obvezama i odgovornostima; načinu prestanka rada i 

postupku s imovinom u slučaju prestanka rada. 

 

Članak 2. 

 

Naziv Udruge je: Udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

Naziv Udruge na latinskom jeziku je Almae Matris Croaticae Alumni – Facultas Aedificandi 

Mursae, a može se rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku u zagradi na drugom 

mjestu. 

Skraćeni naziv Udruge na latinskom jeziku je: AMCA – Mursae. 

Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku je : UDINGFO 

Sjedište Udruge je: Građevinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku, 

Drinska 16a, 31000 Osijek. Odluku o promjeni sjedišta donosi Presjedništvo Udruge 

Udruga djeluje na čitavom području Osječko-baranjske županije.  

 

Članak 3. 

 

Udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku je udruga registrirana u registar udruga Osječko-baranjske županije. Udruga 

diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku je neprofitna pravna osoba. 

 

Članak 4. 

 

Udruga ima znak. 

Znak udruge je: 

Dvije koncentrične kružnice između kojih se nalazi tekst "Udruga diplomiranih inženjera 

Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku" nalaze se na 

predmetu u obliku štita. Središnja kružica okružuje znak Građevinskog fakulteta i skraćeni 

naziv na latinskom jeziku Udruge AMCA – Mursae.  

  



Članak 5. 

 

Udruga ima pečat. 

Pečat udruge je: indentičan znaku udruge. 

 

Članak 6. 

 

Udrugu predstavljaju: predsjednik, 1. dopredsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.  

Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Udruge. 

 

Članak 7. 

 

Udrugu zastupaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik te član predsjedništva kojeg ovlasti 

Predsjenik udruge. Kod materijalnog i financijskog poslovanja Udruge potrebni su potpisi 

bilo koja dva ovlaštena predstavnika Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za 

zastupanje Udruge. 

 

Članak 8. 

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:  

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim 

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; 

- putem sredstava javnog priopćavanja.  

 

 

II članstvo u Udruzi i članarina 
 

Članak 9. 

 

Članom Udruge može postati svaki punoljetni poslovno sposobni državljanin Republike 

Hrvatske i strani državljanin koji prihvati Statut Udruge i koji je diplomirani inženjer/ ili 

inženjer Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te inženjer/ 

ili diplomirani inženjer stalno zaposlen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

 

Članak 10. 

 

Članstvo može biti:  

- redovito,  

- podupiruće i  

- počasno.  

 

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. 

 

 

 

 

Članak 12. 



 

Podupirućim članom smatra se osoba iz članka 9. ovog Statuta koja svojom aktivnošću i 

materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge. 

Udruga vodi Registar članova, koji čini sastavni dio ovog Statuta. 

 

Članak 13. 

 

Počasnim članom može postati svaka osoba iz članka 9. ovog Statuta koja ima izuzetne 

zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge. 

 

Članak 14. 

 

Redovitim i podupirućim članom postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik 

Udruge. 

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine. 

 

Članak 15. 

 

Prava i obveze članova su:  

- sudjelovanje u djelatnostima Udruge, 

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,  

- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,  

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge. 

 

Članak 16. 

 

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, nedolaženja na sjednice;  

- suspenziju zbog neovlašenog istupanja u ime Udruge 

- isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta. 

 

Članak 17. 

 

Članstvo u udruzi prestaje:  

- dragovoljnim istupom,  

- neplaćanjem članarine,  

- isključenjem.  

 

O isključenju, koje može uslijediti samo iz značajnih razloga, posebice zbog učestalog kršenja 

odredaba ovog Statuta, odlučuje Predsjedništvo. Do odluke o isključenju dotičnom članu 

mora biti dan primjeren vremenski rok za očitovanje ili pružanje opravdanja u vremenu od 

mjesec dana do tri mjeseca. Odluka o isključenju mora biti uručena dotičnom članu putem 

preporučene pošte. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju 

konačna. Rok za prigovor Skupštini iznosi mjesec dana od dana donošenja odluke o 

isključenju od strane Predsjedništva. 

  



Članak 18. 

 

Udruga se može udružiti u druge asocijacije. 

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

Udruga može prema potrebi osnovati i ustrojiti ogranke diljem Osječko-baranjske županije. 

Odluku o osnivanju i ustroju ogranaka Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. 

Odluku o prestanku djelovanja ogranaka Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. 

Ogranci Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. 

 

 

Članak 19. 

 

Članarinu je dužan plaćati svaki član Udruge, o čijoj visini odluku donosi Predsjedništvo. 

 

 

III Svrha i djelatnost Udruge 
 

Članak 20. 

 

Svrha Udruge je:  

- njegovanja ljubavi, zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Osijeku, posebice 

prema Građevinskom fakultetu, te općenito hrvatskim sveučilištima; 

- očuvanja tradicija hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera 

u Osijeku i Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku; 

- promicanja ugleda Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u 

Osijeku u nas i u svijetu; 

- skrbi za razvitak i napredak Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 

Storssmayera u Osijeku; 

- njegovanja i razvitka etike inženjerskog poziva; 

- utjecanja na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim 

bitnim pitanjima graditeljstava; 

- utjecanja na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša; 

- skrbi za športski, zdravstveni i ekonomski studentski standard; 

- izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata i Građevinskog fakulteta 

Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;  

-stvaranja i intenziviranja kontakata i veza među diplomiranim inženjerima 

Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;  

-poticanja i izgradnje veza i suradnje Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 

Storssmayera u Osijeku i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u 

Republici Hrvatskoj i svijetu;  

-promicanja ugleda inženjerske struke;  

-uspostave i razvitka suradnje sa sličnim Udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu 

  



Članak 21. 

 

Djelatnosti Udruge:  

- samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s 

obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, graditeljskim 

trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama što 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;  

-razmjena strukovnih iskustava među članovima Udruge;  

-redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njenih 

članova i o nekim zbivanjima u području struke;  

-poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom 

aktivnošću Udruge;  

-pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na 

Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;  

-uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;  

-izmjena radnih iskustava s odgovarajćim udrugama bivših studenata;  

-organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima. - obilježavanje 

relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Građevinskog fakulteta 

 

 

IV Tijela upravljanja Udruge 
 

Članak 22. 

 

Tijela su upravljanja Udruge:  

-Skupština,  

-Predsjednik,  

-Predsjedništvo,  

 

 

Odgovornost svih predstavnika u tijelima Udruge je objektivna. 

 

 

Skupština 

 

Članak 23. 

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. 

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge. 

  



Članak 24. 

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje 

jednom u tijeku godine, 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 i mjesto 

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 

obvezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva 

iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog 

reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

 

Članak 25. 

 

Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik Udruge, a u njegovoj nenazočnosti 1. 

dopredsjednik, odnosno dopredsjednik u nenazočnosti predsjednika i 1. dopredsjednika. U 

slučaju nenazočnosti predsjednika i oba dopredsjednika Udruge, odluke potpisuje osoba koju 

odredi Skupština javnim glasovanjem.  

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

 

Članak 26. 

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, 

a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

Ukoliko nije nazočna natpolovična većina članova, čeka se 1 sat, te nakon toga Skupština 

može odlučivati ako je nazočno najmanje deset članova. 

 

Članak 27. 

 

Skupština Udruge:  

-utvrđuje politiku razvitka Udruge;  

-donosi i mijenja Statut Udruge;  

-razmatra i usvaja financijski plan i završni račun;  

-donosi Pravilnik o svom radu;  

-donosi i mijenja Program rada;  

-donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;  

-bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i tajnika 

- bira i razrešuje dužnosti predsjednika i dva dopredsjednika udruge 

-razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge; 

-daje smjernice za rad Udruge;  

-odlučuje o prestanku rada Udruge;  

-obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.  

 

Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka 

mandata na koji su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza ili neodržavanja 

sjednica. Ukoliko razrješava rečena tijela u cijelosti Skupština tada bira novo tijelo s punim 

mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština iste bira na vrijeme do 

isteka mandata u čiji su sastav birani. 

 



Predsjednik Udruge 

 

Članak 28. 

 

Predsjednik Udruge kandidira se iz redova Predsjedništva, bira ga i razrješuje Skupština. 

Mandat Predsjednika Udruge traje četiri 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; obavlja i druge poslove utvrđene ovim 

Statutom,  

 

Poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.  

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. 

U slučaju nenazočnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga 1.dopredsjednik, 

odnosno dopredsjednik u slučaju nenazočnosti predsjednika i 1.dopredsjednika. 

 

Predsjedništvo 

 

Članak 29. 

 

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

Predsjedništvo bira i razrješuje Skupština na prijedlog članova. 

 

Članak 30. 

 

Predsjedništvo čini sedam članova. 

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice 

Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva, a u njegovoj nenazočnosti 1. dopredsjednik, 

odnosno dopredsjednik u nenazočnosti predsjednika i 1. dopredsjednika. 

 

Članak 31. 

 

Predsjedništvo:  

-bira i imenuje člana Predsjedništva zaduženog za financije i blagajnu Udruge;  

-saziva Skupštinu Udruge;  

-donosi Poslovnik o svom radu;  

-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 izvješća 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 32. 



 

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. Odluke 

su valjane ako su nazočna barem četiri člana Predsjedništva.  

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik Udruge, a u 

njegovoj nenazočnosti 1. dopredsjednik, odnosno dopredsjednik u nenazočnosti predsjednika 

i 1. dopredsjednika, a moraju se održati najmanje jednom u 3 mjeseca. 

 

Članak 33. 

 

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine. U slučaju da broj članova Predsjedništva u 

tijeku jedne godine padne ispod šest članova, Predsjedništvo se može samo popuniti iz 

članstva Udruge do sljedećeg zasjedanja Skupštine. 

 

 

Nadzorni odbor 

 

Članak 34. 

 

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 Statutom i aktima Udruge, te 

nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge i vodi računa o odgovornom i 

gospodarski svrsishodnom raspolaganju sredstava. 

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. 

 

Članak 35. 

 

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. 

 

 

Tajnik Udruge 

 

Članak 36. 

 

Tajnika udruge bira Skupština iz redova članova Udruge. Tajnika Udruge bira i imenuje 

Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u 

Udruzi. Tajnik vodi Registar članova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imovina Udruge i raspolaganje dobiti 

 

Članak 37. 

 

Imovinu Udruge čine sve pokretnine popisane na inventuri za posljednju godinu. Sva imovina 

u slučaju prestanka rada Udruge pripada Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 

Storssmayera u Osijeku. 

 

Materijalno i financijsko poslovanje 

 

Članak 38. 

 

Udruga ostvaruje prihode:  

-od članarine,  

-dobrovoljnih priloga i darova,  

-iz drugih izvora u skladu sa zakonom.  

 

Članak 39. 

 

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.  

Uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.  

Financijsko izvješće o materijalno financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi 

Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

Ukoliko udruga, na zakonit način, stekne dobit, ista će se koristiti za ostvarivanje ciljeva i 

zadataka udruge. 

 

 

Prestanak rada Udruge 

Članak 40. 

 

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.  

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku 

djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine 

Udruge. 

 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 41. 

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon 

provedene rasprave. 

 

Članak 42. 

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata  daje 

Predsjedništvo Udruge. 

 

 

U Osijeku, 11. prosinca 2012. godine  Predsjednik udruge: 

Dr.sc. Aleksandar Jurić, dipl.ing.građ. 


