STATUT
UDRUGE
SAVEZ ZA ŢELJEZNICU

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (N.N. br 88/ 01 i 11/02) Osnivačka Skupština udruge Savez za
željeznicu na sjednici održanoj dana 03.04. 2008. donijela je

STATUT
UDRUGE SAVEZ ZA ŢELJEZNICU
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Statut udruge nazvane Savez za željeznicu (u daljnjem tekstu: Udruga) sadržava odredbe:
- o nazivu, sjedištu i znaku Udruge
- o području djelovanja Udruge
- o ciljevima osnivanja Udruge te o djelatnostima kojima se ona bavi radi ostvarivanja postavljenih
ciljeva
- o ostvarivanju javnosti rada Udruge
- o članstvu u Udruzi i članarini te pravima i obvezama članova i njihovoj stegovnoj odgovornosti
- o unutarnjem ustroju Udruge
- o tijelima Udruge, njihovu sastavu, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, načinu odlučivanja i
njihovoj odgovornosti
- o imovini Udruge te načinu njezina stjecanja i raspolaganju njome
- o zastupanju i predstavljanju Udruge
- o prestanku rada Udruge.
a) naziv i sjedište
Ĉlanak 2.
Naziv Udruge je: Savez za željeznicu
Skraćeni naziv Udruge je: SZŽ
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Pro Rail Alliance
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: PRA
Sjedište Udruge nalazi se u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta udruge donosi Predsjedništvo.
b) znak
Ĉlanak 3.
Udruga ima znak.
Znak Udruge izveden je iz dviju ploha (elipsa) koje tvore slovo S (savez). Gornja je elipsa asocijacija na
željezničku prugu, a donja na prirodu (ekološku svijest).
Znak je izveden iz kombinacije dviju tipografija, i to MetaPlusBlackItalic i MetaPlusBookItalic.
Znak predstavlja težnju prema budućnosti, u prvom redu premu uvoĎenju viših, europskih standarda u
promicanje željezničkoga prometa u Hrvatskoj.
Boje znaka:
plava (PANTONE 308 C/100 c, 5 m, 0 y, 47 k)
zelena (PANTONE 390 C/22 c, 0 m, 100 y, 8 k)
Udruga može imati i zastavu sa svojim znakom.
Veličinu znaka i zastave te način njihove uporabe odreĎuje Predsjedništvo Udruge posebnom odlukom.
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c) peĉat
Ĉlanak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge ima okrugli oblik i sadržava znak Udruge, njezin naziv i sjedište.
d) podruĉje djelovanja
Ĉlanak 5.
Udruga djeluje na području Hrvatske te je dragovoljna i slobodna graĎanska udruga.
e) zastupanje
Ĉlanak 6.
Udrugu zastupa njezin predsjednik i zamjenik predsjednika.
Predsjedništvo Udruge može ovlastiti i druge osobe za njezino zastupanje.
f) status
Ĉlanak 7.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Udruga je krovna udruga registrirana u skladu sa zakonskim propisima.
Udruga je gospodarsko interesno udruženje - klaster.
II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE
Ĉlanak 8.
Udruga je osnovana radi promicanja iskorištavanja usluga željezničkog prometa u Hrvatskoj. Svojim
djelovanjem Udruga inzistira na primjeni najviših europskih i svjetskih standarda u željezničkom prometu s
posebnim težištem na održivi razvoj Hrvatske. Posebni cilj Udruge jest utjecati na porast udjela
željezničkoga prometa u prometnom sustavu Hrvatske, kao i podizanje razine zadovoljstva svih korisnika
željezničkih prijevoznih usluga. Udruga djeluje i kao klaster željezničkog sektora.
Ĉlanak 9.
Djelatnost Udruge obuhvaća:
- organiziranje i provedbu akcija za promicanje željezničkoga prometa i željezničke industrije u
zemlji i regiji
- poticanje donošenja stimulativnih zakona radi povećanja udjela željezničkoga prometa u
ukupnom prometu
- poticanje i organiziranje znanstveno-stručnih rasprava te stvaranje znanstvenih i stručnih
podloga za što uspješnije funkcioniranje željezničkoga prometa
- provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti i projekata u cilju ostvarenja ciljeva udruge
- organiziranje svih čimbenika koji su na bilo koji način povezani sa željezničkim prometom radi
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ostvarenja ciljeva Udruge:
- unapređenje i koordinacija strukovnih aktivnosti članova udruge,
- organizacija razmjene iskustva između članova udruge kao i sa vanjskim subjektima,
- predlaganje i rad na zajedničkim projektima članica
- razvijanje programa međunarodne suradnje

Ĉlanak 10.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se tako da se članstvo o radu Udruge pravodobno obavješćuje na
sjednicama njezinih tijela, pismenim izvješćima, preko sredstava javnoga priopćavanja, elektroničkim
putem ili na drugi odgovarajući način (preko oglasne ploče i sl.)
Sjednice tijela Udruge jesu javne.
III. ĈLANSTVO U UDRUZI I NJEZIN USTROJ
a) ĉlanstvo
Ĉlanak 11.
Članom Udruge može postati pravna osoba sa sjedištem u Hrvatskoj i/ili svaki poslovno sposoban
državljanin Republike Hrvatske.
Članom Udruge postaje se upisom u registar članova. Odluku o upisu u registar članova donosi
Predsjedništvo Udruge na temelju pismenoga zahtjeva.
Registar članova vodi tajnik Udruge.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica, čiji izgled, sadržaj i način izdavanja odreĎuje njezino
predsjedništvo.
Ĉlanak 12.
Članovi Udruge mogu biti redoviti članovi, počasni članovi i podupirući članovi.
Redovitim članovima mogu postati neprofitne udruge, savezi i druge neprofitne institucije koje zanima
poticanje željezničkoga prometa te koje su spremne djelovati u skladu s ciljevima Udruge.
Počasnim članom može postati svaka osoba koja je vrlo zaslužna za ostvarivanje temeljnih ciljeva Udruge.
Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim djelovanjem i materijalnim
prinosom želi sudjelovati u ostvarivanju programskih zadaća Udruge.
Ĉlanak 13.
Članovi Udruge plaćaju članarinu.
Predsjedništvo Udruge odreĎuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.
Predsjedništvo Udruge u sklopu financijske politike može donijeti odluku o tome da visina članarine bude
različita. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
b) prava i obveze ĉlanova
Ĉlanak 14.
Prava i obveze članova Udruge poglavito jesu:
- promicanje njezinih ciljeva
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- poštivanje njezina Statuta
- djelovanje u skladu s njezinim Statutom.
Članovi Udruge imaju pravo na potporu stručnih tijela Udruge u pripremi realizacije projekata koji su u
skladu s ciljevima rada Udruge.
Članovi Udruge solidarno podupiru svrhu njezina postojanja. Eventualni konkurentski odnosi izmeĎu
članova Udruge isključuju se te se članovi obvezuju na to da se aktivnostima i uspjesima Udruge neće
koristiti jedni protiv drugih.

Ĉlanak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine više od tri mjeseca zaredom
tijekom kalendarske godine, isključenjem, smrću te prestankom rada Udruge. Odluku o isključivanju donosi
Sud časti.
IV. TIJELA UDRUGE
Ĉlanak 16.
Tijela Udruge jesu:
- Skupština
- Predsjedništvo
- predsjednik Udruge
- Krug za potporu
- Znanstveno vijeće
- Poslovodstvo
- Sud časti
- tajnik Udruge
Udruga ima blagajnika.
a) Skupština Udruge
Ĉlanak 17.
Skupština Udruge je njezino najviše upravno tijelo.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.
Samo redoviti članovi imaju pravo glasa na Skupštini.
Udruge, saveze ili institucije kao redovite članove zastupaju po tri zastupnika koje oni delegiraju na
sjednicu Skupštine.
Podupirući članovi i počasni članovi imaju pravo sudjelovati na sjednicama i savjetovanjima Skupštine, ali
bez prava glasa.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Na izbornoj skupštini biraju se tijela Udruge.
Ĉlanak 18.
Skupština Udruge:
- donosi i mijenja njezin Statut
- odreĎuje politiku njezina razvitka
- donosi program rada Udruge, njezin financijski plan i završni račun
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- bira i razrješava članove Predsjedništva i Suda časti
- bira i razrješava predsjednika Udruge
- daje smjernice za rad Udruge
- odlučuje o udruživanju s drugim pravnim osobama
- razmatra i prihvaća izvješća o radu tijela Udruge
- osniva i imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im odreĎuje zadaće i ovlasti
- donosi poslovnik o svom radu i druge akte
- odlučuje o prestanku rada Udruge
- obavlja i druge poslove odreĎene zakonom i ovim statutom.
Odluke i zaključci Skupštine Udruge obvezuju sva njezina tijela i članove.
Ĉlanak 19.
Skupština Udruge redovito zasjeda barem jednom na godinu.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.
Sjednicu Skupštine Udruge saziva njezino predsjedništvo na vlastitu inicijativu.
Predsjedništvo je obvezno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži barem trećina članova
Skupštine. Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu u roku od petnaest dana, tada ju saziva onaj tko
predloži da se održi sjednica Skupštine, i to u pismenom obliku s prijedlogom dnevnoga reda i
obrazloženjem razloga sazivanja izvanredne Skupštine.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno više od polovine članova Skupštine. Iznimno,
ukoliko se ne odazove polovina članova, redovita Skupština može nakon 30' (trideset minuta) od
planiranog početka započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno 1/3 (jedna trećina
članova Skupštine), osim odluka iz članka 18. stavak 1,4,5,7 i 11.
Skupštini Udruge predsjedava predsjednik Udruge.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Na Skupštini se glasuje javno, osim onda kada se odluči da glasovanje bude tajno.
O radu Skupštine Udruge vodi se zapisnik, koji se pohranjuje u njezinu arhivu.
b) Predsjedništvo Udruge
Ĉlanak 20.
Upravne dužnosti i druge poslove odreĎene ovim statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.
Predsjedništvo Udruge bira Skupština.
Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.
Dužnost zamjenika predsjednika obvezatno obnaša predstavnik Kruga za potporu.
Članove Predsjedništva predlaže predsjednik Udruge, osim zamjenika predsjednika kojega predlaže Krug
za potporu.
Predsjednik Udruge predlaže članove Predsjedništva vodeći računa o tome da jedan član dolazi iz
sindikalnih organizacija učlanjenih u Udrugu, drugi član iz strukovnih udruga učlanjenih u Udrugu, a treći
član iz drugih organizacija učlanjenih u Udrugu.
Predsjednik Udruge istodobno je predsjednik Predsjedništva Udruge.
Mandat članova Predsjedništva Udruge traje četiri godine i može se ponoviti.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva u pravilu mogu biti osobe koje obnašaju
najviše dužnosti u svojim udrugama ili poduzećima.
Ĉlanak 21.
Predsjedništvo Udruge:
- donosi prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune
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- donosi prijedlog plana i programa rada Udruge
- odlučuje o uporabi sredstava u okviru financijskog plana
- vodi poslovanje Udruge i upravlja njezinom imovinom
- imenuje direktora Poslovodstva Udruge u dogovoru s Krugom za potporu
- donosi odluku o investicijskom i tekućem održavanju
- donosi odluku o članarini i načinu njezina plaćanja
- donosi odluku o ustroju Udruge
- donosi odluku o dodjeli priznanja zaslužnim članovima
- saziva sjednicu Skupštine Udruge i predlaže dnevni red
- imenuje blagajnika i tajnika Udruge
- rješava žalbe članova protiv odluke Suda časti
- donosi akte Udruge u skladu za zakonima i ovim statutom
- podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge
- obavlja i druge poslove odreĎene ovim statutom i drugim propisima. Za svoj rad odgovorno je
Skupštini Udruge.
Ĉlanak 22.
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge i rukovodi njegovim radom.
Sjednicu Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik.
Odluke Predsjedništvo u pravilu donosi javno većinom glasova svojih članova.
c) predsjednik Udruge
Ĉlanak 23.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge.
Mandat predsjednika traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.
U slučaju njegove spriječenosti predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika Udruge.
Predsjednik Udruge istodobno je predsjednik Predsjedništva Udruge.
Ĉlanak 24.
Predsjednik Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu
- saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine te im predsjedava
- predlaže odluke Predsjedništvu i Skupštini
- pokreće raspravu o odreĎenim pitanjima iz djelokruga Predsjedništva i Skupštine Udruge
- potpisuje svu materijalnu i financijsku dokumentaciju
- podnosi izvješće o svome radu i radu Predsjedništva Skupštini Udruge
- obavlja i druge poslove utvrĎene ovim statutom, zakonima i drugim propisima.
Za svoj rad odgovaran je Skupštini Udruge.
d) tajnik Udruge
Ĉlanak 25.
Tajnika imenuje Predsjedništvo Udruge na prijedlog njezina predsjednika.
Mandat tajnika traje četiri godine, s mogućnošću ponovnoga imenovanja.
Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku Udruge i Predsjedništvu.
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Ĉlanak 26.
Tajnik vodi brigu o provedbi odluka i zaključaka Skupštine, Predsjedništva i predsjednika Udruge, priprema
materijale i odluke za tijela Udruge, suraĎuje s njezinim članstvom, prati i organizira rad u Udruzi te obavlja
i druge poslove po nalogu predsjednika Udruge.
Tajnik vodi registar članova Udruge.
Dio obveza i prava ili sva prava i obveze iz tajnikova djelokruga Predsjedništvo može prenijeti na
Poslovodstvo Udruge.

e) Krug za potporu
Ĉlanak 27.
Podupirući članovi tvore Krug za potporu.
Zadatak Kruga za potporu jest taj da Predsjedništvo i Poslovodstvo savjetuje o važnim pitanjima koja se
odnose na udrugu, u prvom redu o pitanjima koja se tiču planiranja financija.
Krug za potporu iz svojih krugova na svojoj sjednici ili u pismenom postupku izabire svojega predstavnika
te zamjenika predstavnika za razdoblje od četiri godine.
Krug za potporu ima pravo davati prijedloge u vezi s imenovanjem Poslovodstva.
Sjednica kruga za potporu mora se održati jedanput na godinu. Na sjednicama Kruga za potporu prisutni
su članovi Predsjedništva te Poslovodstvo, koji imaju savjetodavnu funkciju.
Krug za potporu smije donijeti poslovnik o svom radu.
Pri donošenju odluka Kruga za potporu na odgovarajući način vrijede odredbe koje se donose na Skupštini
članova onda ako se poslovnikom ne odredi drugačije.
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f) Znanstveno vijeće
Ĉlanak 28
Radi poticanja znanstvenih istraživanja na području željezničkoga prometnog sustava formira se
Znanstveno vijeće.
Znanstveno vijeće sastoji se od potrebnoga broja stručnjaka s područja istraživanja, znanosti i
savjetovanja, iz područja važnih za rad Udruge. Članovi Znanstvenoga vijeća ne moraju biti članovi
Udruge.
Predsjedništvo imenuje Znanstveno vijeće za razdoblje od četiri godine. Znanstveno vijeće savjetuje
Predsjedništvo i Poslovodstvo kada je riječ o razvoju istraživačkih naloga i znanstvenih istraživanja te prati
navedene naloge i znanstvena istraživanja.

g) Poslovodstvo
Ĉlanak 29.
Poslovodstvo se sastoji od jednoga koordinatora ili nekoliko njih i obavlja tekuće poslove udruge.
Članove Poslovodstva imenuje Predsjedništvo uzimajući u obzir pravo predlaganja.
Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika predsjedništva sklapaju ugovore o radu s članovima
Poslovodstva.
Poslovodstvo može zaposliti suradnike u skladu s proračunom i poslovnikom.
VoĎenje tekućih poslova ureĎuje se poslovnikom Poslovodstva.
Poslovodstvo redovito podnosi izvješće Predsjedništvu, a barem dva puta na godinu.
h) Sud ĉasti
Ĉlanak 30.
Članovi Udruge stegovno su odgovorni za kršenje svojih članskih dužnosti odreĎenih ovim statutom i
drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Sud časti sastavljen od triju članova, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnoga postupka može podnijeti predsjednik Udruge ili tajnik.
Mandat članova Suda časti traje četiri godine i može se ponoviti.
Ĉlanak 31.
Protiv člana može se pokrenuti stegovni postupak ako on djeluje protivno odredbama ovoga statuta.
Stegovni sud može izreći sljedeće stegovne mjere:
- javnu opomenu
- isključenje iz Udruge.
Odluka se donosi većinom glasova članova Suda časti.
Ĉlanak 32.
Protiv odluke Suda časti član u roku od osam dana od dana primitka odluke može uložiti prigovor
Predsjedništvu, čija je odluka konačna.
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V. IMOVINA UDRUGE I NAĈIN NJEZINA STJECANJA
Ĉlanak 33.
Sredstva potrebna za rad Udruge namiču se:
- članarinom
- donacijama, dotacijama, potporama i sponzorstvima
- dobrovoljnim prinosima
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
O prihodima i rashodima Udruge tijekom godine raspravlja i odlučuje Predsjedništvo na temelju prijedloga
Kruga za potporu i Poslovodstva.
Ĉlanak 34.
Imovinu Udruge čine nekretnine, pokretne stvari, prava te novčana sredstva na kojima Udruga ima pravo
vlasništva ili kojima upravlja.
Da bi ostvarila svoje ciljeve i zadaće, Udruga se koristi objektima i sredstvima kojima raspolaže, kao i
objektima i sredstvima drugih udruga s kojima suraĎuje uz odobrenje tih udruga.
Imovina Udruge iskorištava se za ostvarivanje njezinih zadaća u skladu sa zakonskim propisima, ovim
statutom i odlukama mjerodavnih tijela Udruge.
Za svoje obveze Udruga je odgovorna cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.
Ĉlanak 35.
Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona će se iskoristiti isključivo za obavljanje i
unaprjeĎivanje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrĎeni ovim statutom.
Ĉlanak 36.
Članovi Udruge imaju pravo besplatno se koristiti objektima i opremom Udruge.
Ĉlanak 37.
Financijsko-materijalno poslovanje Udruge vodi blagajnik u skladu s propisima kojima se ureĎuje način
voĎenja računovodstva u neprofitnim organizacijama.
Blagajnik vodi evidenciju stanja blagajne te isplate računa.
Blagajnik supotpisuje svu financijsku i materijalnu dokumentaciju.
O svome radu i o stanju financijsko-materijalnih sredstava podnosi izvješće Predsjedništvu i Skupštini
Udruge. Blagajničko poslovanje Predsjedništvo Udruge može prenijeti na ovlaštenu pravnu osobu ili na
Poslovodstvo.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 38.
Udruga prestaje s radom:
- ako tako dvotrećinskom većinom glasova odluči Skupština Udruge
- odlukom mjerodavnoga državnog tijela u skladu sa zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i drugih troškova dijeli u skladu
sa zakonom i odlukom Skupštine, a novčana sredstva bit će darovana udrugama koje se brinu o djeci s
posebnim potrebama.
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Ĉlanak 39.
Tumačenje odredaba ovoga statuta daje Skupština Udruge.
Izmjene i dopune ovoga statuta donosi Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge.
Ĉlanak 40.
Ovaj statut na snagu stupa danom njegova donošenja.

U Zagrebu, dana 03.04. 2008.
Predsjednik Udruge
Branko Kreš

Ovaj Statut obuhvaća izmjene i dopune Statuta:
1. Izmjene Statuta Saveza za željeznicu od 22.10.2009.
2. Izmjene Statuta Saveza za željeznicu od 04.03.2010.
3. Izmjene Statuta Saveza za željeznicu od 30.05.2012.
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