Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (‘’Narodne novine”, broj 74/14), Skupština
Hrvatskog vakuumskog društva održana 1. rujna 2015. donijela je

STATUT
HRVATSKOG VAKUUMSKOG DRUŠTVA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko
vakuumsko društvo (u daljem tekstu: HVD); zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi;
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja
sukladno zakonu; ostvarivanje javnosti rada HVD; uvjetima i načinu učlanjivanja i
prestanku članstva i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova i
načinu vođenja popisa članova; unutarnjem ustroju HVD-a; tijelima HVD-a, njihovom
sastavu, ovlastima i načinu sazivanja sjednica, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu
izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; izboru i opozivu likvidatora
udruge; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku
i postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; načinu rješavanja sporova
i sukoba interesa unutar udruge.
Članak 2.
Hrvatsko vakuumsko društvo obavlja svoju djelatnost i sudjeluje u pravnom prometu
pod nazivom “Hrvatsko vakuumsko društvo” a skraćeni naziv je HVD.
Naziv Hrvatskog vakuumskog društva na engleskom jeziku glasi: Croatian Vacuum
Society, koji se rabi uz naziv na hrvatskom jeziku.
Sjedište Hrvatskog vakuumskog društva je u Zagrebu.
Hrvatsko vakuumsko društvo djeluje na području Republike Hrvatske.
Hrvatsko vakuumsko društvo je pravna osoba bez namjere stjecanja dobiti, a kao
udruga registrirana je pri Ministarstvu uprave.
Hrvatsko vakuumsko društvo zastupa predsjednik Hrvatskog vakuumskog društva, a u
njegovoj odsutnosti dopredsjednik Društva.

Članak 3.
Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Hrvatsko vakuumsko društvo može
osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području jedne ili
više općina, grada ili županija.
Podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština
HVD-a.
Članak 4.

Hrvatsko vakuumsko društvo ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je
obodno ispisan HRVATSKO VAKUUMSKO DRUŠTVO, a u sredini pečata je znak HVD-a koji
simbolički predstavlja rotacijsku vakuumsku pumpu.
HVD ima i pravokutni štambilj s natpisom HRVATSKO VAKUUMSKO DRUŠTVO i
adresom sjedišta HVD-a. Podružnice imaju štambilj istog oblika s natpisom HRVATSKO
VAKUUMSKO DRUŠTVO – PODRUŽNICA, te adresom sjedišta podružnice.
Članak 5.
Hrvatsko vakuumsko društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i
udruge u zemlji i inozemstvu.
Članak 6.
Rad Hrvatskog vakuumskog društva je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova
HVD-a i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu HVD-a obavještavaju dostavom pisanih materijala, elektronskim
putem i putem sjednica tijela HVD-a.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela
upravljanja HVD-a i izvještavati javnost o radu tih tijela i HVD-a.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Hrvatsko vakuumsko društvo može
izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju
glasila donosi Skupština.
HVD po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije,
biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
HVD može dodjeljivati priznanja i nagrade.
II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 7.
Cilj Hrvatskog vakuumskog društva je da prati, razvija i popularizira vakuumsku
znanost i tehniku i obrazuje članove društva o njoj, potiče i pomaže njenu primjenu, te
pomaže i zastupa interese članova HVD-a. Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka
Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
 okupljanjem stručnjaka i građana koji se bave istraživanjem i primjenom
vakuumske znanosti i tehnike.
 promicanjem i unapređenjem vakuumske tehnike u znanosti, industriji i ostalim
djelatnostima.
 organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, tribina, radionica i drugih
stručnih skupova o problemima vakuumske znanosti i tehnologije.
 strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova,
 poticanjem studenata i mladih stručnjaka na proučavanje vakuumske znanosti i
tehnologije.

 suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu,
te svim organizacijama koje podupiru rad HVD-a.
 ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama.
 izdavanjem stručne i znanstvene literature.
 podsticanjem i pomoganjem istraživanja baziranih na vakuumskim tehnikama
 Populariziranjem primjene vakuumskih tehnika i rezultata istraživanja baziranim na
njima
 obavljanjem drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim
Statutom.
Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost, stručni rad i
istraživanje, prirodne znanosti.
Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja sukladno zakonu su:
- organizacija i održavanje edukativnih programa i programa osposobljavanja iz
područja vakuumskih tehnika i tehnologija;
- organizacija i održavanje simpozija, konferencija, znanstvenih i stručnih skupova,
radionica, seminara te izložbi;
- nakladnička djelatnost radi izdavanja knjiga, časopisa, brošura, letaka i drugog
promidžbenog materijala vezanih uz vakuumske znanosti i tehnologije.

III ČLANOVI HRVATSKOG VAKUUMSKOG DRUŠTVA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA
ODGOVORNOST ČLANOVA
Članak 8
Članovi u Hrvatskom vakuumskom društvu mogu biti redovni, počasni i mladi.
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske i stranci koji prihvate statut i
opće akte HVD-a (pojedinačni članovi).
Redovni članovi HVD-a mogu biti i pravne osobe ili njihove organizacijske jedinice sa
sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost HVD-a (skupni članovi).
Predstavnika skupnog člana imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim
djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Hrvatskog vakuumskog društva.
Mladim članom mogu biti osobe koje se školuju u srednjim školama ili studiraju.
Članak 9.
Odluku o prijemu u članstvo redovnih i mladih članova donosi Upravni odbor
Hrvatskog vakuumskog društva na temelju molbe za prijem (pristupnice) kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora
HVD-a.
O članovima Udruge vodi se popis članova. Popis članova se vodi u elektroničkom
obliku kao računalna baza podataka.
Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu odnosno nazivu člana, osobnom
identifikacijskom broju (OIB) člana, datumu rođenja odnosno datumu osnivanja člana,

prebivalištu odnosno sjedištu člana, datumu pristupanja člana HVD-u, kategoriji članstva,
te datumu prestanka članstva u HVD-u, i adresi elektroničke pošte.
Popis članova Udruge vodi Tajnik.
Članak 10.
Prava i obveze članova su:
 da biraju i budu birani u tijela Hrvatskog vakuumskog društva sukladno kategoriji
članstva;
 da odlučuju i budu obaviješteni o radu HVD-a i njegovih tijela te o materijalno
financijskom poslovanju;
 da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva HVD-a i doprinose ostvarivanju njegovih
djelatnosti;
 da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HVD-a i njegovih tijela;
 da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HVD-a;
 da redovito plaćaju članarinu;
 da čuvaju i podižu ugled Hrvatskog vakuumskog društva.

Članak 11.
Članstvo u Hrvatskom vakuumskom društvu prestaje:





prestankom djelovanja HVD-a;
pismenom izjavom o istupanju iz članstva i
isključenjem iz članstva.
član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do 1. srpnja ne plati
članarinu za drugu uzastopnu godinu.
Članak 12.

Član Hrvatskog vakuumskog društva može biti isključen iz članstva ako prekrši
odredbe Statuta ili ugrozi interese HVD-a ili prouzroči ozbiljnu štetu HVD-u i njegovom
članstvu. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor HVD-a.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju iz članstva može se, u roku od 15 dana,
izjaviti žalba Skupštini čija je odluka konačna.
Brisanje iz popisa članova prema članku 11, stavak 4, može se poništiti ukoliko član u
roku od 30 dana po primitku obavijesti uplati zaostale članarine.
IV TIJELA HRVATSKOG VAKUUMSKOG DRUŠTVA
Članak 13
Tijela Hrvatskog vakuumskog društva su:
1.
2.
3.
4.

Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Nadzorni odbor

IV-1 SKUPŠTINA
Članak 14.
Skupština je najviše tijelo Hrvatskog vakuumskog društva, a čine ju svi redovni i
počasni poslovno sposobni članovi HVD-a fizičke osobe te predstavnik pravne osobe
redovne članice HVD-a. Predstavnik pravne osobe ima tri glasa.
Redovna Skupština Hrvatskog vakuumskog društva održava se najmanje jednom
godišnje. Svake treće godine Skupština je izborna.
Predsjednik HVD-a može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na
zahtjev četvrtine članova HVD-a, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik HVD-a ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača i ovog članka, u
roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva sjednicu Skupštine može sazvati četvrtina
članova HVD-a upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.
Članak 15.
Skupštinu saziva predsjednik Hrvatskog vakuumskog društva (odnosno dopredsjednik
u slučaju da je predsjednik spriječen) dostavljanjem poziva elektronskim putem
članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog
reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Članak 16.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje trećina članova
Skupštine.
Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme, ne pristupi trećina članova, nakon čekanja od
30 minuta, Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje
četvrtina članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donijete su ako je za njih glasala natpolovična većina nazočnih
članova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Hrvatskog vakuumskog društva Skupština
donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Članak 17.
Skupština Hrvatskog vakuumskog društva:






donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
donosi Pravila i druge opće akte potrebne za djelovanje HVD-a,
bira i razrješava Predsjednika Hrvatskog vakuumskog društva,
bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
formira po potrebi povremena radna tijela – povjerenstva,

 donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu
za prethodnu kalendarsku godinu te usvaja završni račun,
 razmatra izvještaj o radu predsjednika HVD-a,
 odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada na prijedlog Upravnog Odbora
 odlučuje o sudjelovanju HVD-a u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama učlanjivanju u druge organizacije ili
istupanje iz njih.
 rješava o žalbama članova HVD-a u drugom stupnju
 odlučuje o prestanku rada HVD-a i
odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad HVD-a utvrđenim ovim Statutom koja
nisu stavljena u nadležnost drugog tijela
IV-2 UPRAVNI ODBOR
Članak 18
Upravni odbor ima Predsjednika i 8 članova koje, na prijedlog Predsjednika, bira
Skupština na vrijeme od 3 godine.
Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik HVDa po dužnosti.
Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova imenuje tri dužnosnika:
dopredsjednika, tajnika i blagajnika HVDa. Prethodni predsjednik član je Upravnog
odbora po položaju.
Upravni odbor ima pravo kooptirati do dva člana u slučaju ostavke ili smrti člana
Upravnog Odbora.
Upravni odbor Hrvatskog vakuumskog društva:













utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna,
utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
predlaže Skupštini dodjelu nagrada i priznanja
odlučuje o visini članarine,
odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva
odlučuje o promjeni adrese sjedišta HVD-a,
brine se o informiranju članstva i javnosti.
odlučuje o korištenju imovine HVD-a,
osniva povjerenstva kao povremena tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva HVD-a,
obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
izabire likvidatora

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati
ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se
većinom nazočnih članova Upravnog odbora o čemu se sastavlja zapisnik.
Članak 19.
Upravni odbor i predsjednik HVD-a mogu biti razriješeni na Skupštini i prije isteka
vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno
povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s

punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština
bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na
koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o
razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj
sjednici.
Članak 20.
Upravni odbor može osnivati povjerenstva i druga povremena radna tijela Hrvatskog
vakuumskog društva.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove povremenih radnih tijela iz reda članova
HVD-a na vrijeme do najviše 3 godine.
Povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome
podnose izvješća Upravnom odboru.
IV-3 PREDSJEDNIK I DUŽNOSNICI
Članak 21
Predsjednika Hrvatskog vakuumskog društva bira Izborna godišnja skupština na
vrijeme od 3 godine, s time da može biti biran više puta za redom.
Predsjednik Hrvatskog vakuumskog društva zastupa HVD i osigurava pravilan i zakonit
rad HVD-a.
Predsjednik HVD-a je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik HVD-a:





saziva sjednice Skupštine HVD-a i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
provodi odluke Skupštine i rukovodi radom HVD-a između dvije sjednice Skupštine
izvještava Skupštinu o svome radu
podnosi Skupštini na usvajanje prijedlog Plana rada i Financijskog plana.
Članak 22

Dopredsjednik Hrvatskog vakuumskog društva pomaže predsjedniku HVD-a u njegovu
radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.
U slučaju spriječenosti predsjednika u obavljanju dužnosti, dopredsjednik preuzima
obavljanje dužnosti predsjednika.
Prethodni predsjednik pomaže predsjedniku HVDa i UO u održavanju radnog
kontinuiteta.
Članak 23.
Tajnik Hrvatskog vakuumskog društva:
 priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 vodi popis članova

 vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 vodi i čuva arhivu HVD-a te
 obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim
aktima HVD-a.
Tajnik surađuje s Predsjednikom, koji snosi odgovornost za administrativno poslovanje
društva.
Blagajnik Hrvatskog vakuumskog društva:




vodi evidenciju o članarini i provodi novčane i druge financijske poslove društva,
priprema izvještaj o financijskom poslovanju i Financijski plan za raspravu na UO i
Skupštini HVDa
šalje obavijesti članovima o uplati članarine

Blagajnik surađuje s Predsjednikom, koji snosi odgovornost za financijsko poslovanje
društva.
IV-4 NADZORNI ODBOR I RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 24.
Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine i mogu biti
birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojega između sebe biraju članovi NO na prvoj
sjednici, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje
mu povjeri Odbor ili Skupština.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina
njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Članak 25.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
 primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Hrvatskog vakuumskog
društva,
 materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine HVD-a,
 ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akta,
 obnaša funkciju Suda časti HVD-a
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Članak 26.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i
poslovanju Hrvatskog vakuumskog društva. Upravni odbor i svaki član HVD-a dužan je
bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene
obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez
prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako
utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u
izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.
Nadzorni odbor rješava o svim sporovima koji nastanu između članova Udruge ili
sukobima interesa koji nastanu unutar Udruge. Nadzorni odbor rješavajući o
sporu/sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Nadzornog odbora o sporu/sukobu interesa je konačna.
Članak 27.
Postupak i način razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog člana primjenjuju se po
odredbama članka 19. ovoga Statuta.
V IMOVINA I FINANCIJE
Članak 28.
Imovinu Hrvatskog vakuumskog društva čine prihodi koje HVD-a ostvaruje od:
 članarine,
 donacija i dotacija,
 sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje
HVD-a,
 sredstva ostvarena organiziranjem seminara, predavanja, znanstvenih skupova i
drugih djelatnosti sukladno Zakonu,
 obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno Statutu i propisima;
 ostalih prihoda sukladno Zakonu.
Članak 29.
Hrvatsko vakuumsko društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i
financijskom poslovanju neprofitih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu
kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju
je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima,
on se mora sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu, koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.
Predsjednik HVD-a ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Hrvatskog
vakuumskog društva.

VI STATUT, PRAVILA I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 30.

Statut je temeljni opći akt Hrvatskog vakuumskog društva i svi drugi opći akti moraju
biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor HVD-a i upućuje ga
na raspravu članovima HVD-a.
Pravila rada Hrvatskog vakuumskog društva, a po potrebi i druge akte kojima se
regulira rad društva oblikuje Upravni odbor a donosi Skupština HVD-a.
Članak 31.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Hrvatskog vakuumskog društva.
Članak 32.
Sva unutarnja pitanja Hrvatskog vakuumskog društva, kao i druga pitanja koja nisu
uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje
donosi Skupština HVD-a na prijedlog Upravnog odbora.
VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE, LIKVIDATOR, POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA
Članak 33.
Hrvatsko vakuumsko društvo prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima
propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Udruge natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova
Skupštine Udruge.
Članak 34.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Upravni odbor.
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.
Članak 35.
U slučaju prestanka djelovanja imovina HVD-a, nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, pripada Hrvatskom inženjerskom savezu
(HIS).

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u
registar udruga.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta
vakuumskog društva od 27. veljače 2008.
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