Na temelju članka 13., 18. te 55. st.1. Zakona o udrugama ( „Narodne novie“ broj 74/14), te
članka 15. Statuta od 21. studenog 1998. godine , na izbornoj sjednici Skupštine udruge
dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac , održanoj dana 12. rujna 2015. godine u
Karlovcu, ulica dr. Andrije Štampara 3, donešen je :

STATUT
Udruge dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac
I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

o nazivu i sjedištu ,
o zastupanju ,
o izgledu pečata ,
o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima,
o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi ,
o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
o pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja
popisa članova,
o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
o izboru, opozivu , ovlastima , načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja
skupštine u slučaju isteka mandata,
o izboru i opozivu likvidatora udruge,
o međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika,
o prestanku postojanja udruge,
o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,
o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,
o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja
za udrugu.
Članak 2.

Naziv Udruge je : Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac. ( u daljnjem
tekstu: Udruga).
Sjedište Udruge je u Karlovcu, Andrije Štampara 3.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge.
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Članak 3.
Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac je neprofitna pravna osoba
upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koji vodi nadležni ured prema sjedištu Udruge.
Članak 4.
Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm., s upisanim tekstom uz rub koji glasi :
UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLATIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA (u gornjem dijelu pečata) te
KARLOVAC ( u sredini pečata).
Članak 5.
Udrugu zastupa Presjednik Udruge , kojeg bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

II CILJEVI, PODRUČJE (A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI
UDRUGE
Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju promicanja i unapređenja , rehabilitacije, socijalne zaštite i poboljšanja
uvjeta života bolesnika na dijalizi i transplatiranih bolesnika, te uključivanje oboljelih od kronične
bubrežne bolesti u normalne tokove života u području zaštite zdravlja .
Područje djelovanja sukladno ciljevima je zaštita zdravlja, djelatnost preventivnog djelovanja,
unapređenje i zaštita zdravlja , razina stvaranja uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih
bolesti, zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava, djelatnost strukovne udruge
Članak 7.
Djelatnosti Udruge su :
‐
‐
‐
‐

‐

‐

unapređenje, razvoj i potpora primjene terapijskih metoda u skladu s trenutnim stanjem
tehnologije,
postavljanje standarda za liječenje dijalizom u zdravstvenim i nezdravstvenim pitanjima,
unapređenje transplatacije i promicanje darivanja organa u javnosti,
osiguranje što boljeg i kvalitetnijeg liječenja i socijalne sigurnosti za sve osobe s kroničnim
zatajenjem rada bubrega i za sve članove njihovih obitelji, bez obzira na dob, spol,
nacionalnost, zdravstveno stanje i drugo, uz oslobađanje od troškova liječenja i
rehabilitacije,
informiranje i edukacija oboljelih i članova njihovih obitelji o oblicima bolesti, pratećim
oboljenjima, mogućim terapijskim postupcima, prehrani i načinima kojima se može pomoći
u poboljšanju kvalitete života oboljelih od bubrežne bolesti,
informiranje javnosti radi lašeg razumijevanja i prevencije bolesti,
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

rehabilitacija i reintegracija oboljelih u normalne tokove života,
društvena i psihološka skrb za oboljele i za članove njihovih obitelji,
izrada zakonskih prijedloga koji će utjecati na ostvarenje cilja osnivanja Udruge,
unapređenje prava i jačanje pozicije bubrežnih bolesnika u odlučivanju o svim pitanjima koja
ih se direktno tiču,
suradnja i potpora organizacijama koje dijele ciljeve Udruge,
suradnja sa zdravstvenim djelatnicima u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva,
suradnja s državnim tijelima,
poticanje otvaranja novih centara za dijalizu i za turističku dijalizu,
suradnja sa srodnim udrugama u inozemstvu radi izmjene iskustava,
sudjelovanje na stručnim skupovima i kongresima,
izdavanje biltena i informativno – edukativnih materijala,
organiziranje konferencija, seminara i proredbi, istraživanja, studijskih analiza i bilo kakvog
drugog znanstvenog ili edukativnog rada koji se tiče ciljeva Udruge.
Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
korištenjem informacijsko‐komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene
mreže i slično),
javnim priopćavanjem,
organiziranjem posebnih događanja,

III ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, naročito bubrežni bolesnici, zainteresirani za rad u
Udruzi i pružanju doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge i koji prihvaćaju odredbe ovog Statuta.
Članovi udruge mogu biti i pravne osobe, putem svog ovlaštenog predstavnika.
Članak 10.
Članstvo može biti redovno i počasno.
Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Predsjedništvo.
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Članak 11.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te
poštivanju odredbi njenog Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Udruge.
Redovni članovi dobivaju člansku iskaznicu.
Članak 12.
Predsjedništvo može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja
je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Počasni član ima pravo sudjelovanja na sjednicama Skupštine, ali bez prava odlučivanja.
Članak 13.
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se u knjizi članova i sadrži podatke o osobnom
imenu i nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja
Udruzi , te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Tajnik Udruge.
Članak 14.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
Članovi Udruge imaju pravo:
‐
‐
‐

sudjelovati u aktivnostima Udruge
biti informirani o radu Udruge
birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Članovi Udruge imaju dužnost:
‐
‐
‐

poštovati odluke tijela Udruge,
poštovati odredbe Statuta,
plaćati redovito godišnju članarinu.
Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:
‐
‐
‐
‐

prestankom postojanja Udruge,
istupanjem ili smrću,
isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.
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Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge. Protiv odluke Predsjedništva o isključenju
odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se podnijetii prigovor Skupštini u roku od
15 dana.Skupština je dužna o prigovoru odlučiti na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Skupšrine je
konačna.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 16

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima
članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose
na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa , Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova
udruge. Sastav, mandat , način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka
Arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi
zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član
najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća,
udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom
Arbitražnog vijeća.

V TIJELA UDRUGE
Članak 17.
Tijela udruge su :
‐
‐
‐
‐

Skupština
Predsjedništvo
Nadzorni odbor
Tajnik

SKUPŠTINA
Članak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge .
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Članak 19.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna, a saziva ju Predsjedništvo Udruge.
Redovna sjednica održava se jednom godišnje, a izborna sjednica Skupštine se održava svake
četvrte godine.
Predsjedništvo je obvezno sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od kada je to predložio
predsjednik Udruge ili 10% redovnih članova Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo
utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Ako Predsjedništvo ne sazove
Skupštinu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu mogu sazvati i sami predlagači.
Predsjedništvo je dužno pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje deset dana
prije dana zasjedanja.
U slučaju istjeka mandata tijelima upravljanja, sjednicu Skupštine saziva osoba koja je posljednja
bila upisana u Registar udruga Republike Hrvatske kao osoba ovlaštena za zastupanje.
Članak 20.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje napolovična većina redovitih članova
Udruge, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Ukoliko na početku sjednice nije nazočan dovoljan broj članova za pravovaljani rad, početak
sjednice odgađa se za 30 minuta. Sjednica će započeti ukoliko je nazočno najmanje dvadeset
članova. Ukoliko nije nazočno najmanje 20 redovnih članova, sjednica se odgađa za 7 dana.
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje
zapisničar te ovjerovitelj zapisnika. On se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 21.
Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

donosi Statut i druge opće akte Udruge,
donosi izmjene i dopune Statuta,
bira i razrješava Predsjednika i Dopredsjednika Udruge,
bira i razrješava članove Predsjedništva,
imenuje i razrješava likvidatora udruge,
bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovu radu,
usvaja financijske izvještaje,
odlučuje o statusnim promjenama i prestanku Udruge,
odlučuje o prigovorima protiv Predjedništva,
donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležno Predsjedništvo.
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PREDSJEDNIŠTVO
Članak 22.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja
Skupštine.Ono obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.
Skupština iz svog sastava bira Predsjedništvo koje ima pet (5) članova. Predsjednik i dopredsjednik
Udruge su po funkciji članovi Predsjedništva i unutar su definiranog broja članova Predsjedništva.
Članove Predsjedništva, predsjednika i dopredsjednika za novi mandat bira Skupština na Izbornoj
sjednici javnim glasovanjem na temelju prijedloga članica. Mandat članova Predsjedništva traje
četiri (4) godine.
Članak 23.
Predsjedništvo :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

priprema nacrt Statuta i drugih akata,
saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima
Skupština raspravlja,
izvršava odluke Skupštine.
predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
odlučuje o isključenju iz članstva,
odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
imenuje tajnika i blagajnika Udruge,
odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava i dobiti,
kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge,
odlučuje o visini godišnje članarine,
određuje način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge u skladu sa zakonom.

Članak 24.
Predsjedništvo punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova
Predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Mandat člana Predsjedništva prestaje istekom,opozivom, na vlastiti zahtjev.

7

PREDSJEDNIK
Članak 25.
Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i ista osoba može biti birana više puta.

Članak 26.
Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran :
‐
‐
‐
‐

na vlastiti zahtjev,
ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
ukoliko djeluje protivno zakonu ili Statutu,
ukoliko svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Predsjedništva ili 10% redovitih
članova Udruge.
Predsjednik :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

predstavlja i zastupa Udrugu u pravnom prometu,
osigurava i odgovara za zakoniti rad Udruge,
brine o pripremi sjednica Skupštine,
potpisuje odluke i druge akte i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i odgovoran je za podnošenje istog Skupštini,
dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
Republike Hrvatske,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima.

DOPREDSJEDNIK
Članak 27.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Udruge.
Bira ga Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta.
Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga navedenih
u članku 26.
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NADZORNI ODBOR
Članak 28.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština iz redova članova Udruge na mandat od četiri
(4) godine. Predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.
Članak 29.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini i podnosi joj izvještaj o svom radu najmanje
jedanput godišnje.
Članak 30.
Nadzorni odbor :
‐
‐
‐
‐

nadzire provođenja zakonitosti u financijskom i materijalnom poslovanju Udruge,
prati i kontrolira ostvarenje financijske politike i plana,
kontrolira namjensko korištenje financijskih sredstava,
predlaže mjere za sprječavanje i otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u financijskom i
materijalnom poslovanju.
Članak 31.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor pismeno obavještava Skupštinu, odnosno tijelo u čijem
je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnost pravovremeno ne otklone, dužan je o tome
obavijestiti nadležni državni organ.
Članak 32.
Tijela Udruge su dužna Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u
dokumente i osigurati uvjete za rad. Djelatnosti, način rada i djelovanje Nadzornog odbora po
potrebi se utvrđuju pobliže posebnim Poslovnikom Nadzornog odbora.
TAJNIK
Članak 33.
Tajnika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od četiri (4) godine i ista osoba može biti birana više
puta.
Tajnik :
‐
‐
‐
‐

brine o izvršavanju svih odluka Predsjedništva i vodi uredno i ažurno poslovanje tajništva,
koordinira poslovanje i djelatnosti Udruge,
vodi zapisnik sa sjednica Skupštine i Predsjedništva,
odgovoran je za imovine Udruge,
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‐

vodi popis članova Udruge.

Za svoj rad odgovara Predsjedništvu.
BLAGAJNIK
Članak 34.
Blagajnika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od četiri (4) godine i ista osoba može biti birana
više puta.
Blagajnik vodi financijsko poslovanje Udruge.
Blagajnik Udruge :
‐
‐

vodi evidenciju o uplaćenoj članarini i pismenim putem opominje članove koji nisu platili
članarinu do 31. svibnja za tekuću godinu,
vodi poslovne knjige, sastavlja financijska izvješćaa prema propisima o načinu vođenja
računovodstva neprofitnih organizacija.

Za svoj rad blagajnik odgovara Predsjedništvu.
LIKVIDATOR
Članak 35.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština na neodređeno vrijeme.
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
brisanje Udruge iz registra udruga.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje
Udruge.

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 36.

Imovinu Udruge čine:
‐
‐
‐
‐

novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnih priloga, darova i
nasljedstva,
sredstva dobivena iz proračuna jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave,
obavljanje gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu,
drugi pravno dopušteni izvori.
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Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Predsjedništvo.
Članak 37.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na
naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje
Predsjedništvo.

Članak 38.
Udruga radi i sastavlja financijsko izvješće sukladno Propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 39.
Udruga prestaje raditi odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Članak 40.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične
ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
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VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon
provedene rasprave.

Članak 42.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo ili Predsjednik Udruge.

Članak 43.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa promjena u Registar
udruga Republike Hrvatske.
Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Statut od 21. studenog 1998. godine.

PREDSJEDNIK :
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