Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama ( NN 74/14) , sukladno članku 26.
Statuta Udruge HVIDR-a Zadar od 9. lipnja 2009.g. na sjednici Skupštine Udruge
hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar, održanoj dana 22.09.2015. godine
donijela je

STATUT UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA ZADAR
I
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem
tekstu: Udruga HVIDR-a) ZADAR je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih
invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih,
humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji
nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja
dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju
ustroj i djelovanje udruge.
Naziv i sjedište udruge
Članak 2.
(1) Puni naziv Udruge je:Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar.
(2) Skraćeni naziv udruge je Udruga HVIDR-a Zadar.
Članak 3.
(1) Sjedište Udruge HVIDR-a Zadar je u Zadru, ul. Benka Benkovića 3.
Područje djelovanja udruge
Članak 4.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar djeluje na području Zadarske županije.
Članak 5.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar je pravna osoba i upisana je u registar Udruga Republike
Hrvatske kod Ureda Državne uprave u Zadarskoj županiji.

Zastupanje i predstavljanje udruge
Članak 6.
(1) Udrugu HVIDR-a Zadar zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. U slučaju
spriječenosti ili izočnosti predsjednika, udrugu zastupa i predstavlja dopredsjednik.

Pečat i znak udruge
Članak 7.
(1) Pečat Udruge HVIDR-a Zadar okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu
koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je ispisan puni naziv udruge velikim
slovima ; u sredini se nalazi stilizirani oblik vojnog invalida, osoba u invalidskim
kolicima s automatskom puškom.
Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar je odgovoran za upotrebu pečata.
(2) Znak Udruge HVIDR-a Zadar izgleda : u sredini je ispisan puni naziv Udruge
velikim tiskanim slovima, omeđen sa lijeve strane kvadratom u kojem se nalazi
stilizirani oblik vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima s automatskom puškom, a
sa desne strane omeđen kvadratom u kojem se nalazi stilizirana slika crkve Sv. Donata u
Zadru.

II
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 8.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih
ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja
vrijednosti Domovinskog rata.
(2) Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog
rata.
Članak 9.
(1) Djelatnosti Udruge HVIDR-a Zadar su:
 provođenje svih aktivnosti na području realizacije socijalne i pravne zaštite
članova,
 sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija RH na dosljednom
provođenju i brigom o realizaciji odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata
kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te
aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim
državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju
vrijednosti Domovinskog rata u EU
 promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih
vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog
naroda
 briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih
članova
 briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima
društvenog i političkog života
 briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina,
ratnih profitera i dezertera
 planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće
dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju
vrijednosti Domovinskog rata
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 provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika,
kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i
poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih
invalida Domovinskog rata i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 informiranje javnosti o radu Udruge
 udruživanje u srodne udruge
 razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i
inozemstvu
 provođenje drugih djelatnosti određenih odlukom Skupštine u skladu sa zakonom.
( 2 ) Gospodarske djelatnosti Udruga HVIDR-a Zadar može obavljati pored djelatnosti
kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi
stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske
djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu
udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.
( 3 ) Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste
obavlja udruga, ali nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom,
Udruga HVIDR-a Zadar mora osnovati trgovačko društvo ili drugi gospodarski subjekt,
sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje, te će kroz taj gospodarski
subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja posebnih zakonskih
propisa.
Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama
Članak 10.
(1) Glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Zadar može surađivati i
udruživati se sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu.
(2) Odluku o udruživanju i razdruživanju sa udrugama iz st.1 ovog članka donosi
predsjedništvo Udruge HVIDR-e Zadar.

Javnost rada
Članak 11.
(1) Rad Udruge HVIDR-a Zadar je javan.
( 2 ) Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu
Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, objavom na web stranici Udruge,
putem medija ili na neki drugi prikladan način.
(3) Sa sjednica pojedinih tijela Udruge HVIDR-a Zadar može se odlukom tog tijela
isključiti javnost, u slučajevima:
 zaštita nacionalnih i državnih interesa RH
 zaštita interesa Udruge HVIDR-a Zadar i njenih članova.
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III
ČLANSTVO UDRUGE
Članak 12.
(1) Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
(2) Članom Udruge HVIDR-a Zadar može postati hrvatski ratni vojni invalid iz
Domovinskog rata kojem je status HRVI priznat drugostupanjskim rješenjem o
invalidnosti nadležnog tijela državne vlasti koji ima prebivalište na području djelovanja
Udruge HVIDR-a Zadar.
(3) Članom Udruge mogu postati osobe koje su bile članovi Udruge HVIDR-a
Zadar najmanje 5 godina, a promijenile su mjesto prebivališta i nisu članovi neke druge
Udruge HVIDR-a , a koji:
 prihvaćaju načela, program, Statut i druge opće akte Udruge
 izražavaju spremnost promicanja ciljeva i provedbe djelatnosti Udruge
HVIDR-a Zadar.
(4) Članom Udruge HVIDR-a Zadar može postati i pripadnik Hrvatskog vijeća
obrane koji ima status HRVI, koji ima državljanstvo RH, koji posjeduje pravovaljanu
potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH i ima prebivalište na području
djelovanja Udruge HVIDR-a Zadar.
(5) Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar na
temelju Statuta Udruge HVIDR-a Zadar.
(6) Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je
osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Odluku
o prijemu u počasno članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar.
Učlanjenje
Članak 13.
(1) Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge
HVIDR-a Zadar podnosi vlastoručno potpisan pristupni list i donese drugostupanjsko
rješenje
(2) Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo
ispunjava uvjete iz prethodnog članka, da li je kandidat priložio uredno popunjen i
potpisan pristupni list i donosi odluku o prijemu u članstvo. Predsjedništvo udruge može
donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o
prizivu.
(3) Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema
odluke može uložiti priziv na odbijenicu. U tom slučaju Nadzorni Odbor Udruge
HVIDR-e Zadar provodi raspravu o prizivu te donosi odluku o učlanjenju.
(4) Odluka NO Udruge HVIDR-e Zadar u predmetnom slučaju je konačna.
(5) Članstvo se stječe danom donošenja odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz
stavka 3) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen.
Članak 14.
(1) Ukoliko član promijeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s
kojom se upisuje u drugu Udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta. Članu
Udruge iz stavka 1. čl. 12 dostavlja se odjavnica kojom mu prestaje članstvo u
Udruzi danom promjene prebivališta
(2) Višestruko članstvo nije dopušteno.
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(3) U Udruzi HVIDR-a Zadar vodi se popis članova za koji je zadužen tajnik.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke:

-

o osobnom imenu (nazivu)
OIB-u
datumu rođenja
datumu pristupanja udruzi
kategoriji članstva
datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev.
Prava i obveze člana udruge
Članak 15.
(1) Član Udruge HVIDR-a Zadar ima pravo:
 sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama,
prijedlozima i zahtjevima te može podnositi prigovore na rad Predsjednika,
Predsjedništva te članova Nadzornog odbora i članova Suda časti
 od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim
odlukama i zauzetim stajalištima.
 birati članove tijela udruge.
 biti biran u tijela udruge ukoliko ima pravovaljano II- stupanjsko rješenje o
invaliditetu ako je status HRVI stekao sa osnove ranjavanja, povrede, ozljede i
oboljenja isključivo na ili ispred prve crte bojišnice u borbenim djelovanjima
protiv neprijatelja ili sa osnove zatočeni branitelj u neprijateljskom logoru.
Članak 16.
(1) Član Udruge HVIDR-a Zadar ima obveze:
 ostvarivati ciljeve udruge
 pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata udruge
 provoditi odluke tijela udruge
 čuvati interese i ugled udruge
 izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u
pristupnom listu u roku od 30 dana od dana nastanka promjene
 poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
 redovito plaćati godišnju članarinu.
Obveze članova u tijelima udruge
Članak 17.
(1) Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Zadar imaju ista prava i obveze kao i
ostali članovi udruge.
(2) Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine
udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim
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pitanjima iz područja svog djelokruga.
(3) Član je dužan plaćati godišnju članarinu čiju visinu utvrđuje Predsjedništvo. Prema
članu koji ne ispunjava svoje članarinske obveze može se pokrenuti stegovni postupak.
Evidenciju o članstvu i plaćenoj članarini vodi tajnik.
Stegovna odgovornost članova udruge
Članak 18.
(1) Član Udruge HVIDR-a Zadar stegovno je odgovoran prema odredbama ovog
Statuta i drugih općih akata udruge.
Prestanak članstva u udruzi

(1)







Članak 19.
Članstvo u Udruzi HVIDR-a Zadar prestaje:
smrću člana
istupanjem iz članstva na osobni zahtjev podnošenjem zahtjeva Predsjedništvu
Udrugu
isključenjem
gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih člankom 12. ovog
Statuta
neplaćanjem godišnje članarine do isteka kalendarske godine, osim u izuzetnim i
opravdanim slučajevima prema odluci Predsjedništva Udruge HVIDR-a Zadar.
prestankom postojanja Udruge

(2) Član Udruge HVIDR-a Zadar ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem
pisane izjave o istupanju Predsjedništvu Udruge HVIDR-a Zadar.
(3) Član Udruge HVIDR-a Zadar može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe
Statuta ili Udruzi prouzroči štetu ili ugrozi interes udruge ili njenog članstva ili ako teže
povrijedi članske obveze iz članka 16. ovog Statuta. Odluku o isključenju donosi Sud
časti Udruge HVIDR-e Zadar na prijedlog Predsjedništva ili NO Udruge HVIDR-e
Zadar u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga. Na odluku Suda časti dopušten
je prigovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o isključenju.Predsjedništvo je
dužno donijeti konačnu odluku o isključenju u roku od 30 dana od podnesenog
prigovora.
Član Udruge briše se iz članstva ispunjenjem uvjeta utvrđenih iz stavka 1.ovog članka ,
alineji 1,2,4, i 5 ovog Statuta. Odluku o brisanju iz članstva donosi Predsjedništvo
Udruge HVIDR-a Zadar. Protiv Odluke o brisanju iz članstva, osim Odluke iz stavka 1.
alineje 1. član može uputiti prigovor Sudu časti čija je Odluka konačna.

IV
TIJELA UDRUGE HVIDR-a ZADAR
Članak 20.
(1) Tijela Udruge HVIDR-a Zadar su:
 Skupština
 Predsjedništvo
 Predsjednik
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Nadzorni odbor
Sud časti
Likvidator

(2) Članovi tijela Udruge kao i administrativno-stručne osobe primaju prijedloge i
zahtjeve te daju informacije tijekom uredovnog vremena koje za tu svrhu odredi
Predsjedništvo Udruge.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine ili Predsjedništva može se izvršiti u prostorijama
Udruge.
Skupština Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 21.
(1) Skupštinu Udruge HVIDR-a Zadar čine svi članovi udruge.
Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 22.
(1) Skupština Udruge HVIDR-a Zadar:
 donosi, tumači i mijenja Statut udruge i druge opće akte te usvaja Statut Udruge i
njegove izmjene i dopune i druge akte Udruge
 donosi financijski plan i usvaja završni račun
 donosi plan i program rada udruge
 razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge
 odlučuje o korištenju dobiti
 bira i razrješava predsjednika
 bira i razrješava članove Predsjedništva , Nadzornog odbora i Suda časti Udruge
HVIDR-a Zadar
 bira i opoziva likvidatora,
 donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 donosi odluku o prestanku postojanja Udruge HVIDR-a Zadar i promjeni
naziva
 odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale
imovine udruge
 donosi odluke o statusnim promjenama
 odlučuje o drugim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela
Udruge, a od značaja su za rad Udruge.
(2)
Skupština Udruge HVIDR-a Zadar radi prema poslovniku kojeg sama donosi.
Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 23.
(1) Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Zadar mogu biti redovne, izvanredne i
izborne.
(2) Na sjednicu Skupštine pozivaju se članovi javnim oglašavanjem dnevnog reda
( putem javnog priopćavanja: radio, novine, televizija ) , najmanje 15 dana prije
održavanja sjednice Skupštine i na drugi prikladan način za članove prema Odluci
Predsjedništva.
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(3) Sjednici Skupštine nazočni članovi Udruge čine kvorum.
(4) Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova javnim
glasovanjem.
(5) Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi 3/4 većinom svih članova.
Članak 24.
(1) Redovne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar na
vlastitu inicijativu ili na prijedlog Predsjedništva, najmanje 1 puta godišnje. Prijedlog
Dnevnog reda s naznakom mjesta i vremena održavanja Skupštine utvrđuje
Predsjedništvo.
U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicom Skupštine predsjedava dopredsjednik, a u
slučaju odsutnosti obojice radno predsjedništvo birano između nazočnih od 3 člana.
(2) Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge ako smatra da je određeno
važno pitanje potrebno raspraviti i o njemu odlučiti na Skupštini na vlastiti zahtjev, ili
obrazloženi pismeni zahtjev 1/3 članova, ili Nadzornog odbora Udruge ili
Predsjedništva.
(3) Predsjednik udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana
od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge na sazove traženu
izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka u daljnjem roku od 30
dana izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predlagač iz stavka 2. ovog članka.
(4) Na izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je
sazvana.
(5)Izborna skupština se održava svake 4 godine po proteku mandata članova tijela
Udruge.
Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 25.
(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar ima 11 članova. Predsjedništvo Udruge
HVIDR-a Zadar čine predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar i 10 članova Predsjedništva
udruge zajedno sa dopredsjednikom.
(2) Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.
Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 26.
(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar
 utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata udruge
 utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa te podnosi Skupštini
godišnji izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 utvrđuje prijedlog Dnevnog reda za Skupštinu
 između dvije sjednice Skupštine obavlja poslove za Skupštinu udruge
 donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge koji su im stavljeni u
nadležnosti
 provodi odluke Skupštine udruge
 donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 brine o informiranju članstva i javnosti
 brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
 imenuje i opoziva tajnika
 odlučuje o visini godišnje članarine i promjeni adrese sjedišta i promjeni pečata
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imenuje i razrješava dopredsjednika između članova Predsjedništva
odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva
odlučuje o žalbama članova u II°, osim u slučajevima određenim ovim Statutom
donosi plan aktivnosti udruge
upravlja imovinom udruge i odlučuje o korištenju imovine kao i o kupnji i
prodaji imovine Udruge
imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih
poslova i uređuje pitanje organizacije rada, sistematizaciju radnih mjesta i
kriterije za određivanje plaća
donosi odluku o obavljanju djelatnosti kojima se stječe prihod sukladno zakonu
predlaže kandidate i kandidacijske liste za tijela udruge
imenuje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije
o svom radu redovito izvješćuje Skupštinu i njene članove najmanje jednom
godišnje
daje prijedlog o udaljavanju s dužnosti člana tijela udruge Sudu časti
odlučuje o sudjelovanju u radu drugih udruga i organizacija
odlučuje o udruživanju s drugim udrugama i organizacijama, učlanjivanju i
istupanju iz njih
bira i opoziva predstavnike u radu drugih udruga i organizacija i razmatra njihov
rad
obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Zadar

Članak 27.
(1) Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Zadar saziva predsjednik udruge
najmanje 1. tromjesečno na vlastiti zahtjev ili većine članova Predsjedništva ili
Nadzornog odbora.
Na sjednicu Predsjedništva obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora Udruge
HVIDR-a Zadar, koji istoj nazoči bez prava glasovanja.
(2) Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Zadar je pravovaljana ukoliko je istoj
nazočno više od 1/2. članova Predsjedništva udruge.
(3) Predsjedništvo udruge odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih
članova Predsjedništva javnim glasovanjem.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 28.
(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar predstavlja i zastupa udrugu, odgovara za
zakonit i pravilan rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge HVIDR-a Zadar.
(2) Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar po položaju je predsjednik Skupštine i
predsjednik Predsjedništva Udruge HVIDR-e Zadar.
(3) Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje
Udruge.

9

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 29.
(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar:
 brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
 saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
 saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge i utvrđuje prijedlog dnevnog rada
 izrađuje plan aktivnosti udruge
 brine o korištenju imovine i odlučuje o raspolaganju financijskim sredstvima
Udruge
 naredbodavac je za izvršenje financijskog plana
 rukovodi radom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi
 podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Skupštini udruge
 saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge
 predlaže donošenje općih akata
 odlučuje o tekućem poslovanju
 sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime za račun Udruge HVIDR-a
Zadar
 obavlja i druge poslove koje mu Skupština ili Predsjedništvo stavi u nadležnost.
Članak 30.
(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar može:
 svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika , a u slučaju njegove odsutnosti bilo
kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili
izočnosti
 može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta
i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u
svezi "sporne" odluke je konačna.
Članak 31.
(1) Udruga ima dopredsjednika koji se imenuje između članova predsjedništva. Mandat
dopredsjednika traje koliko i mandat članova predsjedništva.
(2) Predsjednika Udruge HVIDR-a Zadar u slučaju odsutnosti ili spriječenosti
zamjenjuje dopredsjednik koji mu ujedno pomaže u radu.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 32.
(1) Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Zadar je Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a
Zadar.
(2) Nadzorni odbor ima tri člana, i to predsjednika Nadzornog odbora i dva člana koje
bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Udruge.
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Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 33.
(1) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Zadar razmatra i nadzire :
 primjenu odredaba ovoga statuta i drugih općih akata Udruge
 ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
 rad svih tijela udruge




korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge te pazi da isto
bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
podnosi redovita godišnja izvješća Skupštini udruge
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Članak 34.
(1) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Zadar ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju
i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Predsjedništvo i svaki član Udruge dužan je
bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene
obavijesti.
(2) Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, ali bez
prava odlučivanja.
(3) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Zadar može bez prethodne najave, a sukladno
vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge
Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 35.
(1) Sjednicu Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Zadar saziva predsjednik
Nadzornog odbora , po potrebi.
(2) Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova, ako je nazočna
najmanje polovica članova.
(3)Nadzorni odbor temeljem svoje odluke, podnosi zahtjeve za pokretanje stegovnog
postupka Sudu časti . Zahtjevi moraju biti dostavljeni u pismenom obliku i moraju biti
obrazloženi.
Sud časti Udruge HVIDR-a Zadar
Članak 36.
(1) Sud časti Udruge HVIDR-a Zadar je tijelo koje provodi postupak i izriče stegovne
mjere u slučajevima utvrđenim ovim Statutom i općim aktima Udruge HVIDR-a
Zadar i donosi konačnu odluku o prestanku članstva zbog brisanja iz članstva.
(2) Sud časti Udruge HVIDR-a Zadar radi sukladno Poslovniku o radu Suda časti kojeg
donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar.
Članak 37.
(1) Sud časti Udruge HVIDR-a Zadar ima 5 članova: predsjednika Suda časti i 4
člana.
(2) Članove Suda časti bira Skupština Udruge HVIDR-a Zadar na vrijeme od 4 godine.
(3) U Sud časti ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora i Predsjedništva Udruge
HVIDR-a Zadar.
Sud časti može pravovaljano odlučivati ako je nazočna većina članova, a odluke donosi
većinom glasova nazočnih članova.
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Likvidator
Članak 38.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar ima likvidatora koji može biti fizička ili pravna osoba kojeg
imenuje Skupština.
(2)Likvidator ne mora biti član Udruge i zastupa Udrugu HVIDR-a Zadar u postupku
likvidacije.
(3)Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge HVIDR-a
Zadar u postupku likvidacije u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon
njegovog imenovanja.
(4)Likvidator Udruge zastupa Udrugu HVIDR-a Zadar u postupku likvidacije te se
otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za
zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Članak 39.
(1) U postupku likvidacije, likvidator je dužan:
 utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva
financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje
tražbine prema udruzi,
 u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te
raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o
udrugama.
(2)Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od
okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni
račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
(3)U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza,
dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog
postupka.
(4)Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ovog Statuta i
zakona.
Članak 40.
(1) Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine:
 na osobni zahtjev
 ako je u sukobu interesa
 ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
 u slučaju smrti.
(2) U slučaju opoziva likvidatora skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te
podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH
(3) O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje
Skupština u sklopu odluke o prestanku udruge.
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V
IZBORI I TRAJANJE MANDATA
Članak 41.
(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Zadar obavljaju se javnim
glasovanjem za najmanje onoliko kandidata koliko se bira.
(2) Predsjednikom udruge postaje kandidat sa izabrane liste za Predsjedništvo udruge,
kandidiran za mjesto predsjednika Udruge HVIDR-a Zadar koji dobije najveći broj
glasova.
(3) Dopredsjednika udruge imenuje Predsjedništvo između svojih članova.
(4) Tijela Udruge HVIDR-a Zadar biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i
mandat članova tih tijela.
Opoziv
Članak 42.
(1) Tijela Udruge HVIDR-a Zadar ili njezine članove i predsjednika Udruga Skupština
može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja
ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijelo tijelo, Skupština tada
bira novo s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove tijela Skupština bira
nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
(2) Svaki član tijela Udruge 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 svojoj prvoj sjednici.
(3) Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti može
podnijeti predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti ili najmanje 5 posto
članova Udruge HVIDR-a Zadar uz pismeno obrazloženje.

VI
KANDIDIRANJE ZA IZBORE
Članak 43.
(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar sastavlja kandidacijske liste za izbor
članova tijela udruge.

VII
IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA
IMOVINE UDRUGE
Članak 44.
( 1) Imovinu Udruge HVIDR-a Zadar čine:

 novčana sredstva stečena uplatom članarine,
 dobrovoljni prilozi i darovi,
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 novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna
jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
 pokretne stvari,
 nekretnine,
 druga imovinska prava.
(2) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 45
(1) Udruga HVIDR-a Zadar imovinu stiče:
 uplatom članarine članova udruge
 doticajem sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna
općina, gradova, županije i fondova
 dobrovoljnim prilozima i darivanjem
 obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti u skladu sa Zakonom
 kupnjom i prodajom pokretnih stvari i i nekretnina
 i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Financijsko poslovanje udruge HVIDR-a Zadar
Članak 46.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar je neprofitna pravna osoba.
(2) Udruga HVIDR-a Zadar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema
propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

VIII
PRESTANAK POSTOJANJAUDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
Članak 47.
(1) Udruga HVIDR-a Zadar može prestati postojati odlukom članova Udruge koja
mora biti donesena 3/4 ( tročetvrtinskom ) većinom glasova svih članova Udruge, javnim
glasovanjem i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Članak 48.
(1) Prestankom postojanja Udruge HVIDR-a Zadar nakon namirenja vjerovnika,
troškova sudskog i drugih postupaka njezina imovina predaje se ravnomjerno Športskom
savezu osoba s invaliditetom Zadarske županije i registriranim športskim klubovima
osoba sa invaliditetom čiji su osnivači članovi Udruge HVIDR-a Zadar.
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IX
POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA
Članak 49.
(1) Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune Statuta mogu dati:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik
- Nadzorni odbor
- Sud časti
Članak 50.
(1) Nacrt prijedloga Statuta ili njegovih izmjena i dopuna, priprema i utvrđuje
Predsjedništvo.
(2) Radi davanja mišljenja i prijedloga, nacrt prijedloga se daje na uvid članovima
udruge, u prostorijama udruge, o čemu se oni izvješćuju putem sredstava internog ili
javnog priopćavanja, ili na drugi pogodan način, s napomenom da u roku od 8 dana
dostave svoje pismene prijedloge i primjedbe.
(3) Nakon razmatranja dospjelih primjedbi, Predsjedništvo utvrđuje prijedlog Statuta i
dostavlja ga Skupštini, koja odlučuje na način kako je to predviđeno odredbama ovog
Statuta.
(4) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge HVIDR-a Zadar .
(5) Statut i druge akte donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Članak 51.
(1) Statut i svi akti udruge čuvaju u prostorijama udruge, na mjestu dostupnom svakom
članu radi uvida.
(2) U postupku donošenja Statuta i drugih akata, Statut i drugi akti oglašavaju se na
oglasnoj ploči Udruge HVIDR-a Zadar i na web stranici Udruge HVIDR-a Zadar.

X
PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a ZADAR
Članak 52.
(1) Članovima Udruge HVIDR-a Zadar za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva
udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
(2) Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način
pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
(3) Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje predsjedništvo Udruge HVIDR-a Zadar
a na prijedlog članova predsjedništva.
(4) Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a
Zadar.

XI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
(1) Sva bitna i unutarnja pitanja koja nisu razrađena ovim Statutom, a zahtijevaju
podrobnu razradu bit će određena općim aktima koje donosi Predsjedništvo Udruge.
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Članak 54.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja pri Uredu državne
uprave u Zadarskoj županiji.
(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge hrvatskih vojnih
invalida domovinskog rata Zadar od 09.06.2009. godine.

Predsjednik Skupštine HVIDR-a Zadar :
Ivica Arbanas
M.P.

U Zadru , 22. rujna 2015. god.
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