Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01), Skupština udruge
«Europski edukacijski forum», održana u Stubičkim toplicama 16. listopada 2009. godine
donijela je
STATUT
EUROPSKOG EDUKACIJSKOG FORUMA
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Statutom odreĎuje se: naziv, sjedište i oznaka Udruge, područje djelovanja,
zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način ostvarivanja javnosti
rada, članstvo u udruzi, udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u meĎunarodnim
udrugama, tijela udruge, imovina udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge i druga
pitanja u skladu sa zakonom.
Članak 2.
«Europski edukacijski forum» je udruga fizičkih osoba utemeljena radi ostvarivanja
ciljeva utvrĎenih ovim Statutom.
«Europski edukacijski forum» je nestranačka, neprofitna i nevladina udruga sa
svojstvom pravne osobe.
Članak 3.
Naziv Udruge glasi: EUROPSKI EDUKACIJSKI FORUM. (u daljnjem tekstu
Udruga). Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi: “EEF”.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: EUROPEAN EDUCATION FORUM a
skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: “EEF”.
Članak 4.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Savjet.
Članak 5.
Udruga ima svoj zaštitni znak.
Zaštitni znak čini ključ na kojem piše kratica Udruge – EEF, natpis s desne strane
koji glasi EUROPEAN EDUCATION FORUM CROATIA i EUROPSKI EDUKACIJSKI
FORUM te sjedište - Zagreb.
Članak 6.
Udruga ima pečat koji je četvrtastog oblika i sadrži naziv Udruge.
Članak 7.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
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II.

Predstavljanje i zastupanje
Članak 8.

Udrugu zastupa i predstavlja, vodi poslove i potpisuje sve dokumente Predsjednik
Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od zamjenika Predsjednika Udruge. Skupština
može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
III.

Ciljevi i djelatnost Udruge
Članak 9.

-

Ciljevi Udruge su sljedeći:
okupljanje i povezivanje mreže ljudi koji se bave pitanjima iz područja europskih
integracijskih procesa te žele svoja znanja prenijeti najširoj javnosti,
praćenje europskih integracijskih procesa radi zauzimanja argumentiranih
stavova i pravodobnog reagiranja,
podizanje razine informiranosti javnosti o europskim integracijskim procesima s
ciljem omogućavanja i poticanja kvalitetne i argumentirane javne rasprave.
Članak 10.

U cilju ostvarenja ciljeva propisanih člankom 8. ovog Statuta Udruga će obavljati
sljedeće djelatnosti:
organiziranje seminara, predavanja, izložbi te izdavačke djelatnosti kojima se
promiču ciljevi Udruge sukladno zakonu,
objavljivanje članaka znanstvene, stručne i popularno-znanstvene prirode iz
područja djelatnosti udruge u pisanom ili elektronskom obliku,
sudjelovanje u nastavnim i istraživačkim djelatnostima u zemlji i inozemstvu
putem predavanja, seminara i sl.,
povezivanje i suradnja s institucijama, organizacijama i drugim ustanovama u
zemlji i inozemstvu.
Radi obavljanja svojih zadaća, Udruga može sklapati ugovore o autorskom djelu i
ugovore o djelu.
IV

Javnost rada Udruge
Članak 11.

Rad Udruge je javan.
Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila, održavanjem tribina i
preko sredstava javnog informiranja.
Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a izmeĎu
zasjedanja preko glasila Udruge, pisanim ili elektronskim izvještajima o djelatnosti Udruge,
održavanjem informativnih sastanaka i slično.
Rad sjednica tijela Udruge je javan.
V.

Članstvo
Članak 12.

Članom Udruge mogu biti samo poslovno sposobne fizičke te pravne osobe
zainteresirane za rad u Udruzi ili pružanje pomoći Udruzi.
Članovi Udruge mogu biti stranci i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrĎenim
ovom Statutom i zakonom.
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Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje osoba za zastupanje pravne osobe.
Udruga vodi popis članova.
Članak 13.
Članovi Udruge mogu biti: punopravni, pridruženi i počasni članovi.
Punopravni članovi, osim osnivača Udruge, mogu postati fizičke osobe koje su
sudjelovale u programu obrazovanja predavača o Europskoj uniji kojega je organizirao «Carl
Duisberg Gesellschaft e.V.», «Institut fűr Europäische Politik», Republika Njemačka i
Ministarstvo za europske integracije Republike Hrvatske, ili imaju obrazovanje sa stupnjem
visoke stručne spreme, bave se pitanjima vezanim uz europske integracijske procese te
prihvaćaju Statut i druge akte Udruge.
Pridruženi članovi mogu postati sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe koje
prihvaćaju Statut i druge akte Udruge.
Članak 14.
Zahtjev za upisom u članstvo podnosi se osobno i to potpisivanjem pristupnice kojom
se obavezuje na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanjem odredbi njenog Statuta i drugih
akata, kao i odluka njenih tijela.
Članak 15.

-

Punopravni članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:
sudjelovati u radu Udruge,
birati i biti birani u tijela Udruge,
davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom Udruge,
biti obavještavani o radu udruge i izvršavanju ciljeva Udruge,
pridržavati se Statuta, drugih akata i zaključaka tijela Udruge,
pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
čuvati i podizati ugled Udruge,
plaćati godišnju članarinu i ispunjavati ostale članske obveze.
Pridruženi i počasni članovi udruge imaju pravo i dužnost:
sudjelovati u radu Udruge,
davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
biti obavještavani o radu udruge i izvršavanju ciljeva Udruge,
pridržavati se Statuta, drugih akata i zaključaka tijela Udruge,
pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
čuvati i podizati ugled Udruge,
plaćati članarinu i ispunjavati ostale članske obveze.
Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:
smrću člana,
istupanjem, nakon upućivanja obavijesti Savjetu,
neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
isključenjem.
Članak 17.

3

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji
narušava ugled Udruge, Savjet može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o
težini učinjene povrede.
Protiv odluke Savjeta član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 15 dana
od dana primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od
dana primitka žalbe.
Članak 18.
Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu
Udruge.
Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi
Savjet.
Članak 19.
Članovi Udruge dužni su plaćati članarinu u visini i rokovima koje odredi Savjet.
V.

Udruživanje udruge
Članak 20.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga.
Udruga se može učlanjivati u meĎunarodne udruge.
Odluku o učlanjivanju Udruge donosi Savjet na prijedlog Predsjednika Udruge ili 1/3
članova Skupštine.
Članak 21.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može
sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i
trajanju posla.
VI.

Upravljanje Udrugom i tijela Udruge
Članak 22.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih
predstavnika u drugim tijelima Udruge.
Članak 23.

-

Udruga ima slijedeća tijela:
Skupštinu,
Savjet,
Predsjednika Udruge,
Zamjenike Predsjednika Udruge (2),
Glavnoga tajnika,
Nadzorni odbor

Savjet, Predsjednik Udruge i Glavni tajnik mogu osnivati stalna i povremena
povjerenstva, odbore ili radne grupe za obavljanje odreĎenih projekata ili trajne djelatnosti.
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1. Skupština
Članak 24.
Skupština je najviše tijelo Udruge.
Skupštinu čine svi punopravni članovi Udruge.
Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.
Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar koji se bira iz redova prisutnih članova Skupštine, a
potpisuju ga Glavni tajnik Udruge i zapisničar.
Članak 25.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge (u daljnjem tekstu: Predsjednik)
najmanje 15 dana prije održavanja. Poziv obavezno sadrži prijedlog dnevnoga reda, dan i
mjesto održavanja sjednice.
Sjednice Skupštine vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od
zamjenika Predsjednika. U slučaju odsutnosti Predsjednika i zamjenika Predsjednika,
Skupština će na početku sjednice odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Članak 26.
Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Savjet ili 10 posto članova
Udruge.
Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanjem Skupštine pismeno
obrazložiti te predložiti dnevni red.
Ukoliko Predsjednik izvanrednu skupštinu ne sazove u roku od 30 dana od dana
zahtjeva, tada Savjet ili 10 posto članova mogu sami sazvati Skupštinu.
Članak 27.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno devet (9) članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Iznimno, odluka o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom
većinom prisutnih članova.
Glasovanje je javno, a Skupština može odlučiti da se za pojedina pitanja glasovanje
provede tajno.
Rad Skupštine ureĎuje se Poslovnikom.
Članak 28.
Na sjednicama Skupština:
- donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- bira i razrješava Predsjednika, zamjenike Predsjednika, Glavnoga tajnika i članove
Savjeta,
- potvrĎuje program rada i financijski plan za iduću godinu,
- usvaja izvještaj o radu Predsjednika, Glavnog tajnika i Savjeta Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove predviĎene ovim Statutom.
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2. Savjet
Članak 29.
Udruga ima Savjet. Savjet ima pet (5) članova.
Članove Savjeta bira Skupština izmeĎu punopravnih članova Udruge.
Članovi Savjeta biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovo birani.

Članak 30.
Savjet se saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
Savjet mogu sazvati Predsjednik, Glavni tajnik ili zamjenici Predsjednika, putem
odluke o sazivanju Savjeta u kojoj se navode razlozi sazivanja i prijedlog dnevnog reda.
Na sjednicama Savjeta sudjeluje Predsjednik, zamjenici Predsjednika i Glavni tajnik
udruge bez prava glasa.
Članak 31.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovice
njegovih članova.
Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Za svoj rad savjet odgovara Skupštini.
Članak 32.
Savjet:
-

upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge,
provodi odluke Skupštine,
predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta,
priprema godišnji program rada i financijski plan te izvještaj o radu i financijskom
poslovanju Udruge,
odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge,
brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti
u unapreĎenje djelatnosti Udruge,
donosi opće akte Udruge,
odlučuje o primanju i isključivanju članova,
odlučuje o povezivanju i suradnji sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo,
donosi odluke o promjeni sjedišta Udruge,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima
Udruge.
Članak 33.
Sva radna tijela Udruge osniva Savjet na prijedlog Predsjednika.

3. Predsjednik, zamjenici Predsjednika, Glavni tajnik
Članak 34.
Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova punopravnih članova Udruge.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.
Prijedlog za izbor Predsjednika može dati Savjet, odnosno najmanje 10 članova
Skupštine.
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Poslovnikom o radu Skupštine pobliže će se urediti postupak i način izbora
Predsjednika.
Članak 35.
Predsjednik rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima
Udruge, odlukama Skupštine i Savjeta, saziva sjednice Skupštine i zastupa Udrugu.
Predsjednik odgovara za zakonitost rada Udruge.
U slučaju spriječenosti Predsjednika, njega zamjenjuje jedan od zamjenika
Predsjednika.
Članak 36.
Predsjednik ima dva (2) zamjenika Predsjednika koje na prijedlog Predsjednika
imenuje Skupština većinom glasova prisutnih članova.
Članak 37.
Glavnog tajnika Udruge imenuje Skupština većinom glasova prisutnih članova.
Prijedlog za izbor Glavnog tajnika može dati Savjet, odnosno najmanje 10 članova
Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupštine pobliže će se urediti postupak i način izbora Glavnog
tajnika.
Članak 38.
Glavni tajnik vodi arhivu i evidenciju članstva Udruge, brine se za redovito
održavanje sjednica tijela Udruge, potpisuje zapisnik sa sjednica Skupštine te obavlja druge
poslove po nalogu Predsjednika i drugih tijela Udruge.
Članak 39.
Predsjednik, zamjenici Predsjednika i Glavni tajnik obavljaju zajednički slijedeće
dužnosti:
- upravljaju Udrugom i koordiniraju njezin rad izmeĎu dva zasjedanja Savjeta,
- vode financijsko poslovanje Udruge i odlučuju o raspolaganju sredstvima Udruge,
osim u onim slučajevima kada je za to nadležan Savjet,
- donose odluke za osnivanje povjerenstava za izvršenje programskih zadataka ili za
obavljanje drugih poslova.
Članak 40.
Predsjednik, zamjenici Predsjednika i Glavni tajnik imenuju se na rok od dvije (2)
godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 41.
Nadzorni odbor sastoji se od najmanje 3 (tri) člana. Članove Nadzornog odbora
predlažu članovi Udruge, a bira ih i potvrĎuje Skupština. Članom Nadzornog odbora
može postati i stranac u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Članovima Nadzornog
odbora mogu postati i predstavnici domaćih i stranih pravnih osoba.
Članom Nadzornog odbora ne mogu postati članovi Udruge koji su zaposlenici
Udruge.
Članak 42.
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Uloga Nadzornog odbora:
- nadzire rad i financijsko poslovanje Udruge,
- daje preporuke i savjete za unapreĎenje rada Udruge,
- ima pravo donijeti odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine,
- promovira interese Udruge u javnosti,
- osigurava provoĎenje ciljeva Udruge.
Članak 43.
Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.
Sjednicama Nadzornog odbora može prisustvovati i Predsjednik Udruge.
Članak 44.
Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom, a u slučaju da to nije moguće 3/4
većinom prisutnih članova.
Članak 45.
U slučaju da neki član Nadzornog odbora ne izvršava svoje obveze, ne poštuje
odredbe Statuta ili šteti ugledu Udruge, može biti privremeno suspendiran odlukom
Nadzornog odbora.
Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog najmanje
devet (9) članova Udruge ili 3/4 članova samog Nadzornog odbora.
Cijeli Nadzorni odbor može biti opozvan samo na sjednici Skupštine.

VII.

Imovina, dobit i gubitak, financijsko poslovanje
Članak 46.

Imovinu čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava
kojima Udruga stječe imovinu: uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima,
dotacijama, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti te prihodima od imovine i imovinskih
prava u skladu sa zakonom.
Imovinu Udruga koristi za ostvarivanje svoje djelatnosti kojom ostvaruje svoje
ciljeve.
Članak 47.
Udruga odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.
Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine,
Udruga će koristiti za obavljanje i unapreĎenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni
ciljevi.
Eventualni gubitak koji se ne može pokriti redovitim financiranjem, treba se pokriti
izvanrednim financiranjem ili prodajom imovine. O načinu pokrivanja gubitka odlučuje
Predsjednik na prijedlog Savjeta.
Udruga ima račun kod banke preko kojeg se obavljaju financijske transakcije.
Sredstvima na računu raspolažu Predsjednik, zamjenici Predsjednika i Glavni tajnik
zajednički.
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VIII.

Statusne promjene i prestanak Udruge
Članak 48.

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može pokrenuti Savjet, najmanje 10 članova
Skupštine ili 1/3 istih.
Inicijativa za izmjenu i dopunu Statuta dostavlja se u pismenom obliku Predsjedniku
ili Savjetu koji je dužan pripremiti zahtjeve, kao i mišljenje o prispjeloj inicijativi.
Prijedlog za izmjenu i dopunu statuta mora sadržavati točnu formulaciju članaka
Statuta koji se mijenjaju te obrazloženje izmjene i dopune Statuta.
Članak 49.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu riješena ovim Statutom odlučuje
Savjet.
Sva tumačenja Statuta daje Savjet.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u slučajevima predviĎenima
Zakonom. Skupština donosi odluku o prestanku rada Udruge dvotrećinskom većinom glasova
ukupnoga broja članova Skupštine.
Udruga odgovara svom svojom imovinom. U slučaju prestanka Udruge o imovini će
se odlučiti na posebnoj sjednici Skupštine. Članovi Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge.
IX.

Završne odredbe
Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registru udruga pri tijelu državne uprave
nadležnom za registraciju.

Predsjednik Udruge:

___________________
Karlo Čulo

U Zagrebu, 16. listopada 2009.
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