Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj
88/01, i 11/02 ), Skupština Udruge bosanskih Hrvata "Prsten",
održana dana 10. svibnja 2014. godine u Zagrebu, donijela je:
STATUT
UDRUGE BOSANSKIH HRVATA "PRSTEN"
I. OPĆE ODREDBE
Članak1.
Ovim statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, zastupanja i
predstavljanja, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina
upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za
rad Udruge bosanskih Hrvata "Prsten" (u daljnjem tekstu Udruga).
Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna
organizacija.
Članak 2.
Naziv Udruge glasi:
Udruga bosanskih Hrvata "Prsten".
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, Bosne i
Hercegovine i drugdje gdje žive Hrvati podrijetlom iz Bosne i
Hercegovine.
Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, a u slučaju
njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Udruge.
Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.
Članak 4.

Udruga može osnivati: podružnice, ogranke, forume i klubove na
području Republike Hrvatske i u inozemstvu gdje se za to ukaže
potreba.
Podružnice mogu imati pravnu osobnost, a ogranci, forumi i
klubovi nemaju.
Podružnice imaju svoje sjedište, žiro-račun i pečat, a predstavlja ih
i zastupa predsjednik podružnice.
Odluku o osnivanju i raspuštanju podružnica, ogranaka i klubova
donosi Upravni odbor Udruge.
Odluka o osnivanju podružnice sadrži naziv, sjedište, tijela
upravljanja i način financiranja.
Udruga može osnovati Forum mladih ( čine ga članovi Udruge do
34 godine starosti), Klub poduzetnika ( članovi su sve pravne
osobe osim Udruge, zavičajnih klubova i kulturno-umjetničkih
društava), Klub znanstvenika ( svi članovi Udruge sa zvanjem
magistra znanosti i doktora znanosti), Klub utemeljitelja Udruge,
zavičajne klubove po mjestima podrijetla članova iz BiH i druge
klubove od interesa članstva.
Podružnice s pravnom osobnošću na Skupštini donose Statut
sukladan Statutu Udruge.
Članak 5.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 40 mm.
Uz obod je ispisan puni naziv i sjedište Udruge.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi
članovi Udruge koje on ovlasti.
Članak 6.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se javnošću rada tijela Udruge, te redovitim
obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela
Udruge.
Obavješćivanje se obavlja na najpogodniji način, internim
glasilom-časopisom, putem web-stranice, osobnom elektroničkom

komunikacijom s članovima, objavom odluka i priopćenjem u
medijima.
Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite
osobnih podataka o članovima Udruge, te zbog zaštite podataka
koji su poslovna tajna.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 7.
Ciljevi Udruge su:
 poticanje na okupljanje, međusobno povezivanje i
pomaganje Hrvata i drugih građana iz Bosne i
Hercegovine radi zaštite gospodarskih, informacijskih,
znanstvenih, kulturnih, povijesnih, etničkih, nacionalnih,
ekoloških, humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, športskih
i drugih vrijednosti,
 zauzimanje za poštivanje međunarodnih standarda u
očuvanju temeljnih načela demokracije, zaštite ljudskih
prava, sloboda i razvoja demokratskog društva.
Članak 8.
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će obavljati
sljedeće djelatnosti:
 zagovaranje (lobiranje) pri domaćim i stranim osobama,
tijelima i organizacijama (političkim, vjerskim, kulturnim,
športskim i dr.), sukladno ciljevima Udruge,
 poticanje članstva Udruge na gospodarsku, materijalnu,
financijsku, kulturnu, medijsku, moralnu i svaku drugu
potporu Hrvatima BiH i Hrvatima iz BiH koji žive u
Republici Hrvatskoj i drugdje,
 sudjelovanje u pripremi i provedbi kulturnih, zabavnih,
športskih, obrazovnih, vjerskih, ekoloških i humanitarnih
aktivnosti i drugim oblicima okupljanja i djelovanja Hrvata iz
BiH, napose mladih,

 zauzimanje za pravo na povratak izbjeglih iz BiH te
ostvarivanje prava na pravičnu i potpunu naknadu imovine
koja im je tijekom rata (1991. -1995.) otuđena, oštećena ili
uništena,
 praćenje ispunjavanja ustavnih i drugih preuzetih obveza
Republike Hrvatske prema Hrvatima u BiH,
 praćenje aktivnosti međunarodnih, državnih i lokalnih vlasti
u RH i BiH u svim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava
Hrvata u BiH glede jednakopravnosti konstitutivnih i
suverenih naroda BiH,
 povezivanje i suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama
u zemlji i inozemstvu,
 obavljanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Udruge.
III. ČLANOVI UDRUGE
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička
osoba, te domaća i strana pravna osoba (trgovačka društva, udruge
Hrvata iz BiH, zavičajni klubovi Hrvata BiH, kulturno-umjetnička
društva Hrvata iz BiH i dr.), koja prihvaća odredbe ovog statuta i
Kodeksa časti.
Članstvo može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi aktivno sudjeluju u radu Udruge i plaćaju
godišnju članarinu.
Tajništvo vodi popis članova Udruge.
Članak 10.
Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge ispunjava
pristupnicu kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge, te
poštivanje odredaba Statuta i drugih akata Udruge, kao i odluka
njezinih tijela.

Članstvo u Udruzi se stječe prihvaćanjem pristupnice od strane
Upravnog odbora.
Članak 11.
Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i
zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Članak 12.
Redoviti članovi imaju pravo:
 birati i biti birani u tijela Udruge,
 sudjelovati u donošenju odluka u tijelima Udruge.
Redoviti članovi imaju obvezu:
 sudjelovati u radu Udruge,
 redovito plaćati članarinu,
 poštivati odredbe Statuta, drugih akata i odluka njezinih
tijela,
 poštovati Kodeks časti i štititi ugled Udruge.
Članak 13.
Članstvo prestaje:
 istupanjem,
 brisanjem zbog neplaćanja članarine,
 isključenjem.
Na početku kalendarske godine brišu se iz članstva članovi koji
nisu platili članarinu posljednje dvije godine.
Člana se može isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe
Statuta, odredbe drugih akata Udruge, te odluke njezinih tijela ili
ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.
IV. TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 14.
Tijela Udruge su:
 Skupština







Upravni odbor
Predsjednik
Predsjedništvo Upravnog odbora
Sud časti
Nadzorni odbor

Članak 15.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine:
 članovi Upravnog odbora,
 članovi Nadzornog odbora i Suda časti,
 i najmanje 5 % od ostalih članova Udruge.
Članak 16.
Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:
 donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge,
 bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika
Udruge, zamjenika predsjednika Udruge, članove
Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora,
članove Suda časti i predsjednika Suda časti,
 utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
 donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
 odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i
prestanku Udruge,
 imenuje počasne članove Udruge,
 donosi Kodeks časti,
 donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koji nije
nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge.
Članak 17.
Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovita sjednica Skupština se održava najmanje jedanput u tijeku
godine, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.
Izvanredna sjednica Skupštine se održava na zahtjev predlagatelja.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu, a
pozive za sjednicu Skupštine mora dostaviti redovitim članovima
najmanje petnaest dana prije održavanja sjednice, zajedno s
dnevnim redom sjednice.
U odluci o sazivanju sjednice Skupštine, Upravni odbor utvrđuje
dnevni red, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine
kada to zatraži ovlašteni predlagatelj: Nadzorni odbor ili najmanje
tri podružnice ili najmanje 50 redovitih članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine, Upravni odbor
ili predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red izvanredne
sjednice Skupštine, a Upravni odbor sazvati sjednicu s takvim
dnevnim redom.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu u roku 15 dana od dana
dostave zahtjeva ovlaštenih predlagatelja, sazvat će je ovlašteni
predlagatelj.
Poziv na sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te
mjesto i dan održavanja sjednice.
Ovlašteni predlagatelji mogu koristiti sve resurse Udruge za
sazivanje sjednice.
Članak 18.
Skupštinu otvara predsjednik Udruge, a predsjedava Radno
predsjedništvo koje bira Skupština.
U odsutnosti predsjednika Udruge, Skupštinu će otvoriti zamjenik
predsjednika Udruge, a u odsutnosti obojice Skupštinu otvara
najstariji član Skupštine.
Izvanrednu sjednicu koju nije sazvao Upravni odbor otvara
predstavnik predlagatelja, a predsjedava Radno predsjedništvo koje
bira Skupština.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi
Udruge.
Članak 19.

Skupština punovažno odlučuje, ako je na zasjedanju nazočna
natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako ni nakon pola sata od početka sjednice nije ispunjen uvjet iz
prethodnog stavka, onda će Skupština pravovaljano odlučivati ako
zasjedanju nazoči više od trećine svih članova.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim
u slučaju iz članka 40. stavka 2 Statuta.
Članak 20.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja
između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čini 51 član i čine ga:
 predsjednik Udruge,
 zamjenik predsjednika Udruge,
 glavni tajnik Udruge,
 predsjednici i zamjenici predsjednika podružnica,
 predsjednik i zamjenik predsjednika Foruma mladih,
 predsjednica i zamjenica predsjednice Kluba žena,
 predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba znanstvenika,
 predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba poduzetnika,
 predsjednik Upravnog odbora Zaklade,
 ravnatelj Zaklade,
 predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća za medije
 predsjednik Suda časti
 pet članova Udruge koji žive u BiH,
 ostali do 51 člana bira Skupština iz redova uglednih i
aktivnih članova Udruge.
Ako se nakon Skupštine osnuju nove podružnice, predsjednici i
zamjenici predsjednika podružnica postaju pridruženi članovi
Upravnog odbora s pravom glasa.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost
da budu ponovno birani.
Članak 21.

Upravni odbor:
 priprema nacrt Statuta i drugih akata, te nacrt njihovih
izmjena i dopuna,
 saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve
materijale o kojima Skupština raspravlja,
 izvršava odluke Skupštine,
 priprema godišnji program rada, financijski plan te izvješće o
radu i financijskom poslovanju Udruge,
 bira i opoziva glavnog tajnika Udruge,
 određuje visinu i način plaćanja godišnje članarine,
 odlučuje o prihvaćanju pristupnica novih članova Udruge i
predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 nalaže brisanja iz članstva sukladno stavku 2. članka 13.
Statuta,
 odlučuje o raspodjeli financijski i drugih sredstava,
 imenuje predsjednike i članove povjerenstava
 odlučuje o osnivanju podružnica, ogranaka i klubova,
 donosi odluku o raspuštanju tijela upravljanja podružnica,
ogranaka, foruma i klubova, kojom određuje povjerenika
koji u roku od 30 dana mora sazvati Skupštinu i izabrati
nova tijela upravljanja,
 prema potrebi osniva radna tijela i povjerenstva,
 odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 ustanovljava priznanja i zahvalnice i donosi odluku o
njihovoj dodjeli,
 obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.
Članak 22.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge u pravilu
svaka tri mjeseca.
Sjednicom predsjedava predsjednik, a u njegovu odsustvu
zamjenik, a u slučaju odsustva obojice sjednicom predsjedava
glavni tajnik.

Sjednicu Upravnog odbora može sazvati jedna trećina članova
Upravnog odbora.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici nazoči
natpolovična većina svih članova s pravom glasa.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova s
pravom glasa. Sjednice su otvorene za članove Udruge.
Članak 23.
Predsjednik Udruge organizira i rukovodi radom Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost
rada Udruge.
Predsjednikov mandat traje dvije godine i ne može biti biran više
od dva puta uzastopno.
Predsjednik koji je obnašao dužnost predsjednika Udruge,
najmanje jedan mandat, postaje počasni predsjednik Udruge s
pravima, u svim tijelima upravljanja, kao izabrani član, osim u
Nadzornom odboru i Sudu časti.
Članak 24.
Predsjednik može biti razriješen i prije isteka roka na koji je
izabran:
 na vlastiti zahtjev,
 ako ne postupa sukladno odlukama, uputama i smjernicama
Skupštine Udruge,
 ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu Udruge i ako svojim
istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Predsjednik i zamjenik predsjednika ne mogu biti podrijetlom iz
iste općine.
U slučaju spriječenosti (odsutnosti, bolesti i dr.) predsjednika
zamjenjuje zamjenik predsjednika Udruge, a u slučaju spriječenosti
obojice zamjenjuje ih glavni tajnik Udruge.
Mandat zamjenika predsjednika traje dvije godine i ne može biti
biran više od dva puta uzastopno.

Zamjenik predsjednika može biti razriješen prije isteka roka na
koji je izabran iz razloga navedenih u prvom stavku ovog članka.
Članak 25.
Predsjednik:
 pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga
Skupštine i Upravnog odbora,
 brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih
tijela,
 rukovodi radom Upravnog odbora i Predsjedništva,
 obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom,
O svome radu i radu Predsjedništva UO, predsjednik podnosi
izvješće Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
Članak 26.
Predsjedništvo Upravnog odbora je uže, operativno tijelo koje
obavlja poslove Upravnog odbora između njegovih sjednica koji
ne trpe odgodu.
Predsjedništvo čine:
 predsjednik Udruge,
 zamjenik predsjednika Udruge,
 glavni tajnik Udruge,
 osam članova Udruge koje bira Upravni odbor na prijedlog
predsjednika Udruge na prvoj sjednici Upravnog odbora
novog saziva.
Članak 27.
Predsjedništvo:
. provodi odluke Upravnog odbora,
. obavlja poslove Upravnog odbora između njegovih sjednica
koji ne trpe odgodu,
. raspravlja o pojedinim temama i predlaže odluke za Upravni
odbor,
. razmatra izvješće predsjednika o radu, za Upravni odbor i

Skupštinu,
. odlučuje o prigovoru na odluku o isključenju iz članstva na
prvoj sljedećoj sjednici. U slučaju prihvaćanja prigovora
predmet vraća Sudu časti na ponovno odlučivanje.
. odlučuje o ustrojstvu Tajništva, zaposlenju i naknadama za
rad u Tajništvu.
Članak 28.
Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik u pravilu jedanput
mjesečno, a najmanje jedanput između dvije sjednice UO.
Sjednicom predsjedava predsjednik, a u njegovu odsustvu
zamjenik, a u slučaju odsustva obojice sjednicom predsjedava
glavni tajnik.
Sjednicu Predsjedništva može sazvati jedna trećina članova
Predsjedništva.
Predsjedništvo punopravno odlučuje ako je sjednici nazočno više
od polovine članova, a odluke su pravovaljane ako je za njih
glasovala natpolovična većina nazočnih članova.
Sud časti
Članak 29.
Sud časti Udruge je neovisno tijelo čija je zadaća da odlukama
časno i objektivno djeluje u interesu Udruge i njezina članstva.
Sud časti je prilikom svog odlučivanja neovisan, nije obvezan
prihvatiti smjernice, upute ni informacije bilo kojeg tijela Udruge.
Članak 30.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv člana Udruge
može pokrenuti svaki član ili tijelo Udruge.
Zahtjev mora biti u pisanoj formi i sadržavati razloge za pokretanje
postupka.
Sud časti će, nakon što provjeri valjanost zahtjeva i svoju
nadležnost, pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti člana
Udruge.

U slučaju utvrđenja nevaljanosti zahtjeva i nenadležnosti, Sud će
zahtjev odbaciti.
Nakon provedenog postupka donijet će odluku kojom se :
 odbija podneseni zahtjev ili
 izriče stegovnu mjeru članu Udruge zbog kršenja Statuta i
Kodeksa časti.
Članak 31.
Stegovne mjere zbog kršenja Statuta i Kodeksa su: opomena,
opomena pred isključenje iz članstva i isključenje iz članstva
Udruge.
Sud časti donosi konačnu odluku, osim što se protiv odluke o
isključenju može podnijeti prigovor Predsjedništvu UO.
Predsjedništvo Upravnog odbora prigovor može odbiti ili prihvatiti
i predmet ponovno vratiti Sudu časti na razmatranje i konačnu
odluku.
Svi članovi i tijela Udruge dužni su poštivati, uvažavati i provoditi
sve odluke Suda časti.
Članak 32.
Sud časti ima 5 članova.
Članovi Suda časti biraju se iz redova članova Udruge i mogu biti
predloženi oni koji imaju status redovitog člana Udruge.
Članak 33.
Sud časti postupa i odlučuje na sjednicama.
Sjednice Suda časti saziva i vodi predsjednik Suda, a u njegovoj
odsutnosti najstariji član Suda.
Sud časti odlučuje većinom glasova članova Suda.
Članak 34.
Mandat članova Suda časti traje dvije godine, počinje teći
trenutkom izbora, a prestaje trenutkom izbora članova Suda časti
novog saziva.

Iste osobe mogu biti ponovno birane u Sud časti u novo mandatno
razdoblje.
Mandat članovima Suda časti može prestati i prije isteka vremena
na koje je izabran i to:
 podnošenjem neopozive ostavke,
 nastupom okolnosti zbog kojih više ne može obavljati
dužnost,
 kada član Suda časti bude izabran na drugu dužnost u tijelima
upravljanja Udruge,
 razrješenjem Skupštine Udruge,
 ostalim slučajevima prema odluci Skupštine Udruge.
U slučaju nastupanja razloga za prijevremeni prestanak mandata
člana Suda časti, Skupština Udruge će na prvoj sljedećoj sjednici o
tome odlučiti i izabrati novog člana Suda časti prema utvrđenoj
proceduri, kojemu mandat traje do kraja mandata trenutačnog
saziva Suda časti.
Nadzorni odbor
Članak 35.
Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog
poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor također prati i nadzire rad svih tijela utvrđenih
ovim statutom. O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor
obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji rad je nadzirao. Nadzorni
odbor podnosi izvješće na svakoj redovitoj i izbornoj Skupštini
Udruge.
Nadzorni odbor broji 7 (sedam) članova. Radom Nadzornog
odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova
Nadzornog odbora.

Sva su tijela Udruge dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u
sve isprave koje se tiču njihova djelovanja.
V. GLAVNI TAJNIK I TAJNIŠTVO UDRUGE
Članak 36.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih
poslova Udruga ima Tajništvo.
Tajništvo čine glavni tajnik Udruge i potreban broj stručnih
radnika.
Članak 37.
Radom i poslovanjem Tajništva upravlja glavni tajnik Udruge.
Za svoj rad glavni tajnik Udruge odgovara Upravnom odboru.
U suradnji s predsjednikom Udruge organizira rad Udruge.
Odgovoran je za zakonito, pravodobno i stručno obavljanje
poslova Tajništva i za operativno djelovanje Udruge.
S predsjednikom Udruge priprema sjednice Skupštine, Upravnog
odbora, Predsjedništva UO.
Koordinira rad tijela upravljanja, podružnica, ogranaka, foruma i
klubova, te brine o izvršenju odluka tijela upravljanja Udruge.
Mandat glavnog tajnika traje dvije godine uz mogućnost da bude
ponovno biran.
VI. IMOVINA UDRUGE
Članak 38.
Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz
članarine, donacija, dotacija, priloga i darova. Sva prikupljena
sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina Udruge pripada
Franjevačkom samostanu svetog Ilije, Zagreb, Sesvetska Sopnica.
Članak 39.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca iste godine.
VII. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 40.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih
Zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom
većinom glasova od ukupnog broja članova skupštinara.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Statut i drugi opći akti
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti i pravila
moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Ostali opći akti Udruge su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se
na opći način uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Udruge.
Članak 42.
Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.
U Zagrebu 10. svibnja 2014.
Predsjednik Udruge
Mijo Marić

