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Na temelju dlanka 71. Zakona o udrugama ON 88/01 i 11102) Osnivadka skupStina Udruge
za oduvanje povijesne i kulturne baStine Hrvata Bosanskog Grahova ,,Dinara - Ponareoo iz
Zagreba, Mihanoviieva 14 (daljnjem tekstu: Udruga), odrLana 06. sijednja 2012. godine,
donijela je

STATUT

Udruge za oiuvanje povijesne i kulturne ba5tine Hrvata Bosanskog
Grahova ,rDinara - Ponare"

1. UVODNE ODREDBE I CILJE\'I TIDRUGE

elanak 1.

Ovim Statutom ureduju se odredbe o nazivu, sjedi5tu, podrudju djelovanja, zastupanju,

ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o javnosti rada Udruge; o dlanstvu i
dlanarini; o pravima, obvezama i odgovornosti dlanova Udruge; o unutamjem ustrojstvu
Udruge i tijelima Udruge, imovini Udruge i raspolaganju imovinom; o prestanku postojanja
Udruge, te postupku s imovinom u sludaju prestanka rada Udruge.

Temeljni ciljevi Udruge se:

- briga i sudjelovanje u ostvarenju i za5titi prava osoba rodenih u Bosanskome Grahovu ili
su podrijetlom iz Bosanskoga Grahova, a odnose se na njihovo pravo na mogu6i povratak,
povrat ili uporaba njihove imovine u zavidaju;

- zaitita i promicanje povijesnih istina o sudbini Litelja, posebice Hrvata, s podrudja
Bosanskog Grahova ili Dinarskog kraja;

- oduvanj e, zaltita i promicanje kulturnog, umjetnidkog i drugog blaga i vrednota s podrudja

Bosanskog Grahova i Zitelja Dinarskog kraja;
- zalaganje i pomod Grahovljacima da organizirajl Zivot na nadelima potpune

ravnopravnosti, prava na nacionalni i kulturni identitet i prava na miran i dostojanstven

suZivot.

Clanak 2.
Udruga 6e planski i organizirano pomagati te sudjelovati u organizaciji odredenih kulturnih,
odnosno um.ietnidkih projekata i planski i organizirano pomagati njihove nositelje.

Clanak 3.
Udruga ie osobito pomagati i poticati mlade znanstvenike i/ili umjetnike u njihovome radu i
djelovanju, ako su podrijetlom Grahovljaci ili je njihovo djelovanje t vezi s Bosanskim
Grahovom ili u drugim sludajevima ako je to od znadaja za Udrugu
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etanak 4.
Udruga 6e ostvariti suradnju i/ili pomagati djelovanje drugih udruga posebice onih dije
djelovanje je blisko djelovanju Udruge (poput Udruge ,,Don Juraj Gospodnetii" iz Bosanskog
Grahova i dr.).

2. NAZIV I SJEDISTE IJDRUGE

elanak 5.
Puni naziv Udruge je: Udruga za oduvanje povijesne i kulturne ba5tine Hrvata Bosanskog
Crahova,,Dinar a - Ponare".
Skraieni naziv Udruge j e: Udruga,,Dinara-Ponare".
SjediSte Udruge je u Zagrebu, Mihanoviieva 14.

1. PRAVNA OSOBNOST I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

dlanak 6.
Udruga ima svojstvo pravne osobe.
Udruga djeluje na podrudju Republike Hrvatske.
Udruga moZe imati ustrojstvene oblike kao Sto su podruZnice, ogranci, klubovi i slidno.
Ustrojstveni oblici iz stavka 3. ovog dlanka osnivaju se odlukom Predsjedni5tva Udruge.
Ustrojstveni oblici nemaju pravnu osobnost.

2. ZASTUPANJE UDRUGE

ilanak 7.
Udrugu zastupaju Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge, samostalno i bez ogranidenja.

3. JA\NOST RADA I IZVJESCIVANJE t],AXSTV,q, UDRUGE

ilanak 8.
Rad Udruge injezinih ustrojstvenih oblikaje javan.
Udruga izvjeSiuje svoje dlanove o radu Udruge podno5enjem propisanih izvjeSia na Skup5tini
Udruge i na drugi prikladan nadin sukladno odlukamanadlelnih tijela Udruge.

4. PEEAT IIDRUGE

ilanak 9.
Udruga ima pedat okruglog oblika i promjera 30 mm te sadrZi naziv i sjediSte Udruge.
Broj primjeraka pedata i njegovo ozna(avanje, nadin uporabe i duvanja pedata svojom
odlukom odrecluje Predsjedni5tvo Udruge.
Odluku o promjeni pedata Udruge donosi PredsjedniStvo Udruge.
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5. DJELATIIOST UDRUGE

ilanak 10.

- 
*-:a obavlja djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi iz dlanka 1. do 4. ovog Statuta.

-'"r ne djelatnosti Udruge su:
- briga i pomaganje drugim udrugama ili tijelima u oduvanju arheoloiko-povijesne

ba5tine, njegovanje kulturnih tradicija, organiziranje kulturno-umjetnidkih dogadanja i
priredaba, izdavarye knjiga i dasopisa;

- suradnja s nadleZnim tijelima te sudjelovanje i/ili pomaganje projektima radi povratka
prognanih i izbjeglih Litellau Federaciji BiH;

- suradnja sa eminentnim kultumim i umjetnidkim ustanovama s ciljem planiranja i
organizianja i ostvarenja odredenih kulturnih i umjetnidkih dogadaja i projekata
kojim se pomaZe da Hrvati ostanu subjekt kulture na svom nacionalnom podrudju;

- pomaganje mladih darovitih umjetnika organizianjem raznih nagrada za najboljeg
mladog umjetnika godine i slidno kao vid pomoii povratnicima lli za unapredenje
Bosanskog Grahova ili Dinarskog kraja;

- suradnja s gospodarstvenicima radi promicanja prihvatljivih dru5tvenih vrijednosti i
okupljana ljudi iz gospodarskog, kultumog, umjetnidkog i znanstvenogLivota;

- povezivanje i suradnja sa svim organizacqama javnog i druStvenog Zivota dije su

ciljevi podudarni ili komplementami ciljevima Udruge.

- z djelatnost iz stavka 2. ovog dlanka Udruga moZe obavljati i djelatnost kojom se stjede
::ihod, sukladno zakonu, a koji prihodi sluZe iskljudivo za obavljanje i unaprjedenje
:jelatnosti Udruge" kojim se ostvaruju njeni ciljevi utvrdeni Statutom.

L druga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva utvrdenih ovim Statutom.

6. traxs:rvo rE pRAvA I oBvEZE craNova.

ilanak 11.
Clanom Udruge moZe postati svaka punoljetna, poslovno sposobna, fiz1dka ili pravna osoba,
koja svojim radom u Udruzi Zeli djelol.ati na ostvarivanju ciljeva ove Udruge.
Pravnu osobu u Udruzi predstavlja njezin zakonski zastupnik ili osoba koju zakonski
zastupnik opunomo6i da predstavlja pravnu osobu kao dlana u Udruzi.
Pisana prijava, sa Zivotopisom odnosno podacima o pravnoj osobi i osobi koja predstavlja
pravnu osobu kao dlana u Udruzi, zaprtmanje u dlanstvo podnosi se Predsjedni5tvu Udruge.
\adleZno tijelo je duZno o prijavi odluditi u roku od 30 (slovima: trideset) dana od
zaprrmanja prijave u sjedi5tu Udruge.
Clanom Udruge postaje se u trenutku upisa u poseban registar dlanova Udruge.
Predsjedni5tvo propisuje obvezne podatke koji se o dlanu Udruge unose u registar dlanova
Udruge i organizira vodenje registra dlanova Udruge.

ilanak 12.
Clanovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu tijela Udru ge te nadzirati rad Udruge.
.{ko dlan Udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta, ovla5ten je na te nepravilnosti
upozoriti Predsj edniStvo.

-A.ko se upozorenje iz prethodnog stavka ovog dlankane razmotri na sjednici Predsjedni5tva u
roku od 30 dana od dana dostave pisanog upozorenja ili se u tom roku ne otklone
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nepravilnosti, dlan ima pravo podnijeti tuZbu nadleZnom sudu radi zaitite svojih prava
propisanih Statutom Udruge.

ilanak 13.
Svaki dlan Udruge obvezuje se, ovisno o svojim intelektualnim i materijalnim mogudnostima
sudjelovati i/ili pomagati u ostvarivanju ciljeva Udruge.
Clanovi Udruge mogu biti redovni i podasni.
Podasni dlan Udruge ima sva prava i obveze kao i redovni dlan Udruge.
Redovnim dlanom moLe postati svaka osoba koja podnese zahtjev za (lanstvom i koja
prihvaia Statut Udruge.
Podasnim dlanom mole postati osoba za koju Skup5tina Udruge, na temelju pismeno
obrazloLenog prijedloga Predsjedni5tva Udruge, utvrdi da je znai,ajno doprinijeta ili doprinosi
radu Udruge.
Clanovi Udruge plaiaju dlanarinu diju visinu svojom odlukom odreduje predsjednistvo,
Clanarina se pla6a zarazdoblje kalendarske godine.
PredsjedniStvo posebnom odlukom moZe utvrditi vrste dlanarine i njihove visine, a osobito s
obzirom na vrstu dlanstva i razdoblje zakoje se dlanarinapra6a.
Predsjedni5tvo moZe u opravdanom sludaju, posebnom odlukom pojedinom dlanu utvrditi
obvezu pla(,anja dlanarine za odredeno razdoblje u manjem iznosu od propisane ili ga potpuno
o sloboditi placanja dlanarine.

ilanak 14.
Clanstvo u Udruzi prestaje smrdu odnosno prestankom rada pravne osobe ili pisanom
izjavom dlana da ne Zeli biti dlanom Udruge.
ilanstvo u Udruzi moLe prestati i u sludaju ako se dlan Udruge odnosno njegov predstavnik
nedasno pona5a, pa bi njegovo daljnje dlanstvo u Udruzi Stetilo ugledu i ciljevima Udruge.
Odluku o iskljudenju dlana donosi PredsjedniStvo ., prrortupanjskom, a Skup5iina u
drugostupanj skom po stupku.
Iskljudeni dlan ima pravo u roku od 15 dana, radunaju6i od dana dostave odluke, podnijeti
Lalbu Skup5tini Udruge. Skup5tina je duLna rije5iti Lalbu u roku od 30 dana, radunajuii od
dana dostave Lalbe. odluka Skupstine o iskljudenju je konadna.

1. TIJELA UDRUGE

Clanak 14.a
Trjela Udruge su:

- Skup5tina,
- PredsjedniStvo.
- Predsjednik Udruge.
- Tajnik Udruge,

2. SKUPSTINA UDRUGE

ilanak 15.
Skup5tina je najvi5e tijeio Udruge ko.ju dine svi redovni
predstavnik pravne osobe dlanice Udruge.

i podasni dlanovi Udruge te po jedan
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Clanak 16.
SkupStina ima slijedede nadleZnosti:

- usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
- razmatra i usvaja godi5nja rzvjesca o radu Udruge i financijska izvje56a sastavljena

sukladno propisima kojima se ureduje nadin vodenja radunovodstva neprofitnih
ot ganizacq a, a koj a izvj e 56a S kup Stini po dno se za to nadleLna tij ela Udruge,

- donosi program radaUdruge,
- bira i opoziva Predsjedni5tvo,
- odluduje o iskljudenju dlana iz Udruge,
- obavlja i druge poslove od interesa zaradUdruge.

ilanak 17.
Skupitina moZe biti redovna, izbomai izvartredna.
Skup5tina redovito zasjedajednom u tijeku godine, dok se izboma SkupStina odrLava svake
ietiri godine.
Skupstinu saziva Predsjednik udruge , a dulan ju je sazvati na zahtjev:
- Predsjedni5tva
- najmanje 10 (slovima: deset) dlanova Udruge
Skup5tina se saziva pisanim putem obavje5divanjem dlanova Udruge u pravilu najmanje 8
(slovima: osam) dana prije dana odrLavanja Skup5tine.
U odluci o sazivanju Skup5tine Predsjednik Udruge predlaLe dnevni red sjednice, te dan i
mj esto o drZav anja sj ednice.
U svom zahtjevu za sazivanje Skup5tine predlagatelji su obvezni predloZiti dnevni red
sjednice.
Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skup5tine u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz stavka 6. ovog dlanka. sazvat ie je predlagatelj (odlukatreba sadrZavati prijedlog
dnevnog reda, te mjesto i dan odrZar,anja sjednice).

ilanak 18.
Skup5tina odluduje na sjednicama.
Skup5tina moZe pravovaljano odiudivati ako sjednici nazodi najmanje 20o/o dlanova Udruge, u
smislu dl. 15. Statuta.
Skup5tina svoje odluke donosi natpolovidnom vedinom nazodnih dlanova, ukoliko posebnom
odlukom ne odludi da 6e o pojedinom pitanju odludivati vedom ve6inom.
Skup5tina svoje odluke donosi javnim glasovanjem ukoliko ovim Statutom ili posebnom
odlukom Skup5tine nije odredeno da se pojedine odiuke donose tajnim glasovanjem.
Kada Skup5tina bira dlanove Predsjedni5tva Udruge izbor se vrSi tajnim glasovanjem, osim
ako Skup5tina ne odredi drugadije.

9. PREDSJEDNISTVO UDRUGE

itanak 19.
Predsjedni5tvo rukovodi radom Udruge izmedu dviju skupstina udruge.
Predsjedni5tvo se sastoji od najmanje 5 (slovima: pet), a najviSe 9 (slovima: devet) dlanova
koje Skup5tina bira iz svojih dlanova.
Mandat dlanovima Predsjedni5tva traje 4 (slovima: detiri) godine. Izabrani dlanovi mogu biti
ponovo birani.



\landat dlana Predsjedni5tva moLe prestati prestankom dlanstva u Udruzi, smr6u dlana,

podnoSenjem ostavke, opozivom i istekom mandata.

Predsjednik i Tajnik dlanovi su predsjedni5tva Udruge po poloZaju.

Predsjednik PredsjedniStva ujedno je i Predsjednik Udruge i ima obveze i ovlasti utvrdene

.rr im Statutom.

dhnak 20.

Predsjedni5tvo radi u pravilu na sjednicama.
Predsjednik Udruge moZe pozvatt dlanove Predsjedni5tva u iznimno hitnim sludajevima da

:reke odluke donesu i izvan sjednice pisanim putem (e-mailom i slidno) ili usmenim

iziainjavanjem (telefonski) Sto se verificira na narednoj sjednici Predsjedni5tva.

Predsjednik Predsjedni5tva saziva sjednice Predsjedni5tva pisanim ili usmenim putem,

predsj edava sj ednicam a i predlaZe dnevni red.

Za sludaj sprijedenosti Predsjednika Udruge zamjenjuje Tajnik Udruge.
Za sludaj sprijedenosti ili odsutnosti dulje od 15 dana Predsjednika ili Tajnika Udruge,

PredsjedniStvo je ovla5teno odrediti svog dlana koji ih zamjenjuje.

thnak 21.

Predsjedni5tvo moZe valjano odludivati ako je sjednici nazodno najmanje 3 (slovima: tri)
ilana Predsjedni5tva ukoliko su svi dlanovi Predsjedni5lvapozvani na sjednicu.
Predsjedni5tvo svoje odluke donosi obidnom veiinom nazodnih dlanova osim ako se ovim

Sratutom ili posebnom odlukom PredsjedniSlva za dono5enje odredene odluke ne traLi ve1a

r ecina.
Predsjedni5tvo odluduje javnim glasovanjem, osim ako posebnom odlukom ne odludi da 6e

odredenu odluku donijeti tajnim glasovanjem.
\a sjednici Predsjedni5tva vodi se zapisnik u koji se obavezno unosi mjesto i vrijeme

odrZavanjasjednice, sudionici sjednice, dnevni red i donesene odluke odnosno zakljudci.

Odluke i zakljudci koje donosi Predsjedni5tvo unose se u registar odluka Predsjedni5tva

Udruge.
Za svoj rad Predsjedni5tvo odgovara Skup5tini.

(lanak22.
Predsjedni5tvo obavlj a slij edeie poslove:

- predlaie skup5tini izmjene Statuta Udruge,
- provodi program rada i druge odluke Skup5tine,
- organizira, nadzire i provodi sve aktivnosti Udruge izmedu dviju skup5tina Udruge,

- poduzima potrebne aktivnosti za osiguranje novdanih sredstava za frnanciranle

r ealizacij e pro grama Udruge,
- osniva kolegij, odbore i povjerenstva Udruge za obavljanje odredenih poslova iz

nadleZnosti predsjednika, imenuje predsjednike i dlanove istih te koordinira i nadzire

njihov rad,
- brine oko stalnog jadanja ugleda Udruge unutar dlanstva i u okruZenju,
- odluduje o zamolbamazaprimanje u dlanstvo Udruge,
- odluduje o iskljudenju dlana iz Udruge,
- obavlja i druge poslove od interesa zarad Udruge.



Clanak 23.
S^up5tina Udruge moLe i prije isteka mandata opozvati dlanove Predsjedni5tva ili cijelo
P:edsjedniStvo, ako ocijeni da bi to bilo u interesu Udruge.

10. PREDSJEDNIK UDRUGE

(lanak24.

?redsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu i ima ptava i obveze utvrdene zakonom i
;r. im Statutom.
P:edsjednik Udruge zajedno s Tajnikom upravlja imovinom udruge i vodi raduna o pravilnom
koriStenju financij skih sredstva.
F:edsjednik podnosi godiSnje izvjeSie o radu Udruge Skup5tini.
\fandat Predsjednika Udruge traje detiri godine. Izabruni Predsjednik Udruge moZe biti
Drrnovo biran.
\landat Predsjednika moLe prestati prestankom dlanstva u Udruzi, smr6u, podno5enjem

istavke, opozivom i istekom mandata.

11. TAJNIK

Clanak 25.
Tajnik Udruge ima sljede6e duZnosti:

- sudjeluje u radu predsjedni5tva i drugih tijela Udruge,
- brine se o zakonitosti rada Udruge,
- pomaZe u pripremi svih sjednica tijela Udruge, pripreme radnih materijala, prijedloga

odluka i drugih akata Udruge,
- vodi potrebnu korespodenciju, duva sl.u dokumentaciju i pismohranu te pedat Udruge,

: - potpisuje akte i dokumentaciju o materijalno-financijskom poslovanju Udruge,
I - sukladno propisima sastavlja financijska rzvjellai podnosi ih Predsjedniku i Skup5tini

Udruge
- vodi raduna o pravilnom kori5tenju financijskih sredstava,
- vodi registar dlanova Udruge,
- sudjeluje u izgradnji i koordinirarad ustrojstvenih oblika Udruge,
- radi ostale poslove odredene Statutom.

ilanak 26.
\fandat Tajnika traje detiri godine. lzabrani Tajnik moLe biti ponovo biran.
\Iandat Tajnika moZe prestati prestankom dlanstva u Udruzi, smr6u, podno5enjem ostavke,

opozivom i istekom mandata.
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12. RrzNrean

tlanak27.
?:edsjedni5tvo bira, na prijedlog Predsjednika ili Tajnika Udruge Riznidara.
\landat Riznidara traje detiri godine. Izabrani Riznidar moZe biti ponovo biran.
kznidar Udruge ima slijedede duZnosti:

- vodi raduna o pravilnom kori5tenju financijskih sredstava,
- vodi potrebne evidencije o priljevu i odljevu financijskih sredstava i njihovom

ispravnom kori5tenju,
- predlale godi5nji financijski plan i organizira pribavljanje sredstava potrebnih za

financiranj e godiSnj eg programa udruge,
- vodi brigu o prikupljanju dlanarine i vodi o tome potrebne evidencije,
- obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u njegovu nadleZnost.

-- sludaju sprijedenosti Riznidara ili do njegova imenovanja, poslovima iz stavak 2. Ovog
;ianka skrbi Tajnik Udruge.

13. OSNIVAI{JE I DJELOVANJE USTROJSTVENIH OBLIKA UDRUGE

ilanak 28.
Djelovanje Udruge odvija se kroz samostalan rad dlanovaiktoz rad u tijelima Udruge, a u
slJadu s ciljevima Udruge, ovim Statutom i drugim aktima Udruge te njenim programskim
zadacima.
Ldruga moZe osnivati podruZnice" ogranke. klubove ili slidne ustrojstvene oblike.
Za osnivanje podruZnice, ogranka i1i kluba u inozemstvu potrebna su najmanje 3 (slovima: tri)
.'lana, a osnivaju se na osnivadkom skupu dlanova na kojem se donosi odluka o osnivanju
naprij ed navedenog ustroj stveno g oblika r izabire nj egova predsj ednika.
O osnivanju ustrojstvenog oblika iz prethodnog stavka ovog dlanka obavezno se sadinjava
zapisnik s podacima o mjestu i vremenu odrlavanja osnivadkog skupa, sudionicima, nazivu
ustrojstvenog oblika i donesenim zakljudcima i odlukama. Zapisnik potpisuje izabrani
predsjednik i svi prisutni dlanor.i skupa.
Zapisnik se dostavlja Predsjedniku Udruge. a po potrebi i drugim nadleZnim tijelima sukladno
propisima dotidne zemlje.
PodruZnice, ogranci odnosno klubovi samostalni su u svom djelovanju koje mora biti
sukladno programskim ciljevima Udruge. Statutu i drugim aktima i odlukama nadleZnih tijela
L druge.
Sraki ustrojstveni oblik duZan je voditi evidenciju o svom radu i o tome redovito izvje3iivati
Predsjednika i Skup5tinu Udruge.

14. IMOVINA UDRUGE

ilanak 29.
Imovinu udruge dine novdana sredstva koja je Udruga stekla uplatom dlanarina, dobrovoljnim
prilozima i darovima, obavljanjem njenih djelatnosti, donacijama iz drLavnog proraduna i
proraduna jedinica lokalne i podrudne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga
novcana sredstva stecena u skladu sa zakonom, njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga
imor inska prava.



Za svojeobveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom'

Nad Udrugom se moZe provesti stedaj'

15. JA\TNOST Ir'DRUGE

elanak 30.

Sjednice tijela Udruge su javne. . .- - -^L^-22^1^ -^ -i^Anin
Javnost rada Udruge ostvaruje se pravovremenim dostavljanjem materijala za sjednice i

razliditim oblicima priop6avanj a.

16. PRESTANAK T]DRUGE

dlanak 31.

Razloziza prestanak postojanja Udruge su:

1. odluka skup5tine o prestanku postojanja Udruge'

2. prestanak djelovanja Udruge,

3. pravomo6na odluka suda tojim je zabranjeno djelovanje Udruge,

4. stedaj.

u sludaju prestanak postojanja temeljem odluke skupstine, ista donosi odluku o prestanku

porto:ui.iu Udr,rg. Ouft..einrtom vedinom glasova od ukupnog broja dlanova Skupstine'

u sludaju prestanak postojanja Udruge preostala imovina Udruge pripada caritasu

Zagr eb adke n adb i skuP ij e.

17. ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 32.

Statut udruge donosi SkupStina natpolovidnom ve6inom nazodnih dlanova'

Izmjene i dopune Statuta vrse se na isti nadin kojije propisan za njegovo donoSenje'

dlanak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu u trenutkom njegova donosenja i usvajanja na Skupstini Udruge'

ilanka 34.

Tumadenje odredaba ovog Statuta daje Skup5tina Udruge'

Tumadenje drugih akata daje Predsjedni5tvo'

U Slavonskom Brodu, dana 06. sijednja 2012' Godine'

Predsjednik Udruge :

Mate Vuli6


