Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) te članka 36.
dosadašnjeg statuta Bedekovčanske udruge mladih, skupština Bedekovčanske udruge mladih
održana 04. ožujka 2017. donijela je:

STATUT BEDEKOVČANSKE UDRUGE MLADIH
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Bedekovčanske
udruge mladih (u daljnjem tekstu Udruga); o zastupanju, o ciljevima i djelatnostima kojima
se ostvaruju ti ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima,
obvezama i odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovu sastavu,
ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i
odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine te
postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, pečatu, područjima djelovanja,
gospodarskoj djelatnosti, načinu osiguranja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj
odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova Udruge, izboru i opozivu likvidatora
Udruge, prestanku postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar
Udruge, sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata te druga pitanja značajna za rad
Udruge. .

Članak 2.
Naziv je Udruge Bedekovčanska udruga mladih.
Skraćeni naziv Udruge je: «BUMA».
Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Youth Association Bedekovčina.
Skraćeni naziv udruge na engleskom glasi «YAB».

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Bedekovčini.
Odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Predsjednik Udruge.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.
Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga kod nadležnog tijela državne
uprave.

Članak 5.
Udruga ima znak. Znak ima oblik amblema iz čijeg se središta ravnomjerno granaju zrake.
U središtu se nalazi pijetao.
Iznad pijetla nalazi se skraćeni naziv Udruge: «BUMA».

Članak 6.
Udruga ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 40mm u kojem je po rubu upisano ime Udruge, u
središnjem dijelu je upisan skraćeni naziv Udruge: «BUMA».
Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti predsjednik, tajnik, potpredsjednik.

Članak 7.
Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, tajnik i potpredsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe da predstavljaju Udrugu.

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.
Udruga je osnovana sa svrhom promicanja sadržajnog provođenja slobodnog vremena
mladih u Bedekovčini te za stvaranje što boljih uvjeta za dostojanstven razvoj mladih u
Bedekovčini.

Članak 9.
Djelatnosti Udruge jesu:
•
promicanje mladih u civilnom društvu, ukazivanje na njihove probleme i potrebe na
lokalnom, županijskom i državnom nivou;
•

organizacija sportskih i rekreacijskih natjecanja za mlade;

•

organizacija edukativnih programa;

•

organizacija raznih kulturno-zabavnih manifestacija;

•

organizacija dobrotvornih i humanitarnih aktivnosti;

•

organizacija općekorisnih aktivnosti za stanovnike Bedekovčine.;

•

suradnja s drugim udrugama na prostoru općine, županije ili države;

•

druge djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva udruge.

III. JAVNOST RADA UDRUGE
Članak 10.
Rad je Udruge javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom te:
•

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;

•

putem sredstava javnog priopćavanja;

•

elektroničkom poštom;

•

putem internetskih stranica Udruge.

Rad sjednica udruge je javan, ali se javnost može isključiti odlukom Skupštine.

IV.

ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11.

Članom Bedekovčanske udruge mladih postaje se ispunjavanjem pristupnice.
Članstvo može biti redovno i počasno.
Udruga vodi popis članova sukladno Zakonu o udrugama. Popis članova vodi se elektronički
i sadrži podatke o osobnom nazivu (ime i prezime), osobnom identifikacijskom broju (OIB),
datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova vodi Tajnik Udruge.

Članak 12.
Član može postati svaki državljanin Republike Hrvatske od petnaest do trideset godina
starosti.
Redovnim članom postaje se ispunjavanjem pristupnice.
Svi redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
U Udrugu se mogu učlaniti i maloljetni članovi, od 15 (petnaest) do 17 (godina), uz uvjet da
roditelj / skrbnik potpiše izjavu o pristupanju udruzi za maloljetnog člana.

Članak 13.
Počasni član može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili stranac bez obzira na dob
te svaka fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana fizička osoba koja je
značajno pridonijela radu Udruge.
Počasnim članom postaje se odlukom predsjednika Udruge
Svaki redovni član s navršenih trideset godina starosti gubi status redovnog člana i kandidat
je za počasno članstvo.

Članak 14.

Svi članovi Udruge imaju sljedeća prava:
•

iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike

•

biti informirani o radu Udruge

•

sudjelovati u radu Udruge.

Članak 15.
Svi članovi Udruge imaju sljedeće obveze:
•

poštivati Statut Udruge

•

poštivati odluke tijela Udruge

•

dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge

•

štititi ugled i interese Udruge.

Članak 16.
Članstvo u Udruzi može prestati dobrovoljnim istupanjem iz članstva na zahtjev člana,
isključenjem iz članstva temeljem odluke predsjednika Udruge ili brisanjem Udruge iz
Registra udruga.
Predsjednik Udruge može izreći opomenu ili isključiti iz članstva člana koji ne postupa u
skladu sa zakonom i Statutom Udruge, nanosi materijalnu štetu ili štetu ugledu Udruge.
Član ima pravo žalbe protiv odluke Vijeća Udruge u roku od 7 dana od dana primitka
odluke. Predsjednik Udruge preispituje odluku u roku od 14 dana od dana primitka žalbe.
U slučaju prestanka članstva vlastitom odlukom ili isključenjem član je dužan predati Udruzi
sve materijale i dokumentaciju kojom je raspolagao na temelju djelovanja u Udruzi.

Članak 17.
Predsjednik Udruge može javno pohvaliti člana koji je zaslužan za rast ugleda Udruge ili za
izvanredna dostignuća u radu Udruge.

Članak 18.
Udruga se može udružiti u savez udruga i u druge srodne asocijacije.

Odluku o udruživanju Udruge s drugim udrugama kao i odluku o raskidanju suradnje i
razdruživanju, donosi Skupština Udruge.

V.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
Članak 19.

Tijela Udruge su:

•

Skupština

•

predsjednik Udruge

•

potpredsjednik Udruge

•

tajnik Udruge

VI. SKUPŠTINA
Članak 20.
Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u Udruzi.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 21.
Skupština može biti redovna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u godini, dok se izborna sjednica Skupštine

održava svake 4 (četiri) godine.
Izvanredna sjednica Skupštine odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red sjednice te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 (jedna
trećina) članova Udruge.
U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice;
ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 14 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.

Članak 22.
Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge, a u slučaju spriječenosti potpredsjednik.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi.

Članak 23.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova na skupštinskoj
sjednici.
Odluke Skupštine smatraju se pravovaljanim ako ih se donese javnim ili tajnim
izjašnjavanjem natpolovične većine članova prisutnih na skupštinskoj sjednici.

Članak 24.
Skupština Udruge:

•

utvrđuje smjer razvitka Udruge

•

donosi i mijenja Statut Udruge

•

donosi financijski plan

•

donosi i mijenja program rada

•

bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge

•

odlučuje o prestanku rada Udruge

•

donosi odluku o visini i plaćanju članarine

•

obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

•

odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Udruge

•

odlučuje o promjeni/nadopuni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti,
prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

•

bira i razrješava osobe u tijelima Udruge

•

bira i razrješuje dužnosti likvidatora Udruge

•

donosi odluku o udruživanju u saveze, mreže i druge oblike članstva u domaćim
i međunarodnim organizacijama; donosi odluku o osnivanju podružnica,
klubova i drugih oblika bez pravne osobnosti te, sukladno Zakonu, pravne
osobnosti poput trgovačkog društva, zaklada, ustanova i drugih;

•

prati provođenje ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

•
prati ostvarivanje obveza i odgovornosti tijela Udruge; u slučaju neizvršavanja
njihovih
obveza i odgovornosti može se pokrenuti izjašnjavanje o
povjerenju Predsjedniku, Potpredsjedniku i/ili Tajniku Udruge
•
nadzire financijsko poslovanje Udruge te na zahtjev može pregledavati završni račun,
godišnja izvješća i obračune
•

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

U slučaju isteka mandata Skupštinu sazivaju zadnje ovlaštene osobe za zastupanje Udruge
upisane u Registar udruga.

VII. PREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 25.
Predsjednik Udruge izvršno je tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dviju

izbornih sjednica Skupštine.
Mandat predsjednika traje 4 (četiri) godine.
Predsjednika Udruge javnim glasovanjem bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine.

Članak 26.

Predsjednik:
•

zastupa Udrugu

•

saziva sjednice Skupštine

•

predlaže Skupštini program rada i izmjene Statuta

•

brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge

•

podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge

•

koordinira radom Udruge između izbornih sjednica Skupštine

•

potpisuje dokumente i opće akte Udruge

•

zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti

•

odgovara nadležnim državnim tijelima za financijsko poslovanje Udruge

•

upravlja imovinom udruge

•

imenuje radne timove i slična tijela te im određuje zadatke

•

donosi odluku o isključenju članova iz Udruge

•

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Udruge

Članak 27.
Izjašnjavanje o povjerenju predsjedniku može zatražiti trećina ukupnog broja članova
Udruge.
Skupština može predsjednika razriješiti dužnosti i prije isteka mandata.
Predsjednik Udruge može odstupiti s pozicije nakon odrađene najmanje jedne godine
mandata.

U tom slučaju potpredsjednik Udruge ili tajnik Udruge saziva izvanrednu Skupštinu na kojoj
se bira novi predsjednik Udruge.

Članak 28.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova udruga može sa
stručnim osobama ili članovima udruge sklapati ugovore o radu, autorske ugovore,
studentske ugovore ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla o čemu
odlučuje predsjednik.

IX.

POTPREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 29.

Mandat potpredsjednika traje 4 (četiri) godine.
Potpredsjednika Udruge javnim glasovanjem bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine.

Članak 30.
Potpredsjednik:
•

Zamjenjuje predsjednika u odsutnosti

•

brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge

•

potpisuje dokumente i opće akte Udruge

•

zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti

•

odgovara nadležnim državnim tijelima za financijsko poslovanje Udruge

•

imenuje radne timove i slična tijela te im određuje zadatke

•

Obavlja druge poslove koje mu zadaje predsjednik Udruge

•

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Udruge.

Članak 31.
Potpredsjednik može odstupiti s pozicije prije kraja mandata.
Novog potpredsjednika bira se na izvanrednoj sjednici Skupštine.

X.

TAJNIK

Članak 32.
Mandat tajnika traje 4 (četiri) godine.
Tajnika Udruge javnim glasovanjem bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine

Članak 33.
Tajnik:
•

vodi evidenciju članova Udruge

•

izvršava administrativne poslove i vodi evidenciju članarine.

•

vodi sljedeće knjige: Popis članova Udruge, Knjigu zapisnika sa sjednica tijela
Udruge, Knjigu financija, Knjigovodstvenu dokumentaciju

•

vodi i pregledava službeni e-mail Udruge

•

potpisuje dokumente i opće akte Udruge

•

odgovara nadležnim državnim tijelima za financijsko poslovanje Udruge

•

odnosi izvještaj s redovne godišnje skupštine na ured državne uprave

•

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Udruge.

Članak 34.
Tajnik može odstupiti s pozicije prije završetka mandata.
Novog tajnika bira se na izvanrednoj sjednici Skupštine.

XI. RADNA TIJELA I KOMISIJE
Članak 35.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, predsjednik ili potpredsjednik mogu

osnovati stalna ili povremena radna tijela ili komisije.
Odlukom o osnivanju radnih tijela ili komisija utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na
koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

XII. IMOVINA UDRUGE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 36.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava.
Udruga stječe imovinu dobrovoljnim prilozima, darovima, donacijama, obavljanjem
dopuštenih gospodarskih djelatnosti i drugih djelatnosti sukladno Statutu, prihodima od
imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom. Svi ostvareni prihodi koriste se isključivo
za ostvarenje ciljeva Udruge te se raspoređuju za programske aktivnosti Udruge.
Udruga odgovara za sve svoje obveze cijelom svojom imovinom. Odluku o prodaji,
prijenosu na druge pravne ili fizičke osobe ili davanju u zakup donosi Skupština.

Članak 37.
Udruga vodi financijske knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Udruga za svoje djelovanje koje ne može ostvariti isključivo volonterskim radom, nastoji
pribaviti novčana i druga materijalna sredstva: dobrovoljnim prilozima i darovima,
organizacijom kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija, prodajom suvenira i čestitki,
donacijama i prihodima sponzora.

Članak 38.
Ako Udruga u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo
namjenski za ostvarivanje ciljeva koji su navedeni u ovom Statutu.

Članak 39.
Udruga vodi i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način

vođenja i računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijama Udruge rukovodi tajnik.

Članak 40.
Udruga ustanovljuje, vodi i čuva ove poslovne knjige: Popis članova Udruge, Knjigu
zapisnika sa sjednica tijela Udruge, Knjigu financija, Knjigovodstvenu dokumentaciju.
Udruga također posjeduje arhivu dokumenata, izvještaja, dopisa i fotografija o radu Udruge.

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 41.
U slučaju potrebe sporovi se rješavaju medijacijom uz pomoć neovisnog posrednika. U
slučaju sukoba interesa odlučuje Skupština. Sukobom interesa smatra se kada članovi
Udruge, članovi tijela Udruga u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da
svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb
interesa Udruge i njezinih članova.

XIV. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 42.
Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada udruge imovina Udruge će se nakon namirenja vjerovnika i
troškova sudskog i drugih postupaka predati Udruzi koja se bavi promicanjem potreba
mladih na području Općine Bedekovčine;
Udruga za pravnog nasljednika može proglasiti i Općinu Bedekovčinu, ali pod uvjetom da se
Općina ne može koristiti imovinom ili dokumentacijom Udruge 1 (jednu) godinu od dana
prestanka rada Udruge. Ako se unutar 1 (jedne) godine ne pronađe pravni nasljednik Udruge,
sva dokumentacija ostaje pohranjena u Općini Bedekovčini, a imovina se mora iskoristiti u

dobrotvorne svrhe.
Udruga ima likvidatora kojeg bira i razrješava dužnosti Skupština Udruge

Članak 43.
Udruga prestaje s radom i ako se na Skupštini iznese prijedlog te ga prihvati natpolovična
većina ukupnog broja redovnih članova prisutnih na Skupštini.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština Udruge prethodno provedenom raspravom
među članstvom i prijedlogom koji daje Predsjednik Udruge.

Članak 45.
Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovnih
članova prisutnih na Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 46.
Pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, a odnose se na rad Udruge, njezinih tijela i
dužnosnika, precizirat će se odlukama Predsjednika Udruge.

Članak 47.
Ovaj Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja.

U Bedekovčini, 04. ožujka 2017. godine
Predsjednik Udruge:
Jura Koprek

