
Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) skupština udruge Centar za 

građansku hrabrost (u nastavku teksta: Udruga), na sjednici održanoj dana 21. kolovoza 2015. godine, 

donijela je: 

 

 

S T A T U T  

udruge Centar za građansku hrabrost 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuju se: naziv i sjedište Udruge, zastupanje Udruge, izgled pečata Udruge, ciljevi, 

područja djelovanja sukladno ciljevima i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge te gospodarske 

djelatnosti sukladno zakonu, način ostvarivanja javnosti rada Udruge, udruživanje u saveze ili 

zajednice udruga i članstva u međunarodnim udrugama, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak 

članstva, prava, obveze i odgovornosti članova te stegovna odgovornost članova i način vođenja 

popisa članova, tijela Udruge, unutarnje ustrojstvo Udruge, način sazivanja sjednica, njihov sastav, 

izbor, opoziv i ovlasti, trajanje mandata, način odlučivanja i upravljanja Udrugom, način sazivanja 

skupštine u slučaju isteka mandata, međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenih oblika, imovina 

Udruge, način stjecanja imovine i raspolaganje s ostvarenom dobiti, izbor i opoziv likvidatora Udruge, 

prestanak postojanja Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, način 

rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, druga pitanja od značaja za Udrugu.  

 

Članak 2. 

Naziv Udruge glasi: Centar za građansku hrabrost  

Uz naziv na hrvatskom jeziku koristi se naziv na engleskom jeziku koji glasi: Center for Civil Courage  

Skraćeni naziv udruge glasi: Hrabrost.  

Skraćeni naziv na engleskome jeziku glasi: Courage. 

 

Članak 3. 

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge. 

 

Članak 4. 

Udruga ima svojstvo pravne osobe. Udruga je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. 



Članak 5. 

Udruga se upisuje u Registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave.  

 

Članak 6. 

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm s upisanim punim nazivom Udruge na način da uz 

rub pečata je naveden Centar za građansku, a u središnjem dijelu riječ: hrabrost i Zagreb. 

 

Članak 7. 

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednica/k i potpredsjednica/k Udruge. Skupština može ovlastiti 

i druge osobe za zastupanje Udruge. 

 

Članak 8. 

U svrhu unapređenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim Statutom, Udruga se može 

udruživati tj. učlanjivati u domaće i međunarodne udruge, mreže ili asocijacije. Odluku o udruživanju 

tj. učlanjivanju donosi Skupština Udruge. 

 

Udruga može osnivati ogranke kao svoje ustrojstvene oblike. Odluku o osnivanju, unutarnjem 

ustroju, osobi ovlaštenoj za predstavljanje i prestanak ogranka donosi Skupština Udruge. Ogranci 

nemaju pravnu osobnost. 

 

II. CILJEVI, PODRUČJE/A DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI (I GOSPODARSKE   

DJELATNOSTI) UDRUGE KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE SUKLADNO ZAKONU 

 

Članak 9. 

Udruga je osnovana sa ciljem osvješćivanja i osnaživanja građanki i građana, promicanja i poticanja 

građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti i 

mišljenja, slobodnog javnog izražavanja misli i uvjerenja, znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti. 

 

Vođena feminističkom teorijom i aktivizmom, Udruga se aktivno zalaže za iskorjenjivanje svih oblika 

patrijarhalnog nasilja, iskorištavanja, kontrole i diskriminacije žena te svih drugačijih i različitih, na 

temelju rase, nacionalne pripadnosti, životne dobi, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne 

orijentacije kao i interseksualnih karakteristika, kulturoloških, ideoloških, mentalnih ili tjelesnih 

razlika. 



Udruga promiče osviještene vrijednosti evolucijskog humanizma i slobodoumlja, načelo sekularnosti, 

te potiče slobodno i kritičko mišljenje, znanstvenu i racionalnu spoznaju, kulturno i umjetničko 

stvaralaštvo. Udruga se također zalaže za jačanje kulture etike odgovornosti, suočavanja sa 

prošlošću, kulture kažnjivosti zločina, te solidarnosti sa žrtvama tj. preživjelima svih vidova nasilja. 

Udruga se aktivno suprotstavlja posebice fašizmu, rasizmu, (hetero)seksizmu, mizoginiji, 

antropocentrizmu, etnocentrizmu i ksenofobiji. 

 

Članak 10. 

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju/ciljevima je: 

- DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA  

- KULTURA  I UMJETNOST  

- LJUDSKA PRAVA  

- MEĐUNARODNA SURADNJA  

- OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE 

- SOCIJALNA DJELATNOST  

 

Članak 11. 

Ciljana skupina/e Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena 

je/su: 

akademska zajednica  001 

djeca - opća populacija  008 

građani – opća populacija 019 

predstavnici medija 032 

mladi - opća populacija 033 

Obitelji 041 

odgojno-obrazovne ustanove 043 

odgojno-obrazovni djelatnici 044 

Roditelji 075 

seksualne i rodne manjine 080 

Studenti 088 

Učenici 093 

udruge i građanske inicijative 094 

žene  102 

 



Članak 12. 

a) U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će između ostalog obavljati sljedeće djelatnosti: 

 podizanje razine znanja, razvijanje svijesti i zagovaranje o vrijednostima građanske hrabrosti, 

demokracije, sekularnosti, ljudskim pravima, feminističke solidarnosti, te bitnosti kulturnog i 

umjetničkog angažmana, civilnog udruživanja i aktivizma; 

 osviješćivanje pomoću racionalne spoznaje i osnaživanje osoba, posebice žena, u borbi protiv 

opresivnih religijskih, tradicionalnih i dogmatskih svjetopoimanja, javna kritika takvih 

svjetopoimanja i promišljanje njihove alternative; 

 savjetovanje i edukacija o ljudskim pravima, posebice o slobodi izražavanja mišljenja ili 

uvjerenja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, rodnoj ravnopravnosti i drugim vrijednostima 

humanističke i feminističke misli i civilnog i sekularnog društva, posebice etike odgovornosti i 

kroz održavanje kulturno-umjetničkih priredbi, koncerata, filmskih i kazališnih predstava, 

kreativnih i edukativnih radionica, seminara, stručnih usavršavanja, tečajeva, kongresa, 

audicija i ostalih promotivnih aktivnosti; 

 poticanje okupljanja neafirmiranih i afirmiranih likovnih, književnih, glazbenih i inih 

stvaralaca, znanstvenika, filozofa i odgojno-obrazovanih djelatnika i stručnjaka i razvijanje 

mreže aktivista kako u tuzemstvu, tako i u inozemstvu; 

 povezivanje aktera humanističkog i kulturnog djelovanja u širem smislu a u svrhu kvalitetnije 

nadogradnje ponude te spajanje institucija s novim krugom publike, sponzora i donatora; 

 proizvodnja medijskih sadržaja, likovno i grafičko oblikovanje, promidžbe, reklamiranja 

vezanih uz ciljeve Udruge, sukladno zakonu; 

 provođenje istraživanja o problematici vezanoj uz ciljeve Udruge; 

 praćenje i analiza pravne prakse i javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja; 

 pružanje besplatne pravne pomoći, savjetovanja i analiza iz područja svoje djelatnosti 

sukladno zakonu; 

 izdavanje i prodaja publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu; 

 predlaganje mjera nadležnim institucijama vezanih za razvoj prevencije svih oblika nasilja i 

diskriminacije, te pružanje savjetodavne pomoći svim žrtvama nasilja i diskriminacije; 

 sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i slično koji su u vezi s 

radom Udruge 

 udruživanje s drugim organizacijama civilnog društva, na lokalnom, regionalnom, 

nacionalnom  i  međunarodnom nivou; 

 organiziranje i provođenje humanitarnih aktivnosti 

 obavljanje i drugih sličnih poslova u skladu sa zakonom koji doprinose ostvarenju ciljeva 

Udruge. 



b) Udruga će se baviti i sljedećim gospodarskim djelatnostima: 

• Izdavačka djelatnost:  

• organizacija kulturno-umjetničkih priredbi 

 organiziranje kreativnih i edukativnih radionica seminara,  tečajeva, predavanja 

• promidžbena djelatnost 

 prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonice, sukladno Zakonu o trgovini 

• pružanje audio-vizualne i medijske usluge 

 

Članak 13.  

Djelovanje udruge je javno, a ona se ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence: 

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na 

posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, 

- javnim priopćavanjem.  

 

III.  ČLANSTVO U UDRUZI  

 

Članak 14. 

Članicom i članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba na temelju pristupnice i upisom 

u Registar članova kojeg vodi koordinator/ica Udruge. U članstvo Udruge primaju se i maloljetne 

osobe s navršenih 14. godina, uz pisanu suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika za 

učlanjivanje. Ta suglasnost može biti i samo u obliku jedne rečenice o davanju suglasnosti za 

učlanjivanje, dodane na pristupnicu, koju zakonski zastupnik ili skrbnik (su)potpisuje (izjavu nije 

potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika). 

 

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, 

adresi stanovanja, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu 

prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim 

tijelima na njihov zahtjev.  

 

Članak 15. 

Članstvo u Udruzi može biti: 

I. aktivno članstvo 

1. aktivno članstvo sa članarinom 

2. aktivno članstvo bez članarine 

 



II. podupiruće članstvo 

1. podupiruće članstvo sa članarinom 

2. podupiruće članstvo bez članarine 

III. solidarno članstvo 

IV. počasno članstvo 

 

Članak 16. 

O prijemu u aktivno članstvo odlučuje Predsjedništvo Udruge, o čemu obavještava godišnju 

Skupštinu. Odluka Predsjedništva Udruge o prijemu u aktivno članstvo Udruge je konačna. 

 

Za prijem u aktivno članstvo kandidatkinja ili kandidat podnosi pismeni zahtjev u obliku pristupnice u 

kojem su sadržani potrebni podaci, dokumentacija i motivacija za pristup Udruzi.  

 

Aktivne članice i članovi Udruge imaju prava, obveze i odgovornosti: 

- aktivno sudjelovati u radu Udruge. 

- odlučivati na Skupštinama Udruge. 

- biti informirane/i o radu Udruge. 

- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom. 

- poštovati odluke tijela Udruge. 

- poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge. 

- čuvati i širiti ugled Udruge. 

 

Samo aktivni članovi i članice prema točki I. 1. moraju plaćati redovito godišnju članarinu. Aktivni 

članovi i članice prema točki I. 2. oslobođeni su plaćanja članarine. Radi se o članovima i članicama 

koji su u mirovini, nezaposleni, teškom finacijskom stanju ili u školovanju (srednjoškolci, studenti).  

 

Članak 17. 

Podupirućom članicom i članom Udruge može postati svaka osoba koja podržava ciljeve i načela rada 

Udruge, a nije u mogućnosti aktivno se uključiti u rad Udruge. Podupiruće članice i članovi mogu 

sudjelovati u pojedinim aktivnostima i djelatnostima Udruge. 

 

Članak 18. 

Podupiruće članice i članovi imaju prava, obveze i odgovnornosti: 

- biti informirane/i o radu Udruge 

- sudjelovati na Skupštinama Udruge u svojstvu promatrača 



- poštovati odluke tijela Udruge 

- poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge. 

- čuvati i širiti ugled Udruge 

 

Samo podupirući članovi i članice prema točki II. 1. moraju plaćati redovito godišnju članarinu. 

Podupirući članovi i članice prema točki I. 2. oslobođeni su plaćanja članarine. Radi se o članovima i 

članicama koji su u mirovini, nezaposleni, teškom finacijskom stanju ili u školovanju (srednjoškolci, 

studenti itd.).  

 

Članak 19. 

Solidarni članovi i članice su osobe koji većim iznosom svoje članarine žele poduprijeti rad Udruge. 

Oni na taj način preuzimaju i dio članarine članova i članica koji ju ne mogu plaćati. Solidarni članovi i 

članice mogu ujedno biti aktivni, podupirući ili počasni članovi i članice.  

 

Članak 20. 

Počasnom članicom i članom može postati osoba koja doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge svojim 

osobnim radom i zalaganjem ili materijalno. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaka članica i 

član Udruge. Predsjedništvo Udruge imenuje počasne članice i članove. 

 

Počasne članice i članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela Udruge. Mogu sudjelovati u radu 

Skupštine, ali bez prava odlučivanja. Počasne članice i članovi ne plaćaju članarinu. 

 

Članak 21. 

Predsjedništvo Udruge određuje godišnji iznos članarine. 

 

Članak 22. 

Članstvo u udruzi prestaje: 

 dragovoljnim istupom u pismenom obliku poslano na Predsjedništvo 

 isključenjem 

 smrću 

 

Razlozi za isključenje članica i članova su:  

- djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge  

- nanošenje materijalne štete i štete ugledu Udruge  

- neplaćanjem članarine 



Na prvoj narednoj sjednici po primitku izjave Predsjedništvo je obvezno ustanoviti prestanak članstva 

na temelju pismene izjave podnositeljice ili podnositelja i brisati ju/ga iz članstva. 

 

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.  Član se briše iz Registra članova bez posebne 

odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

 

U slučaju prestanka članstva vlastitom odlukom ili isključenjem članica i član je dužna/dužan predati 

Udruzi sve materijale i dokumentaciju kojom je raspolagala/o na osnovu djelovanja u Udruzi. 

 

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 

 

Članak 23. 

Članovi i članice Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih 

propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. 

 

Članovi i članice Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti: 

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge 

- nepoštivanje odredaba Statuta 

- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge 

- neizvršavanje preuzetih obveza 

- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi 

- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge 

- narušavanje ugleda Udruge 

 

Članak 24. 

Stegovna odgovornost članova i članica Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni 

postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče 

Predsjedništvo. Isključeni članica ili član imaju pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od pismenog 

uručenja i podnesena žalba zadržava isključenje do konačne odluke Skupštine. Ako isključeni članica 

ili član ne podnesu pismenu žalbu u roku ili odbije primiti preporučenu pošiljku odluka Upravnog 

odbora smatrat će se konačnom. 

 



V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

 

Članak 25. 

Ukoliko između članova ili članica Udruge dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na 

pitanja od zajedničkog interesa članova, članovi i članice mogu rješavanje tih sporova povjeriti Udruzi 

u skladu s odredbama ovog Statuta, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu 

slobodno raspolagati. 

 

Povjeravanje rješavanja sporova i sukoba interesa Udruzi moguće je ako članovi i članice o tome 

sklope pisani sporazum. 

 

Članak 26. 

U slučaju iz prethodnog članka, Predsjednica/k Udruge će za rješavanje spora ili sukoba interesa 

imenovati vijeće od tri člana/članica. 

 

Vijeće iz stavka 1. ovog članka će provesti postupak uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o 

arbitraži, a postupak će se okončati pravorijekom vijeća koji prema strankama ima snagu 

pravomoćne sudske presude. 

 

VI. TIJELA UDRUGE  

 

Članak 27.  

Tijela udruge su:  

- Skupština 

- Predsjedništvo Udruge  

- Predsjednica/predsjednik Udruge 

- dvije/dva Potpredsjednice/Potpresjednika Udruge  

- Izvršna direktorica/direktor Udruge 

- Koordinatorica/koordinator Udruge 

 

VII. SKUPŠTINA 

 

Članak 28. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju sve punoljetne aktivne članice i 

članovi Udruge, te predstavnica/k pravne osobe aktivne članice Udruge kojeg imenuje osoba 



ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji 

uvjet imenovanja.  

 

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu nazočiti Skupštini uz pisanu suglasnost 

zakonskog zastupnika ili skrbnika. Maloljetna osoba tada ima ista prava i obaveze kao ostale 

punoljetne osobe. 

 

Članak 29.  

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda najmanje jednom u 

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svakih šest godina. Izvanredna sjednica 

Skupštine odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.  

 

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednica/k utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto 

održavanja sjednice. Predsjednica/k je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 

redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti 

dnevni red sjednice. Predsjednica/k saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja 

a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka 

treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

 

Obavijest o sazivanju Skupštine s dnevnim redom. datumom i mjestom zasjedanja, mora biti pismeno 

ili u odgovarajućem elektroničkom obliku odaslan svakoj/m članici ili članu u razumnom roku prije 

održavanja Skupštine. 

 

Članak 30. 

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana 

u Registar udruga ili  5 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima 

udruge. 

 

Članak 31.  

Skupštini predsjedava predsjednica/k Udruge, a u slučaju spriječenosti jedna/an od 

potpredsjednica/ka. U odsutnosti predsjednice i potpredsjednika, Skupština će na početku sjednice 

javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, 

kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

 



Članak 32.  

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke 

donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. 

 

Članak 33.  

Skupština Udruge:  

- utvrđuje politiku razvitka Udruge  

- donosi i mijenja Statut Udruge 

- bira i razrješava članice i članove dužnosti Predsjedništva Udruge 

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge 

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti 

- odobrava osnivanje tvrtke u vlasništvu Udruge i osnivanje ogranaka 

 - odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga 

- donosi financijski plan i završni račun  

- donosi i mijenja program rada i daje smjernice za rad Udruge  

- razmatra i usvaja izvješća za rad Udruge  

- odlučuje o žalbama članica i članova 

- odlučuje o prestanku rada Udruge  

- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom 

 

VIII. PREDSJEDNICA/K UDRUGE 

 

Članak 34.  

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednica/k Udruge.  

 

Predsjednica/k Udruge je i predsjednica/k Predsjedništva Udruge te ujedno i predsjednica Skupštine 

Udruge. Predsjednicu/ka Udruge bira Predsjedništvo Udruge natpolovičnom većinom njenih članova. 

Mandat Predsjednice/ka traje šest godina, s time da može biti ponovno birana/biran. 

 

Za svoj rad Predsjednica/k odgovara Predsjedništvu. Prestanak funkcije Predsjednice/ka ne mora 

nužno prestati i funkcija člana Predsjedništva. 

 



Predsjednica:  

- zastupa Udrugu, 

- saziva i rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva Udruge, 

- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, brine o izvršenju usvojenog programa rada 

i provedbi odluka Skupštine Udruge, 

- upravlja imovinom Udruge, 

- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge, 

- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, 

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge, 

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, 

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge, 

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine 

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, 

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga. 

 

Članak 35. 

Za svoj rad Predsjednica/k je odgovorna/an Skupštini Udruge. 

Predsjednica/k podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. 

 

IX. POTPREDSJEDNICE/CI 

 

Članak 36. 

Predsjedništvo Udruge bira dvije / dva Potpredsjednice/ka. Potpredsjednice/ci Udruge bira se na šest 

godine, s tim da mogu biti ponovno izabrane/i. 

 

Potpredsjednice/ci Udruge zamjenjuju Predsjednicu/ka Udruge u slučaju njene/njegove odsutnosti ili 

spriječenosti, u svim funkcijama, uključujući i zastupanje Udruge. 

 

Mandat potpredsjednica/ka Udruge prestaje istekom vremena, smrću, ostavkom te opozivom 

imenovanja usvojenim natpolovičnom većinom svih glasova u Skupštini. Ukoliko mandat 

potpredsjednica/ka Udruge prestane prije isteka vremena, na preostalo vrijeme trajanja mandata 

imenovat će se nova/i potpredsjednica/k Udruge. 

 



X. PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE 

 

Članak 37.  

Predsjedništvo Udruge je najviše tijelo Udruge između dva zasjedanja Skupštine.  

 

Predsjedništvo Udruge sastoji se od 5 člana; predsjednice/ka, dvije/dva potpredsjednice/ka, izvršne 

direktorice/direktora i koordinatorice/ka, čiji mandat traje šest godine i mogu biti ponovno birani. 

 

Članove Predsjedništva Udruge bira Skupština. Predsjedništvo donosi odluke iz svoje nadležnosti i 

provodi odluke Skupštine. Za odlučivanje na sjednici Predsjedništva potrebna je nazočnost 

natpolovične većine članova Predsjedništva, a sve odluke donose se natpolovičnom većinom 

prisutnih članova Predsjedništva. 

 

Članak 38. 

Predsjedništvo obavlja sljedeće poslove: 

- brine se o provođenju odluka, stavova i prijedloga Skupštine, 

- utvrđuje prijedloge Statuta i drugih općih akata, te predlaže izmjene i dopune istih, 

- utvrđuje prijedloge poslovnika, programa rada i financijskog plana za tekuću godinu, 

- provodi program rada i Skupštine, 

- priprema materijale za sjednice Skupštine Udruge, 

- brine se o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja moguće dobiti u 

unapređenje Udruge, ako Udruga obavlja neku djelatnost, 

- upravlja Udrugom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, 

- obavlja i druge poslove koji su mu ovim Statutom ili drugim općim aktima stavljeni u nadležnost. 

- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, 

 

Mandat članu Predsjedništva prestaje i prije isteka šest godina u slučaju ostavke, opoziva ili smrti. 

Član Predsjedništva koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze odnosno koji ih obavljane 

zadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi 

Skupština na prijedlog najmanje 10% svojih članova ili na prijedlog drugih članova Predsjedništva 

Udruge. Skupština se mora sazvati u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj 

sjednici na kojoj se odlučuje o opozivu, Skupština bira novog člana Predsjedništva. 

 

Ukoliko bude opozvano cijelo Predsjedništvo, novoizabranim članovima. Predsjedništva mandat traje 

6 godina od dana izbora. 



 

Članak 39. 

U slučaju smrti ili podnošenja ostavke člana ili cijelog Predsjedništva, postupak izbora novog člana ili 

cijelog Predsjedništva isti je kao kod opoziva. 

 

XI. IZVRŠNA DIREKTORICA / DIREKTOR 

 

Članak 40. 

Izvršna direktorica/direktor odgovorna je za svakodnevno poslovanje Udruge, a što uključuje: 

- osiguravanje zakonitosti rada Udruge, 

- djelovanje u skladu sa Statutom Udruge, 

- prikupljanje sredstava za rad Udruge, 

- upravljanje ljudskim resursima, 

- organizaciju rada i poslovanja Udruge, 

- razvoj projekata i programa Udruge, 

- ulazak u partnerstva i suradnju s drugim udrugama i organizacijama, prema odluci Predsjedništva 

- koordiniranje djelatnosti podružnica, prema odluci Predsjedništva, 

- organizacijski razvoj, 

- financijsko poslovanje, 

- odlučuje o raspolaganju sredstvima Udruge u visini do 10.000,00 kn, za veće iznose potrebna je 

prethodna dozvola Predsjedništva Udruge 

Izvršnu direktoricu imenuje Predsjedništvo i donosi odluku o zapošljavanju i prekidu radnog odnosa 

Izvršne direktorice. Za svoj rad Izvršna direktorica/direktor odgovara Predsjedništvu. 

 

XII. KOORDINATORICA / KOORDINATOR 

 

Članak 41. 

Koordinatoricu/koordinatora Udruge imenuje Predsjedništvo na mandat od 6 godine za obavljanje 

stručnoadministrativnih poslova u Udruzi.  

 

Koordinatoricu/koordinatora 

- zamjenjuje predsjednicu/ka, potpredsjednice/ke, izvršnu direktoricu/a u svim poslovima u slučaju 

njihove spriječenosti  

- priprema godišnje narativna i financijska izvješća  

- nadzire provedbu programa i projekata  



- nadzire vođenje financija  

- odlučuje o raspolaganju sredstvima Udruge u visini do 10.000,00 kn, za veće iznose potrebna je 

prethodna dozvola Predsjedništva Udruge 

 

XII. RADNA TIJELA I KOMISIJE  

 

Članak 42.  

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Predsjedništvo može osnovati stalne i povremene komisije 

ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, 

vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 

 

XIV. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

 

Članak 43. 

Imovinu Udruge čine: 

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima 

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem 

djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora 

- nekretnine i pokretne stvari udruge, 

- druga imovinska prava. 

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti 

određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 

 

Članak 44. 

Udruga stječe imovinu iz članarine, dobrovoljnih priloga i darova i  donacija članica i članova, 

dotacijama iz državnog proračuna, proračuna lokalnih (regionalnih) samouprava i fondova, 

namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja 

postavljenih ciljeva, iz prihoda ostvarenih izdavanjem publikacija sukladno zakonu te financiranjem iz 

drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 



Članak 45. 

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi i članice imaju pravo 

na naknadu, a rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje 

Predsjednica/k. 

 

Članak 46. 

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. 

 

XV. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 

 

Članak 47. 

Udruga prestaje postojati odlukom Predsjednice/ka ili iz razloga propisanih zakonom. Skupština 

Udruge donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom članica i članova 

Skupštine. 

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili 

zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine. 

 

XVI. LIKVIDATORICA/LIKVIDATOR 

 

Članak 48. 

Likvidatorica/likvidator udruge imenuje i opoziva Skupština. 

 

Likvidatorica/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. 

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 49. 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članica i članova Skupštine Udruge 

nakon provedene rasprave. 

 



Članak 50. 

Tumačenje odredbi Statuta Udruge daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje 

Predsjednica/k Udruge. 

 

Članak 51. 

Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja. 

 

U Zagrebu, _____________. godine 

                                                                                 _________________________ 

                                                                                      Predsjednica/k Udruge 


