Sukladno odredbama zakona o udrugama od 1. 10. 2014. (Narodne novine 74/14) skupština
Hrvatskog nacionalnog komiteta Svjetskog vijeća za naftu i plin, Zagreb, je na svojoj sjednici
od 9. 4. 2015. donijela odluku da se statut Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP uskladi s
gore navedenim odredbama zakona.

STATUT
HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA
SVJETSKOG VIJEĆA ZA NAFTU I PLIN
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj Statut sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, području
djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima HNK SVNP, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
ostvarivanju javnosti rada, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima,
obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
tijelima udruge – njihovom 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 i raspolaganju s
njom, postupku s imovinom slučaju prestanka rada udruge, načinu rješavanja sporova i
sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
Članak 2.
Naziv udruge jest: HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆA ZA
NAFTU I PLIN, skraćenica (HNK SVNP). Naziv udruge na engleskom jeziku je CROATIAN
NATIONAL COMMITTEE FOR WORLD PETROLEUM COUNCIL, skraćenica (CNC
WPC).
Hrvatski nacionalni komitete je član Svjetskog vijeća za naftu i plin (World Petroleum
Council, London) kao jedan od 65 Nacionalnih komiteta širom svijeta.
Sjedište Komiteta je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Članak 3.
Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin je udruga registrirana pri
Gradskom uredu za opću upravu.
Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Hrvatski nacionalni komitet SVNP ima pečat okruglog oblika, promjera 34 mm i nosi kružno
ispisan naziv latinicom: Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin, a nešto
manjim slovima i na engleskom jeziku: Croatian National Committee for World Petroleum
Council, Zagreb.

Članak 5.
HNK SVNP zastupa Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika kojeg
odredi predsjednik.
II.
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I AKTIVNOSTI
UDRUGE
Članak 6.
Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin je udruga koju čine stručnjaci i
pravne osobe iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i plina, prerade nafte i plina, prometa
nafte, plina i naftnih derivata, transporta nafte, transporta plina, primjene nafte, plina i
derivata, skladištenje nafte, naftnih derivata i plina, upravljanje obveznim zalihama nafte i
plina, energetike, obnovljivih izvora energije i njihove primjene, održavanja i izgradnje
postrojenja u naftnom i plinskom gospodarstvu, znanstveno-obrazovne i stručne institucije te
državne institucije. Osnovan je radi organiziranog obavljanja poslova u okviru područja
stručnog djelovanja te ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, sukladno općim
interesima i Zakonu o udrugama.
Ciljevi HNK SVNP jesu:
-

okupljanje i organiziranje stručnjaka i znanstvenih radnika svih struka i
specijalnosti koji rade u naftnim, plinskom i drugim energetskim tvrtkama,
znanstvenim ili državnim institucijama ili na fakultetima radi poticanja na razvoj i
stvaralačke inicijative, kao i unapređenje znanosti i tehnologije,

-

sudjelovanje u radu Svjetskog vijeća za naftu i plin i njegovih stručnih tijela u cilju
međunarodne promidžbe Republike Hrvatske i upoznavanja inozemnih partnera s
postignućima hrvatskih stručnjaka na znanstvenom i stručnom polju te
neposrednog prenošenja svjetskih rezultata i iskustava u zemlju.

HNK SVNP djeluje na području gospodarstva, energetike; obrazovanja, znanosti i
istraživanja.
Članak 7.
Aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi:
-

organiziranjem stručnih skupova, simpozija, predavanja i slično, stručnim
usavršavanjem članova o aktualnim pitanjima iz područja naftne, plinske industrije
i energetike u cjelini;
putem članstva i sudjelovanja u radu Svjetskog vijeća za naftu i plin potiče i
unapređuje interes za kongrese, simpozije, inicira pripremu stručnih referata,
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-

organizira pripreme i vođenje hrvatske delegacije na kongresima i stručnim
skupovima;
izdavanjem stručnog časopisa „Nafta“ kao i drugih stručnih i informativnih
izdanja;
suradnjom u izradi propisa i normi koje se odnose ili su vezane za naftnu i plinsku
industriju ili energetiku u cjelini;
suradnjom s odgovarajućim domaćim i međunarodnim organizacijama.
Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP
ostvaruje se na načine utvrđene Statutom:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge putem zapisnika i izvještaja
- kroz nastupe na konferencijama i drugim stručnim skupovima.
III.
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članovi Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP su poznati i priznati stručnjaci i pravne
osobe iz područja naftnog i plinskog gospodarstva i energetike Republike Hrvatske kako je
definirano u članku 6. ovog Statuta.
Članak 10.
Članom Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP se postaje potpisom Pristupnice kojom
prihvaćaju prava i obaveze članstva u udruzi. U nekim slučajevima pravne osobe postaju
članom udruge potpisom ugovora o članstvu.
Članovi Komiteta su redovni i počasni. Redovni članovi komiteta mogu biti državljani
Republike Hrvatske.
Odluku o prijemu i razrješenju redovnih članova donosi Predsjedništvo Komiteta.
Počasni članovi mogu biti pojedinci koji su svojim radom osobito pridonijeli razvoju naftnog
i plinskog gospodarstva i energetike Republike Hrvatske. Počasni članovi mogu biti i strani
državljani.
Odluku o prijemu i prestanku članstva počasnih članova donosi Skupština na temelju
prijedloga najmanje triju članova Komiteta.
Popis članova vodi se elektronički i uvijek postoji ispis u obliku tablice koji se čuva u
tajništvu HNK SVNP. Uz podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, nalazi se podatak iz
koje organizacije dolazi, mail adresa, broj telefona, OIB, kategorija članstva te datum
prestanka članstva.
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Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
Članak 11.
Visinu članarine za fizičke i pravne osobe određuje Predsjedništvo. Članarinu plaćaju samo
redovni članovi Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP.
Članak 12.
Prava, obveze i odgovornost članova su:
-

bavljenje aktivnostima Udruge
sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
davanje mišljenja i prijedloga za promicanje stručnog rada
čuvanje i podizanje ugleda Hrvatskog nacionalnog komiteta u zemlji i pri nastupu
na Svjetskim naftnim kongresima koje organizira Svjetsko vijeće za naftu i plin
plaćanje članarine.
Članak 13.

Članstvo u HNK SVNP prestaje:
-

dragovoljnim istupom člana,
neplaćanjem članarine uzastopno dvije godine,
isključenjem,
smrću člana,
prestankom rada pravne osobe.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko ne plati članarinu dvije
uzastopne godine.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovno povjerenstvo. Isključeni član ima
pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini
Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka
Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Članovi komiteta odgovaraju za povrede dužnosti u stegovnom postupku.
Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo koje čine tri člana, a imenuje ih Skupština na
razdoblje od četiri godine.
Za povrede članskih dužnosti Stegovno povjerenstvo može izreći članu slijedeće mjere:
-

opomenu,
pisani ukor i
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-

isključenje iz Komiteta.

Protiv odluke o izrečenoj mjeri, član ima pravo na žalbu Skupštini Komiteta.
Žalba se podnosi u roku 8 dana od dana prijema odluke o izrečenoj mjeri, a odluka Skupštine
povodom žalbe je konačna.
Članak 14.
Hrvatski nacionalni komitet SVNP je od samog osnutka član Svjetskog vijeća za naftu i plin i
kao ravnopravni član sudjeluje u radu tog Vijeća sa administrativnim sjedištem u Londonu
kroz sudjelovanje u skupštini Svjetskog vijeća i Svjetskim naftnim kongresima.
IV.
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 15.
Hrvatski nacionalni komitet SVNP je stručna i znanstvena udruga koja se ne bavi nikakvom
profitnom djelatnošću.
Kako bi članovi Nadzornog odbora donijeli objektivni sud o financijskom poslovanju Udruge,
član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.
Sve eventualne sporove/sukobe interesa rješavat će skupština, a primjenjivat će se odredbe
Zakona o mirenju.
V.
TIJELA HRVATKOG NACIONALNOG KOMITETA SVNP
Hrvatski nacionalni komitet SVNP je jedinstvena organizacijska cjelina.
U Hrvatskom nacionalno komitetu SVNP djeluju tijela Komiteta i rade na ostvarenju njegovih
zadataka.
Članak 16.
Tijela Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP jesu:
-

Skupština,
Predsjedništvo,
Predsjednik,
Nadzorni odbor,
Tajnik

a) Skupština
Članak 17.
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Skupštinu je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni
redovni članovi udruge, te predstavnik pravne osobe članice udruge kojeg imenuje osoba
ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan
drugačiji uvjet imenovanja.
Skupštini mogu prisustvovati i počasni članovi Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP.
Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u
tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.
Skupštinu saziva Predsjednik HNK SVNP na temelju odluke Predsjedništva.
Skupština se saziva pisanim putem najmanje 8 (osam) dana prije održavanja. Uz poziv se
dostavljaju pisani materijali.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova
Skupštine Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obavezni
predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne
sazove u roku od 15 dana od dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je
predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja
sjednice).
Članak 19.
U slučaju isteka mandata Predsjednika i članova Predsjedništva HNK SVNP, skupštinu
sazivaju 3 redovita člana udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima
udruge.
Članak 20.
Sjednici skupštine predsjedava Predsjednik udruge i radno predsjedništvo od tri člana koje na
sjednici predloži Predsjednik a skupština odobrava. U odsutnosti Predsjednika, skupština će
na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj zapisnika koje
predlaže predsjednik. Zapisnik se trajno čuva u arhivi udruge.
Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine.
Ako skupštini ne prisustvuje potreban broj članova, skupština će se održati nakon proteka
jednog sata, a u tom slučaju potrebno je da skupštini prisustvuje najmanje deset članova.
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Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a odluke se donose javnim
glasovanjem.
Članak 22.
Skupština HNK SVNP odlučuje o slijedećim pitanjima:
-

utvrđuje politiku rada HNK SVNP,
usvaja statut udruge te njegove izmjene i dopune,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu
za prethodnu godinu,
usvaja godišnje financijsko izvješće,
donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te eventualnih gospodarskih djelatnosti,
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga,
bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, članove predsjedništva i tajnika,
bira i razrješava druga tijela udruge,
proglašava i opoziva počasne članove HNK SVNP
imenuje i opoziva likvidatora udruge,
odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
donosi odluku o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih
tijela udruge.

Predsjedništvo
Članak 23.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP, a sastoji se od
predsjednika, dva do tri dopredsjednika, tajnika i osam članova koje bira skupština na vrijeme
od četiri godine. U Predsjedništvo skupština će prvenstveno birati članove HNK SVNP koji
su predstavnici pravnih osoba koje redovito plaćaju korporativnu mjesečnu članarinu prema
odluci Predsjedništva.
Ako bi se tijekom mandata u HNK SVNP učlanila nova pravna osoba i počela uplaćivati
korporativnu članarinu prema odluci Predsjedništva, tada Predsjedništvo može uključiti
predstavnika te organizaicje kao svog punopravnog člana.
Skupština može i prije isteka mandata razriješiti dužnosti Predsjedništvo ili njegove pojedine
članove, ukoliko nesavjesno izvršavaju povjerene obaveze, ne dolaze na sjednice, postupaju
na štetu Komiteta ili članova Komiteta, ili protivno odredbama Statuta ili na osobni zahtjev
pojedinog člana.
Novoizabrani članovi biraju se na vrijeme do isteka mandata Predsjedništva.
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Rad Predsjedništva odvija se na sjednicama koje prema potrebi saziva predsjednik HNK
SVNP. Na sjednicama se vodi zapisnik koji priprema tajnik udruge. Zapisnici se čuvaju u
arhivi HNK SVNP.
Članak 24.
Predsjedništvo obavlja slijedeće poslove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

izvršava odluke Skupštine
odlučuje o prijemu članova i brisanju iz članstva Komiteta
donosi odluku o adresi sjedišta Komiteta
utvrđuje visinu članarine za fizičke i pravne osobe
utvrđuje naknadu za administrativno osoblje
donosi odluku o izdavanju časopisa Nafta ili prestanku objavljivanja časopisa zavisno
o broju pretplatnika, interesu stručne javnosti i financijske sposobnosti udruge
7. imenuje članove izdavačkog savjeta, glavnog i odgovornog urednika i pomoćnika
glavnog urednika časopisa Nafta,
8. odlučuje o sazivanju sjednice skupštine na prijedlog predsjednika i dogovara teme za
raspravu i odlučivanje,
9. obavlja i sve druge poslove iz djelokruga skupštine koji ne trpe odlaganje, s time da ih
mora podnijeti skupštini na potvrdu na prvoj sljedećoj sjednici.
Predsjednik
Članak 25.
Predsjednik HNK SVNP obavlja izvršne i druge funkcije zajedno sa Predsjedništvom
sukladno odrebama ovog statuta. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika
zamjenjuje dopredsjednik koji je član Predsjedništva HNK SVNP kojeg odredi Predsjednik.
Predsjednika HNK SVNP bira skupština udruge na mandat od četiri godine.
Članak 26.
Predsjednik obavlja sljedeće poslove:
-

zastupa HNK SVNP prema trećim osobama
predstavlja HNK SVNP u Svjetskom vijeću za naftu i plin i tijelima te organizacije
kao i u drugim srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
predlaže Predsjedništvu i zajedno sa Predsjedništvom donosi odluke o sazivanju
skupštine udruge,
saziva i vodi sjednice Predsjedništva HNK SVNP,
zajedno sa Predsjedništvom vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine i
Predsjedništva,
odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
zajedno sa Predsjedništvom utvrđuje prijedlog statuta i predlaže program rada
skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
zajedno sa Predsjedništvom upravlja imovinom udruge,
podnosi izvješća o radu udruge skupštini udruge,
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
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-

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
Članak 27.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran skupštini HNK SVNP.
Predsjednik podnosi skupštini HNK SVNP godišnje izvješće o svom radu.
Nadzorni odbor
Članak 28.
Nadzorni odbor je tijelo Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP koje nadzire cjelokupno
financijsko poslovanje udruge, obavlja pregled blagajne, blagajničkih knjiga, financijskih
izvještaja i priloga koji se odnose na financijsko poslovanje, osigurava potreban uvid u rad
tijela udruge, nadzire provedbu odluka Skupštine i predsjedništva te podnosi Skupštini pisano
izvješće o svom nalazu.
Članak 29.
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Članovi
Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.
Tajnik
Članak 30.
Tajnika udruge bira i imenuje skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručnoadministrativnih poslova u udruzi.
Između ostalih poslova, tajnik je osoba za vezu sa Svjetskim vijećem za naftu i plin i u stalnoj
je pisanoj i usmenoj komunikaciji vezanoj za pozive za sastanke skupštine SVNP, primanje
obavijesti o administrativnim pitanjima SVNP (kao npr. izmjene njihova statuta, statutarne
promjene i slično) i prenošenje takvih informacija Hrvatskom nacionalnom komitetu SVNP.
Tajnik udruge vodi registar članova, priprema pozive i zapisnike sjednica Predsjedništva i
obavlja druge administrativne poslove.
VI.
IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 31.
Imovinu Komiteta čini njegova nepokretna i pokretna imovina i druga imovinska prava te
novčana sredstva koja je Komitet stekao:
-

od članarine,
od kamata na novčana sredstva uložena na štednju,
od namjenski dobivenih sredstava,
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-

od priloga i poklona
od sredstava ostvarenih od savjetovanja, seminara, izdavaštva i drugih primanja,
od ostalih prihoda.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.
Članak 32.
Financijska izvješća i stanje računa kontrolira Nadzorni odbor HNK SVNP i izvješće o tome
podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
Financijsku dokumentaciju HNK SVNP potpisuju ovlaštene osobe koje određuje
Predsjedništvo, time da su na dokumentima obvezna dva potpisa.
VII.
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 33.
Hrvatski nacionalni komitet SVNP prestaje djelovati iz sljedećih razloga:
1. Odlukom skupštine,
2. protekom dvostruko više vremena od vremena određenog za održavanje Skupštine, a
Skupština nije održana,
3. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjela udruge
razdvajanjem
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
5. pokretanje stečajnog postupka
6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za
osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te
činjenic nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
U slučaju prestanka postojanja udruge preostala imovina će pripasti Razredu za naftu
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine
udruge.
Članak 34.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva skupština.
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.
VIII.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.

Statut Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP donosi Skupština većinom glasova ukupnog
broja članova na prijedlog Predsjedništva.
Članak 36.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge
Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik Udruge.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HNK SVNP usvojen na sjednici
Skupštine održanoj 5. lipnja 2012.

U Zagrebu, 22. rujna 2015.

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta
Svjetskog vijeća za naftu i plin
Dr. Sc. Tomislav Dragičević
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