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Čl. 1. 
OSNIVANJE I NAZIV 

 
1. Europska neprofitna udruga osnovana je pod imenom “ATRIUM – Arhitekture totalitarnih 
režima XX stoljeća u sjećanju na urbani razvoj Europe interpretirane u svrhu promicanja 
ljudskih prava i demokracije”. 
 
 

Čl. 2. 
NAČELA 

 
1. Od rana neugodne i teške povijesti, arhitektura diktatorskih i totalitarnih režima XX 
stoljeća može doprinijeti stvaranju zajedničkog europskog identiteta, postajući bitnim 
izvorom za razvoj zajednica, pod uvjetom da je upravljana i razvijana kao dio Kulturne Rute. 
 
2. Aktivnosti Udruge inspirirane su načelom promocije vrijednosti demokracije i sudjelovanja 
naroda kao temelj mirnog i kulturnog suživota. Ni u kojem slučaju i ni na koji način Udruga 
ne prihvaća izraze i oblike rehabilitacije totalitarnih, diktatorskih, autoritarnih ili 
nedemokratskih režima, niti aktivnosti Udruge namjeravaju klasificirati ili usporediti gore 
navedene vrste vladanja. Udruga se posebno pepoznaje u načelima izraženim u Općoj 
deklaraciji o ljudskim pravima i u demokratskim načelima na temelju kojih je osnovano 
Europsko vijeće. 
 
3. Ključ tumačenja, obzirom na kulturnu baštinu ATRIUM-a, nalazi se u disonanci između 
demokratskih principa na kojima je utemeljena Udruga te materijalnih naslijeđa koji se 
neminovno vežu uz totalitarne ili autoritativne režime koji su ih sagradili. Taj interpretacijski 
ključ omogućuje nam zadržavanje trajne poveznice između proučavanja i znanja o tom 
naslijeđu te sjećanja na sa njim povezanim tragedijama. 
 
 

Čl. 3. 
SVRHA 

 
1. Udruga je osnovana sa svrhom promocije i zaštite kulture ljudskih prava kao što je 
izrečeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, putem proučavanja disonantnog 
materijalnog nasljeđa totalitarnih ili autoritativnih režima. Posebni ciljevi su: 
a) sa kritičkom točkom gledišta, širiti znanje, čuvati i promovirati europsko nasljeđe, kako 

materijalno tako i nematerijalno – povezano sa arhitekturom i poviješću 20. stoljeća, sa 
posebnim fokusom na vremenska razdoblja označena diktatorskim ili totalitarnim 
režimima u Europi, 

b) koordinacija lokalnih europskih itinerara Arhitekture totalitarnih režima 20. stoljeća u 
sklopu jedinstvene ATRIUM međunarodne Rute, 

c) izvođenje aktivnosti sa ciljem poticanja proučavanja, poznavanja i razvoja kulturnih i 
arhitektonskih lokacija i itinerara Rute, 

d) suradnja sa sveučilištima i istraživačkim centrima sa svrhom izvođenja dubinskih 
povijesnih, socioloških i generalno kulturno-znanstvenih studija vezanih uz režimsku 
arhitekturu, te europskom poviješću XX stoljeća u svezi sa procesima građenja 
demokracije, 

e) poticati mlade europljane, pogotovo u školama, da se bave proučavanjem teme europske 
rute i promovirati kulturne i edukacijske razmjene vezane uz tu temu, 

f) poticati dijalog i razmjenu dobrih praksi sa drugim Europskim kulturnim rutama o promociji 
itinerara, 
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g) uključenje „drugih itinerara“ u udrugu, što može obogatiti osnovni itinerar poticanjem 
vlastite uloge promocije zajedničkog europskog identiteta, 

h) organizirati i promovirati inicijative sa ciljem podizanja svijesti među europskim građanima 
o njihovoj povijesti, obraćajući pažnju na lokalne osobnosti u sklopu okvira zajedničkog 
europskog identiteta, 

i) usklađivanje marketinških aktivnosti koje se odvijaju na terenu, poticanjem kulturnih i 
turističkih vokacija i pogodovanjem promocije lokalnih proizvoda, 

j) osigurati razvoj održivog i etičnog turizma, podržavanjem i poticanjem izgradnje 
odgovarajućih prostora i infrastrukture od strane nadležnih lokalnih vlasti kako bi se 
poboljšala dostupnost itinerara i poticao održivi turizam, 

k) ciljati na kvalitativno poboljšanje vlastitih aktivnosti putem trajnog nadzora i promocije 
uspješnih odnosa sa europskim institucijama (Vijeće Europe i Europska Unija), 
međunarodnim organizacijama i Europskim institutom za kulturne rute u Luksemburgu, 

l) suradnja sa tijelima, sveučilištima i udrugama koje, u skladu sa općim pristupom Rute,  
rade na razvoju, poboljšanju i širenju Rute ATRIUM. 

 
2. Kako bi postigla svoje ciljeve, Udruga podrazumijeva da je prihvaćanje Europske kulturne 
rute “ATRIUM - Arhitekture  totalitarnih režima XX stoljeća u sjećanju na urbani razvoj 
Europe interpretirane u svrhu promicanja ljudskih prava i demokracije” od strane Vijeća 
Europe temeljne važnosti. Na temelju toga, Udruga će poduzeti sve potrebne aktivnosti  
kako bi se to prihvaćanje zadržalo, te dati opipljivi prilog promociji, poboljšanju i upravljanju 
Rute pritom koristeći se i drugim programima i/ili inicijativama razvijenim od strane Vijeća 
Europe. 
 
3. Udruga je neprofitna organizacija. Može izvoditi aktivnosti u svezi sa ili slične gore 
navedenima, kao i ulaziti u odnose komercijalne, financijske, stvarne ili obvezne prirode 
kako bude smatrano potrebnim ili prigodnim za ispunjavanje svrha Udruge. 
 
4. Udruga može postati članom drugih udruga, tijela ili društva koja izvode aktivnosti u svezi 
sa ATRIUM-om i koje spadaju pod svojim vlastitim ciljevima, na temelju odluke Opće 
skupštine sukladno nižem čl. 12. 
 
 

Čl. 4. 
SJEDIŠTE, LOGO I TRAJANJE UDRUGE 

 
1. Međunarodna udruga ATRIUM ima svoje sjedište u Forlìju, Italija, u uredima Ex-Gil-a, 
Viale della Libertà, br. 2. 
 
2. Operativni se ured otvara u svakom gradu koji sudjeluje u Ruti. Ured se stavlja na 
raspolaganje od strane članova pripadnog teritorija koji će i biti odgovorni za operativne 
troškove, kao i za troškove ljudskih resursa te za osnovna sredstva potrebna za osiguranje 
minimalnog stupnja dobrog upravljanja. 
 
2.1. U slučaju postojanja članova sa susjednih teritorija, može se osnovati zajednički ured, 
ako se tako unaprijed dogovore zainteresirane strane. 
 
2.2. U svakoj će se državi osnovati operativni ured, koji će biti izabran između lokalnih ureda. 
 
3. Lokalni uredi Udruge usvojiti će lokalne planove rada – redovne te razvojne za Rutu – u 
skladu sa smjernicama uspostavljenim od strane Opće skupštine Udruge. Područja imaju 
organizacijsku neovisnost, ukoliko je poštovan ovaj Statut. 
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4. Operativni će se ured za Forlì i njegov teritorij nalaziti u istim prostorijama kao i 
međunarodni ured Udruge. Lokalna vlast u Forlìju platiti će trošak najma prostorija i opreme. 
Osoblje koje obavlja međunarodne poslove osigurati će se financijskim resursima  Udruge 
te odobriti od strane Upravnog odbora. 
 
5. Logo Udruge je prepoznatljiva osobina iste te ga smiju koristiti samo članovi. Logo je 
vidljiv u aneksu ovog Statuta. 
 
5.1. Upotreba loga je zaštićena i regulirana. 
 
6. Udruga je osnovana na neodređeno vrijeme. 
 
 

Čl. 5. 
MEĐUNARODNI INSTRUMENTI RADA 

 
1. Kako bi se postigli ciljevi iz čl. 3 ovog Statuta, Udruga ATRIUM identificirala je slijedeće 
instrumente rada koji za cilj imaju ojačanje odnosa među partnerima te se financiraju putem 
sredstava Udruge: 
 
a) promidžba zajedničkih inicijativa sa svrhom postizanja ciljeva ovog Statuta kao naprimjer 
izložbe, seminari, ankete, itd., 
 
b) sudjelovanja u europskim i međunarodnim projektima, 
 
c) stvaranje Internet stranice na engleskom jeziku koja obuhvaća i sažetke na jeziku svakog 
člana sa namjerom širenja informacija i promocije aktivnosti i programa Udruge, 
 
d) sudjelovanje na gopodarskim sajmovima kako bi se promovirali brend i aktivnosti Udruge, 
 
e) upravljanje kulturnim instrumentima za virtualnu rutu. 
 
2. Aktivnosti gornje točke a) biti će odlučene od strane Opće skupštine članova. 
 
 

Čl. 6. 
PROPISI UDRUGE 

 
1. Djelovanje Udruge ATRIUM regulirano je ovim Statutom. 
 
2. Bilo koja interna pravila predložena od strane Upravnog odbora i odobrena od strane 
Opće skupštine regulirati će i druge aspekte u svezi sa organizacijom i aktivnostima Udruge, 
u skladu sa ovim Statutom. 
 
 
 
 
 

Čl. 7. 
UVJETI PRIMANJA U ČLANSTVO UDRUGE 
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1. Tijela koja su prihvatljiva za članstvo u Udruzi ATRIUM su lokalne javne uprave 
općinskog, međuopćinskog, pokrajinskog (departmanskog), regionalnog (kantonalnog)  te 
županijskog karaktera, nadalje u tekstu Uprave, koje na svom području imaju značajne 
arhitekturne primjere u svezi sa europskim totalitarnim, diktatorskim, autoritarnim ili 
nedemokratskim  režimima 20. stoljeća i koji dijele načela i ciljeve čl.3. ovog Statuta i rade 
na njihovom ostvarenju.   
Sveučilišta i istraživački centri koji promoviraju istraživanja povijesti, sociologije, 
antropologije i drugih disciplina koja mogu pomoći u kritičkom istraživanju disonantnog 
naslijeđa totalitarnih, diktatorskih, autoritarnih te nedemokratskih režima 20. stoljeća također 
mogu biti članovi. 
 
2. Kao preduvjet članstva Udruge potrebno je potpisati „Člansku povelju“ Udruge ATRIUM 
sukladno nižem čl.20., koja definira obeze koje se članovi obvezuju ispunjavati. Članstvo u 
Udruzi počinje od trenutka potpisivanja navedene povelje. 
 
3. Kako bi bili primljeni, kandidati bi trebali podnijeti posebnu prijavu Udruzi: 
a) Ako se radi o lokalnim upravama, spis bi trebao sadržavati projekt za lokalnu rutu 
Arhitekture totalitarnih režima XX stoljeća te povezane znanstvene dokumente koji dokazuju 
prihvatljivost naslijeđa i predmeta koji namjeravaju uključiti u rutu i koji pokazuju prihvatljivost 
na temelju posebnih zahtjeva koji će se definirati pravilima, te plan rada ili aktivnosti za 
promociju i istraživanje interpretacije takvog naslijeđa na način koji je dosljedan principima 
i ciljevima Udruge. 
 
b) Ukoliko se radi o Sveučilištima ili istraživačkim centrima, spis bi trebao sadržavati 
prijedloge i istraživanja o temama koje su od interesa za Rutu. 
 
Znanstvena vrijednost predstavljenih radova biti će potvrđena od strane Znanstvenog 
odbora sukladno čl. 17. 
 
Prijava i relevantni dokumenti za ocjenu iste tebali bi biti podneseni na engleskom jeziku. 
 
Uprave čije je arhitektonsko naslijeđe uključeno u Transnacionalnom priručniku izdanom u 
sklopu projekta ATRIUM i čija se znanstvena vrijednost dokazala i provjerila tim putem, ne 
moraju podnijeti dodatnu znanstvenu dokumentaciju i mogu biti primljene u članstvo Udruge 
bez odgode. 
 
4. Uprave koje žele postati članicama Udruge trebale bi podnijeti prijavu za članstvo u Udruzi 
nakon što su nadležna tijela takve Uprave razmatrala i prihvatila ovaj Statut. 
 
5. Nakon prijedloga Upravnog odbora i nakon primljenog mišljenja Znanstvenog odbora, 
Skupština će članova ocjeniti prijave i priložene dokumente te donijeti odluku o prijemu u 
članstvu. 
 
6. Nakon primanja u članstvo, članarina mora biti plaćena u roku od 90 dana od obavijesti o 
prijema u članstvu od strane Skupštine. 
 
7. Članstvo je stečeno na neodređeno vrijeme, te se prava članova o napuštanju, kao i o 
njihovom isključenju sukladno čl.10, smatraju poznatim. 
 
 

Čl. 8. 
ČLANOVI UDRUGE 
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1. Udruga “ATRIUM” obuhvaća: 
članove osnivače, 
redovne članove. 
 
2. Članovi osnivači su uprave koje će postati članicom Udruge ATRIUM do 15. lipnja 2013. 
 
3. Redovni su članovi uprave čije su prijave prihvaćene na temelju čl. 7. i 9. ovog Statuta. 
 
 

Čl. 9. 
GODIŠNJA ČLANARINA 

 
1. Članovi udruge plaćati će godišnju članarinu u iznosu koji će biti odlučen od strane 
godišnje Opće skupštine. 
 
2. U slučaju da godišnji plan rada odobren od strane Upravnog odbora uključuje aktivnosti 
izvedene od strane udruge u korist pojedinog člana, troškovi vezani uz navedenu aktivnost 
morati će biti uključeni u izračun svote godišnje članarine takvog člana. 
 
3. Godišnja članarina trebala bi biti plaćena svake godine do ožujka ili unutar 30 dana od 
prihvaćanja proračuna od strane gradskog vijeća člana. 
 
4. Svaka će Uprava Člana plaćati troškove sudjelovanja vlastitog predstavnika na 
sjednicama Opće skupštine. 
 
5. Svaka će Uprava Člana plaćati troškove sudjelovanja vlastitog predstavnika, ukoliko 
moguće člana Upravnog odbora, na sastancima gore navedenog Odbora. 
 
 

Čl. 10. 
PRESTANAK ČLANSTVA I ISKLJUČENJE 

 
1. Gubitak članstva je moguć zbog: 
 
a) namjernog opoziva putem obavijesti koja se ima poslati Upravnom odboru Udruge 
preporučenim pismom do 31. listopada godine koja prethodi opozivu; 
 
b) isključenja zbog neplaćanja, ako član ne plati godišnju članarinu. U slučaju neplaćanja 
godišnje članarine, unatoč najmanje 2 (dva) pisana podsjetnika Predsjednika, Predsjednik 
će isključiti člana te o tome obavijestiti člana, Upravni odbor te Opću skupštinu na slijedećoj 
dostupnoj sjednici; 
 
c) isključenja ako član:  
c.1) propusti slijediti odredbe ovog Statuta, pravila Udruge i bilo koju legalno prihvaćenu 
odluku tijela Udruge; 
c.2) je uključen u aktivnostima koje su u konkurenciji sa ili protivne načelima i interesima 
Udruge; 
c.3) ne ispunjava potrebne uvjete za prijem u članstvo sukladno pravilima čl. 7. 
 
2. Isključenje člana nastavno gornjem paragrafu c) biti će odlučeno od strane Opće 
skupštine, nakon konzultacija sa Znanstvenim odborom, slijedom prijedloga Upravnog 
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odbora, slanjem pismene obavijesti o mogućim neplaćenim svotama i davanjem  članu 
prava odgovora. Posebno u svezi sa isključenjem nastavno gornjem paragrafu c) točka c.3) 
, Upravni odbor morati će prethodno primiti mišljenje Znanstvenog odbora. 
 
3. Članovi koji su opozvali svoj status ili koji su isključeni gubiti će sva prava na imovinu 
Udruge i neće imati ikakvo pravo na povrat plaćenih članarina. 
 
 

Čl. 11. 
TIJELA UDRUGE 

 
Administrativna i upravna tijela Udruge su: 

- Opća skupština članova; 
- Upravni odbor; 
- Predsjednik. 
 

Tehnička tijela Udruge su: 
- Znanstveni odbor; 
- mreža sveučilišta i istraživačkih centara; 
- uprava i operativno tijelo; 
- revizor. 

 
 

Čl. 12. 
OPĆA SKUPŠTINA 

 
1. Opća je skupština vrhovno tijelo Udruge. Definira strateške smjerove i donosi temeljne 
odluke za Udrugu. Sastavlja ga 1 predstavnik svake Uprave članice. 
 
2. Opća će se skupština sastajati najmanje jedanput godišnje u jednoj od država kojih 
predstavlja, u roku od šest mjeseci od kraja fiskalne godine. Općom skupštinom predsjedava 
Predsjednik Udruge ili u njegovoj/njezinoj odsutnosti Potpredsjednik. 
 
3. Opća će se skupština sazvati od strane Predsjednika putem pisma, faxa ili email-a, 
poslanog najmanje 15 dana prije dana održavanja opće skupštine; dopis će sadržavati 
podatke o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine. 
Može se sazvati dodatna druga sjednica čak na dan održavanja prve sjednice. 
 
4. Svaka Uprava članica ima jedan glas u predmetima u djelokrugu Opće skupštine. 
 
5. Opća skupština raspravlja i odlučuje o: 
a) općim smjerovima i odrednicama Udruge, 
b) prihvaćanju i izmjenama Statuta i pravilnika, 
c) imenovanju i razrješenju Predsjednika i Potpredsjednika, 
d) broju, imenovanju i razrješenju članova Upravnog odbora, 
e) imenovanju i razrješenju revizora, 
f)  imenovanju i razrješenju članova Znanstvenog odbora, 
g) prihvaćanju novih članova i njihovog isključenja, sa iznimkom odredbi čl. 10, paragrafa 1, 
točke b), 
h) prihvaćanju privremenog proračuna i konačne bilance, 
i) prihvaćanju godišnjeg plana rada Udruge i relevantnog proračuna, 
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j) članstvu Udruge u drugim udrugama, tijelima i društvima koji se bave relevantnim 
aktivnostima, u sklopu njihovog djelokruga, na temelju prijedloga Upravnog odbora, 
k) definiranju smjerova i okvira lokalnih planova rada Udruge, 
l)  svim sadržajima sukladno ovlastima na temelju ovog Statuta, 
m) definiranju godišnje članarine. 
 
6. Opća se skupština može sazvati na temelju zahtjeva većine članova Upravnog odbora ili 
najmanje petine članova. 
Opća se skupština može iznimno sazvati i putem video-veze. 
 
7. Opća je skupština pravilno sazvana prvim pozivom u prisutnosti polovice članova plus 
jedan. Da bi se postigao kvorum, pribrojavaju se i članovi predstavljeni na temelju punomoći. 
Svaki član ne može predstavljati više od 2 opunomoćitelja. 
Drugim je pozivom Opća skupština pravilno sazvana u prisutnosti najmanje1/3 (jedne 
trećine) prisutnih članova, osobno ili putem punomoći. 
 
8. Opća skupština uobičajeno raspravlja i glasuje javno te se odluke donose na temelju 
većine glasova prisutnih članova, osobno ili putem punomoći, osim u slučajevima definiranih 
u nižem paragrafu 9. Odluke o osobama donose se tajnim glasovanjem. 
Sve se rasprave i odluke zapisuju u zapisniku kojeg potpisuje Predsjednik i zapisničar. 
 
9. Za rasprave i odluke o promjenama Statuta, razrješenju Predsjednika ili Potpredsjednika, 
isključenju člana sukladno čl. 10., paragraf 1, slovo c), prestanak djelovanja Udruge i 
prijenos imovine, Opća je skupština važeća u prisutnosti najmanje pola plus jednog od 
članova, prisutnih osobno ili putem punomoći. Odluke su pravovaljane ako dvije trećine 
članova, prisutnih osobno ili putem punomoći, glasaju za takvu odluku. 
 
10. Izvršavanje funkcija sukladno ovom članku vrše se nenaplatno. 
 
11. Predstavnici članova Opće skupštine koji razvijaju strateške projekte ili aktivnosti 
značajne važnosti, a u svezi sa kulturnom Rutom ATRIUM, a čiji projekti ili aktivnosti su u 
skladu sa ciljevima čl.3., te su predstavljeni u godišnjem izvještaju o lokalnim aktivnostima, 
trebali bi pripremiti kratku prezentaciju o istima i predstaviti ostalim članovima glavne ideje 
projekata/aktivnosti tijekom godišnje Opće skupštine.  
 
 

Čl. 13. 
UPRAVNI ODBOR 

 
1. Upravni odbor ima izvršne ovlasti i bira se interno od strane Opće skupštine, tajnim 
glasovanjem. Predsjednik i Potpredsjednik Udruge ATRIUM članovi su i Upravnog odbora. 
 
2. Kao prvo, Opća skupština definira broj osoba koje će sastavljati Upravni odbor za 
slijedeće trogodišnje razdoblje. Nastavno, članovi predstavljaju kandidate Predsjedniku. 
Svaki je kandidat prikladan samo ako ga podržava njamanje 5 (pet) članova. 
Kandidati koji dobiju većinu glasova su izabrani. Svaki član ima pravo na broj glasova koji 
je jednak broju upravitelja koji se moraju izabrati. 
 
3. Članstvo u Upravnom odboru traje tri godine, dok sam Odbor broji od 5 do 15 članova. 
 
4. Upravnom odboru su povjerene slijedeće funkcije: 
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a) implementacija smjernica sukladno odlukama Opće skupštine te organizacija godišnjeg 
međunarodnog plana rada; 
b) priprema godišnjeg privremenog proračuna i konačne bilance; 
c) obračun usklađivanja članarina; 
d) definiranje naknada za osoblje koje vodi međunarodnu Rutu; 
e) predložiti isključenje u slučajevima sukladno čl. 10., paragrafu 1, slovo c), pogotovo 
dobivanje prethodnog mišljenja Znanstvenog odbora u predmetima sukladno slovu c.2) i 
c.3) istog paragrafa, u tom cilju ima obvezu formalnog traženja izvješća od predmetnog 
člana; 
f) predložiti Općoj skupštini primanje novih članova, nakon dobivenog mišljenja 
Znanstvenog odbora; 
g) predložiti Općoj skupštini članstvo Udruge u drugim udrugama, tijelima i društvima koji se 
bave relevantnim aktivnostima, u sklopu njihovog djelokruga; 
h) svim sadržajima sukladno ovlastima na temelju ovog Statuta. 
 
5. Upravni odbor uobičajeno se sastaje barem jednom godišnje. K tomu, može se sastati na 
traženje najmanje trećine članstva. 
 
6. Upravni odbor saziva Predsjednik, koji će obavijestiti članove o sjednici najmanje 20 dana 
prije održavanja iste, pismenim putem, putem faxa ili email-a. 
Sjednica je pravilno sazvana prvim pozivom u prisutnosti polovice članova ili članova 
predstavljenih na temelju punomoći plus jedan. Svaki član ne može predstavljati više od 2 
opunomoćitelja. Drugim je pozivom sjednica pravilno sazvana u prisutnosti najmanje1/3 
(jedne trećine) prisutnih članova, osobno ili putem punomoći. 
 
7. Odluke i zaključci izglasani su apsolutnom većinom prisutnih te su prikladno zapisani u 
zapisniku od strane uprave i provedbenog tijela. 
Članovi Odbora koji ne mogu osobno prisustvovati sjednicama mogu sudjelovati putem 
video veze. 
Upravni odbor može se iznimno  sazvati i video vezom. 
 
8. Izvršavanje funkcija sukladno ovom članku vrše se nenaplatno. 
 
 

Čl. 14. 
PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK 

 
1. Predsjednik je zakonski predstavnik Udruge; on/ona jamči za postizanje ciljeva Udruge, 
kao i za poštivanje Statuta. 
 
2. Predsjednik se bira tajnim glasovanjem godišnje Opće skupštine članova,  između 
članstva u Upravnom odboru  ili između članstva Upravnog odbora ili kao jedna od osoba  
sa adekvatnim vještinama i iskustvom. Načelo rotacije smatra se poželjnim. 
 
3. Predsjednik izvršava svoju funkciju u trajanju od tri godine, te automatski gubi poziciju 
ako se tijelo ili uprava kojeg on/ona predstavlja povlači iz Udruge. 
 
4. Opća skupština imenuje i poništava  Predsjednika postupcima opisanim u članku 12. 
 
5. Predsjedniku su povjerene slijedeće dužnosti: 
a) službeno predstavljanje Udruge na državnom i međunarodnom nivou; 
b) sazivanje Opće skupštine i Upravnog odbora; 



 10 

c) implementiranje upravljačkih smjernica Opće skupštine i Upravnog odbora; 
d) definiranje funkcija koja se imaju delegirati upravnom i operativnom tijelu kao i sastav 
istih, ovisno o dostupnim sredstvima Udruge; 
e) praćenje sukladnosti sa trenutnim Statutom i pravilima Udruge; 
f) predsjedavanje Općom skupštinom i Odborom upravitelja i potpisivanje vezanih zapisnika; 
g) odlučivanje o isključenju članova, sukladno odredbama čl. 10, paragraf 1, slovo b) i 
obaviještavanje o istom; 
h) odobravanje vanjskim subjektima – koji su predočili posebni zahtjev – upotrebu loga Rute; 
j) sve stvari koje su u nadležnosti sukladno važećim Statutom. 
 
6. Potpredsjednik – izabran među članovima Upravnog odbora – pomaže Predsjedniku i 
zamjenjuje ga/je u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti prisustvovanja. 
 
7. U slučaju ostavke ili prepreke u izvršavanju funkcije Predsjednika ili Potpredsjednika, 
zamjene će se izabrati tijekom prve dostupne sjednice Opće skupštine. 
 
8. Kako bi se izvršile aktivnosti Udruge i implementirale odluke donesene od strane 
nadležnih tijela, te kako bi se upravljalo međunarodnim aktivnostima Rute, Predsjednik ima 
pravo na korištenje upravnog i operativnog tijela. 
 
9. Izvršavanje funkcija sukladno ovom članku vrše se nenaplatno. 
 
 

Čl. 15. 
UPRAVA I OPERATIVNO TIJELO 

 
1. Kako bi se ostvarili međunarodni ciljevi Rute sukladno čl. 3., Predsjednik Udruge 
povjerava upravnom i operativnom tijelu postizanje ciljeva redovnog vođenja i strateškog 
razvoja, to jest planiranih ciljeva tijela Udruge. Uredi upravnog i operativnog tijela nalaze se 
u međunarodnom uredu Udruge. 
 
2. Upravno i operativno tijelo sastavljeno je od: 
 
- 1 direktor imenovan od strane Predsjednika koji isto definira zadatke i trajanje imenovanja, 
- 1 stručnjak za svakog člana, postavljen  da radi za ATRIUM na lokalnom nivou sukladno 

odredbama gornjeg čl. 4, paragraf 2,  
- osoblje u međunarodnom uredu Rute koje se sastoji od zaposlenika Uprava Članova i/ili 

osoba koji se smatraju pogodnim na temelju životopisa i stručnog znanja; takvo osoblje 
dobiva ad hoc zadatke o suradnji. 

 
 

Čl. 16. 
REVIZIJA I NADZOR 

 
1. Tijelo zaduženo za reviziju sastavljeno je od 1 člana postavljenog od strane Opće 
skupštine, obično iz osoblja članstva. 
 
2. Tijelo revizije i nadzora: 
a) nadgledava pravilno korištenje sredstava Udruge na financijskom i knjigovodstvenom 
planu; 
b) provjerava privremeni proračun i finalnu bilancu, priprema prikladne prateće izvještaje; 
c) sudjeluje u sastancima ureda Predsjednika  i Opće skupštine kad god da su sazvani. 
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3. Izvršavanje funkcija  revizije i nadzora može se vršiti uz pravičnu naknadu. 
 
 

Čl. 17. 
ZNANSTVENI ODBOR 

 
1. Znanstveni odbor je savjetodavno tijelo Udruge, sastavljeno kako bi vršilo slijedeće 
funkcije: 
a) provjera dokumenata vezanih za prijave novih članova, davanje mišljenja i 
potkrijepljivanje znanstvene važnosti dokumenata na temelju odredbi pravila sukladno čl. 7.; 
b)  davanje mišljenja na aktivnosti predložene u radnom planu Udruge; 
c) davanje vlastitih mišljenja o znanstvenoj vrijednosti međunarodnog i lokalnog 
promotivnog materijala; 
d) davanje mišljenja o isključenju članova na temelju prethodnog čl. 10., točke 2; 
e) priprema godišnjeg izvještaja o vlastitim aktivnostima; 
f) promicanje prijedloga aktivnosti od strane Udruge; 
g) kontrola znanstvene vrijednosti provedenih aktivnosti i davanje mišljenja o postojanju 
uvjeta prihvatljivosti opisanih u pravilima sukladno čl. 7. 
 
2. Znanstveni odbor – imenovan od strane Opće skupštine – sastavljen je od 3 do 9 članova. 
 
3. Stručnjaci iz područja vezanih za svrhu i cilj Udruge dio su Znanstvenog odbora. 
Interdisciplinarnost i teritorijalni pluralitet zajamčeni su. 
 
4. Znanstveni odbor interno postavlja Predsjednika koji sudjeluje – bez prava glasa – na 
sastancima Upravnog odbora i koordinira radom Znanstvenog odbora. 
 
5. Troškovi rada i upravljanja Znanstvenim odborom podmiruje Udruga. 
 
 

Čl. 18. 
MREŽA SVEUČILIŠTA I ISTRAŽIVAČKIH CENTARA 

 
1. Kako bi se razvila Ruta i kako bi se bolje kvalificirale aktivnosti koje se implementiraju na 
lokalnom i međunarodnom nivou, povrh onog što će proizvesti, govoreći o znanstvenom 
istraživanju, Sveučilišta kao članovi, Udruga će promovirati stvaranje i koristiti znanstvene 
priloge „Akademske mreže“ koju čine europska sveučilišta i istraživački centri zainteresirani 
za proučavanje i promociju tema ATRIUM europske Rute, kao i poticati realizaciju programa 
izmjene između sveučilišta  i tečajeva fokusiranih na glavne teme Rute. 
 
2. Suradnja Udruge i Akademske mreže formalizirana je potpisom posebne izjave o namjeri. 
 

Čl. 19. 
PRIJATELJI UDRUGE „ARHITEKTURA TOTALITARNIH REŽIMA XX STOLJEĆA U 

SJEĆANJU NA URBANI RAZVOJ EUROPE INTERPRETIRANE U SVRHU 
PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I DEMOKRACIJE“ 

 
1. Prijatelji Udruge ATRIUM, ukratko zvani „Prijatelji Rute“, su neprofitne institucije te javne 
i privatne udruge koje – financijskim doprinosom ili djelovanjem u korist Udruge – provode 
aktivnosti koje podržavaju cjelokupni projekt promocije Rute koji je predmet ovog Statuta. 
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2. Kako bi postali „Prijatelji Rute“, gore navedeni subjekti moraju potpisati “ Povelju o etičkoj 
obvezi ATRIUM kulturnoj ruti“ – navedenoj u nižem čl. 20. – te pridržavati se odredbama 
iste. 
 
3. Prijatelji Rute smiju koristiti logo Udruge ATRIUM nakon odobrenja Predsjednika koje se 
mora zatražiti za svako korištenje. 
 
4. Udruga može stvoriti odnose sa drugim specijaliziranim mrežama (na primjer, mreža 
fokusirana na povijesnim institucijama otpora), kako bi razvila aktivnosti Udruge te 
promovirala Rutu. 
 
 

Čl. 20. 
POVELJA O ČLANSTVU U UDRUZI I IZJAVE O ETIČKOJ OBVEZI 

 
1. Udruga usvaja Povelju o članstvu koja definira obveze na temelju članstva u Udruzi, 
uključujući obveze za članove o: 
a) promociji ATRIUM kulturne Rute, 
b) povećanju svijesti u školama putem poticanja programa razmjena i twinning programa, 
c) dostupnosti osobe i mjesta za lokalne aktivnosti Rute. 
 
2. Kako bi se Ruta razvila u skladu sa načelima koja su inspirirala stvaranje iste i kako bi se 
osigurala legitimna upotreba loga, te svih Rutom povezanih loga, Udruga usvaja jednu ili 
više “Povelja o etičkoj obvezi” europske kulturne Rute ATRIUM. 
 
3. Općenito, Povelje o etičkim obvezama definiraju uvjete i odredbe odnosa AUTRIUM-a sa 
vanjskim subjektima kao što je navedeno u gornjem čl. 19., kao i sa ekonomskim partnerima. 
 

Čl. 21. 
SLUŽBENI JEZIK 

 
1. Administrativni dokumenti i izvještaji koji se čuvaju u arhivi sjedišta su na talijanskom 
jeziku, ali mogu po upitu člana biti prevedeni na engleski jezik. 
 
2. Službena komunikacija i operativna dokumentacija sastavljaju se i šalju na engleskom 
jeziku. 
 
 

Čl. 22. 
FINANCIJE I IMOVINA 

 
1. Kako bi  slijedila svojim ciljevima, Udruzi su dostupni slijedeći izvori financiranja: 
a) godišnje članarine; 
b) prihodi od raznih aktivnosti i projekata; 
c) doprinosi i financiranja od strane javnih i privatnih tijela; 
d) naknade na temelju posebnih dogovora; 
e) bilo koji drugi prihod koji sudjeluje u povećanju sredstava Udruge. 
 
2. Imovina Udruge sastoji se od: 
a) pokretne i nepokretne imovine koju je Udruga dobila bilo kojim putem (donacije, prilozi, 
itd.) od strane pojedinaca i tijela ili izravno kupljena; 
b) rezervi koje potječu iz proračunskog viška. 
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Čl. 23. 
PRIVREMENI PRORAČUN I KONAČNA BILANCA 

 
1. Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.  
 
2. Svake godine, do 30. lipnja, Upravni odbor Udruge mora se sazvati radi sastavljanja 
privremenog proračuna i konačne bilance koja se mora podnijeti Općoj skupštini do 30. 
lipnja. 
 
 

Čl . 24. 
PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE 

 
1. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga dođe do prestanka djelovanja Udruge, njezina imovina 
biti će darovana drugim udrugama koje ostvaruju slične ciljeve. 
 
 

Čl. 25. 
PRIMJENA MJERODAVNOG PRAVA 

 
1. Za bilo koje pitanje koje nije regulirano ovim Statutom, primjeniti će se važeći zakoni i 
propisi, te opća načela talijanskog pravnog sustava, primjenjivi u Italiji. 
 
2. Svaki spor proizašao ili povezan sa ovim dokumentom, kao i bilo koji odnos između 
članova a koji ovisi o istom, podložan je nadležnošću Sudova u Forlìju, Italija, te se 
primjenjuje talijansko pravo. 
 
 

Čl. 26. 
PRIJELAZNE ODREDBE 

 
1. Prva će se Opća skupština održati povodom osnivanja Udruge. Skupštinom će 
predsjedati predstavnik općine Forlì, kao vodeći partner projekta ATRIUM te će se tijekom 
iste osigurati izbor tijela  Udruge. 
 
2. Članovi koji su potpisnici memoranduma Udruge mogu sudjelovati u radu prve Opće 
skupštine. 


