Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14). Skupština
„Humanitarne udruge Čujem, vjerujem, vidim" održana dana 7.3.2016. godine donijela je

STATUT
„HUMANITARNE UDRUGE ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM"
I
OSNOVNE

ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju
ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti
djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i
odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima
udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu
odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i
opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i
raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o
načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za
udrugu.
Članak 2.
Naziv Udruge je: „Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim".
Skraćeni naziv Udruge je: „Čujem, vjerujem, vidim".
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi predsjednik.
Članak 3.
„Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim" je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za
opću upravu.
„Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim" je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3,0 cm s upisanim
tekstom uz rub koji glasi: „Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim"; u sredini se nalaze
stilizirani znakovi uha, srca i oka.
Članak 5.
Udrugu zastupa predsjednik. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje
Udruge.
II

CILJEVI,PODRUČJA
DJELATNOSTI

DJELOVANJA
SUKLADNO
I G O S P O D A R S K E D JE L A T N O S TI

CILJEVIMA,
UDRUGE

Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života mladih,
djece i studenata s invaliditetom i članova njihovih obitelji.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na područjima zasite zdravlja i socijalne
djelatnosti.
Članak 7.

-

Djelatnosti Udruge su:
pružanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske i duhovne pomoći
osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
omogućavanje pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne
mogu čitati te osobama s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja,
provedbu projekata i programa za osiguravanje potrebne pomoći od strane drugih osoba
(fizičkih ili pravnih) za prevladavanje individualnih poteškoća tijekom formalne i
neformalne edukacije: mladih te djece, mladih i studenata s invaliditetom,
provođenje projekata i programa za osiguravanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijskorehabilitacijske i duhovne pomoći u prevladavanju individualnih poteškoća osoba s
invaliditetom, i članova njihovih obitelji,
poboljšanje društvene kvalitete života mladih osoba, djece, mladih i studenata s
invaliditetom i uključivanje istih u aktivnosti zajednice, u odgoj i obrazovanje,
zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, sport, znanost, rekreaciju, religijsku kulturu,
umjetnost, etiku, politički život i zapošljavanje,
organizaciju edukativnih putovanja, hodočašća i izleta u trajanju do 2 dana i s najviše
jednim 1 noćenja za članove Udruge, sukladno zakonu
promicanje cjeloživotnog obrazovanja i volonterstva - promicanje svijesti o važnosti
volontiranja, obuka volontera, izgradnja volonterskog centra,

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja je izdavanje prilagođenih knjiga i
publikacija vezanih za djelatnosti Udruge.
Udruga može osnovati knjižnicu odlukom Skupštine Udruge i sukladno Zakonu o
knjižnicama.
Članak 8.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima (pisanim
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način); javnim priopćavanjem
putem medija; izvještavanjem putem mrežnih stranica Udruge.
III

ČLANSTVO

U UDRUZI

Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba državljanin Republike Hrvatske ili
pravna osoba koja ima sjedište na području Republike Hrvatske.
Članak 10.
Članstvo u udruzi je dragovoljno.
Članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana,
OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka
članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev.
Članak 11.
Redovnim članom može postati fizička osoba koja želi aktivno sudjelovati u radu
Udruge. Redovnim članom se postaje na temelju odluke Skupštine o upisu u popis članova na
prijedlog predsjednika Udruge.
Redovni članovi stalno aktivno sudjeluju u svim djelatnostima Udruge.
Članak 12.
Redovni članovi uplatom godišnje članarine dobivaju člansku iskaznicu kojom
dokazuju pripadnost udruzi. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje
Skupština posebnom odlukom.
Članak 13.
Pridruženim članom može postati bilo koja mlada osoba; dijete, mlada osoba i student
s invaliditetom; slijepa osoba, osoba s invaliditetom koja sama ne može čitati te osoba s
teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja.
Kandidat za pridruženog člana podnosi zahtjev udruzi, koji sadržava dokaz o
invaliditetu (ukoliko je riječ o osobi s invaliditetom) i zamolbu za upis u članstvo Udruge.
Predsjednik Udruge donosi odluku o prijemu u pridruženo članstvo i upisu u popis
članova. Udruga se obvezuje u sklopu godišnjeg izvješća o radu objaviti broj pridruženih
članova.
Pridruženi članovi povremeno sudjeluju u aktivnostima Udruge, koriste usluge Udruge
i nemaju pravo odlučivanja.
Članak 14.
Počasno članstvo se stječe odlukom predsjednika Udruge. Počasni član može postati
bilo koja fizička ili pravna osoba koja je pridonijela radu Udruge.
Članak 15.

Skupština redovnim članovima određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.
Članak 16.
Prava i obveze redovnih članova su: plaćanje članarine; bavljenje aktivnostima
Udruge; sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge: čuvanje i podizanje ugleda Udruge;
čuvanje materijalnih dobara; izvršavanje preuzetih obveza.
Prava i obveze pridruženih članova su: dobivanje informacija o radu Udruge;
sudjelovanje u aktivnostima i projektima Udruge; pisanje prigovora donatorima na rad
Udruge.
Prava i obveze počasnih članova su: promicanje ugleda Udruge: dobivanje informacija
o radu Udruge; sudjelovanje u aktivnostima Udruge.
Udruga se obvezuje pridruženim članovima dostavljati godišnje izvješće o račJL :e na
osobni zahtjev o svakoj aktivnosti koju provodi ukoliko to zatraži pridružen: član r:?—er.i—
putem.
Udruga se obvezuje pristupačnim putem informirati sve pridružene članove o 5aktivnostima vezanim uz rad Udruge.
Pridruženi član ili više pridruženih članova može predložiti udruzi provođenje
pojedinih projekata u ostvarivanju cilja Udruge.
Članak 17.
Članstvo u udruzi prestaje:
-dragovoljnim istupom 0 kojemu se podnosi pismeni zahtjev uz obrazloženje.
-isključenjem.
Član Udruge može biti isključen ako svojim djelovanjem nanese materijalnu štetu
udruzi, odnosno ako svojim postupcima naruši ugled Udruge.
Odluku 0 isključenju člana Udruge donosi predsjednik Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini koja istu mora razmotriti u roku od 15 dana
od dana primitka. Odluka Skupštine je konačna.
Članak 18.
Udruga se može udružiti s drugim Udrugama, učlaniti u saveze Udruga i u
međunarodne Udruge. Odluku o udruživanju i istupanju donosi Skupština.
Udruga može sa drugim srodnim Udrugama provoditi aktivnosti u svrhu ostvarivanja
cilja Udruge. Odluku donosi predsjednik Udruge.
IV
RJEŠA VAN JE SPOROVA I SUKOBA

INTERESA

Članak 19.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udruge moraju postupati
časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i
vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad
interesa Udruge.
Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Udruzi i/ili
aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz
arbitražu Skupštine.
V
TIJELA

UDRUGE

Članak 20.
Tijela Udruge su: Skupština, predsjednik, dopredsjednik i tajnik.
SKUPŠTINA
Članak 21.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno
sposobni redoviti članovi Udruge te predstavnik pravne osobe redovite članice Udruge kojeg
imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije
propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 22.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom
u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o
sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja
sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3
redovitih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni
predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15
dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka
treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova
prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 23.
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, dopredsjednik
vodi sjednicu Skupštine. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se čuva u arhivi Udruge
sukladno zakonu.
Članak 24.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena
posebna većina.
Ukoliko je izjednačen broj glasova, tada se prihvaća odluka kojoj je svoj glas dao
predsjednik, jer u takvim situacijama njegov glas ima vrijednost dva glasa.
Članak 25.
Skupština Udruge:
utvrđuje politiku rada Udruge,
usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće,
donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
imenuje i opoziva likvidatora udruge,
daje smjernice za rad udruge,
odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela
udruge.
PREDSJEDNIK
Članak 26.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.
Članak 27.
Predsjednik:
zastupa Udrugu,
saziva Skupštinu Udruge,
rukovodi radom Skupštine Udruge,
vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
utvrđuje prijedlog Statuta,
predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
upravlja imovinom Udruge,
podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
udruga,

donosi odluku o isključenju člana iz udruge,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
Članak 28.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
DOPREDSJEDNIK
Članak 29.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge,
na mandat od četiri godine.
TAJNIK
Članak 30.
Tajnika Udruge bira Skupština na prijedlog predsjednika Udruge, na mandat od 4
godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u udruzi.
Tajnik Udruge vodi članova.
Članak 31.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili predsjednik mogu
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.
Članak 32.
Skupština može razriješiti dužnosti predsjednika Udruge ukoliko su ispunjeni uvjeti iz
17. članka ovog Statuta i prije isteka redovitog mandata.
Skupština na prijedlog predsjednika, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz 17. članka ovog
statuta može razriješiti dužnosti dopredsjednika i tajnika Udruge i prije isteka njihovog
redovitog mandata.
Redoviti mandat članova tijela Udruge traje četiri godine. Mandat člana tijela Udruge
izabranog prije isteka redovitog mandata, traje do isteka mandata člana tijela umjesto kojega
je izabran.
Članovi tijela Udruge imaju pravo na naknadu troškova i pravo na naknadu za rad
sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad, u skladu s prihodima
Udruge.
Članovi tijela Udruge moraju poslove Udruge voditi pozornošću urednog i savjesnog
gospodarstvenika i u skladu s odredbama zakona, drugih propisa, ovog Statuta i drugih općih
akata Udruge.

V

IMOVINA , NAČIN STJECANJA

I RASPOLAGANJE

IMOVINE

Članak 33.
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, 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.
Članak 34.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 35.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini
na razmatranje i prihvaćanje.
Članak 36.
Udruga može imati stručnu službu radi obavljanja administrativnih i stručnih poslova,
ako potrebe i prihodi Udruge to opravdavaju.
Odluku o potrebi ustrojavanja stručne službe i zapošljavanju djelatnika donosi
predsjednik Udruge.
VI
PRESTANAK

POSTOJANJA

UDRUGE

Članak 37.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti srodnoj
humanitarnoj organizaciji, sukladno odluci Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovitih
članova Skupštine Udruge.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

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.
VII

PRIJELAZNE

1 ZAVRŠNE
Članak 38.

ODREDBE

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

Članak 39.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata
Udruge daje predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 7. ožujka 2016. godine

Predsjednik Udruge:
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Ovjerava se da je ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja ovog
Gradskog ureda KLASA: UP/l-230-02/2016-02/353, URBROJ: 251-07-11-18-2 od 10. srpnja
2018. godine.

