
Na temelju članka 13. i članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 
broj 74/2014.), Skupština udruge Puhački orkestar “Lijepa naša” Kumrovec na 

sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine usvojila je

                                    

STATUT 

UDRUGE

PUHAČKI ORKESTAR “Lijepa naša” 
KUMROVEC



1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovaj Statut kao temeljni akt Udruge Puhački orkestar “Lijepa naša” Kumrovec (dalje u 
tekstu: Udruga) sadrži odredbe o :

• nazivu i sjedištu Udruge,
• zastupanju Udruge,
• izgledu pečata Udruge,
• području djelovanja sukladno ciljevima,
• ciljevima Udruge,
• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
• načinu osiguravanja javnosti djelovanja,
• uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i 

odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova, 
• načinu vođenja popisa članova,
• tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, 

ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
• izboru i opozivu likvidatora Udruge,
• prestanku postojanja Udruge,
• imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
• postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Udruge,
• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
• teritorijalnom djelovanju Udruge,
• amblemu Udruge i njegovu izgledu,
• priznanjima i nagradama Udruge,
• drugim pitanjima od značaja za Udrugu te
• prijelazne i završne odredbe.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba 
koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti s 
Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih 
koristi, podvrgavaju pravilima koja su uređena ovim Statutom, kojim se uređuje ustroj i 
djelovanje Udruge. 
Udruga Puhački orkestar “Lijepa naša” Kumrovec je nestranačka, nevladina i neprofitna 
udruga u kojoj nije dozvoljena rasna, rodna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te 
kršenje sloboda i prava čovjeka.

Članak 2. 

Puni naziv Udruge je PUHAČKI ORKESTAR “Lijepa naša” KUMROVEC.
Skraćeni naziv Udruge je P.O. KUMROVEC.
Sjedište Udruge je Josipa Broza 12, 49 295 KUMROVEC.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.



Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge jesu predsjednik i dopredsjednik Udruge.

Udruga upisom u Registar udruga Republike Hrvatske stječe pravnu osobnost, a 
registrirana je pri nadležnom tijelu uprave Krapinsko-zagorske županije.

Registar udruga je javan.
Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom koji je određen ovim Statutom 
te pod kojim je upisana u registar udruga.

Podaci upisani u Registar i Statut Udruge su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu.

Članak 3. 

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice 
i druge ustrojbene oblike koji djeluju na području više općina, gradova i županija Republike 
Hrvatske.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.                                                                                

Udruga se može udruživati u savez, zajednicu, mrežu ili drugi oblik udruživanja neovisno o 
području svog djelovanja. 

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije.

Osnivanje i način rada podružnica, kao i udruživanje regulira se općim aktom koji donosi 
Skupština Udruge. 

Članak 4. 

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 mm.                                                        

U sredini pečata nalazi se ilustracija Spomenika “Lijepoj našoj”.

Uz obod pečata nalaze se riječi Puhački orkestar “Lijepa naša” Kumrovec.                                                                                                         
Pečat Udruge ovlašteni su koristiti članovi Upravnog odbora koje taj odbor ovlasti. 

2. NAČELA DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 5. 

Djelovanje Udruge temelji se na načelu:

❖ Neovisnosti, 

• Udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti te 
svoj unutarnji ustroj,

❖ Javnosti, 



• ostvaruje se javnim nastupima, pojavljivanjem na elektronskim zvučnim i 
slikovnim zapisima, nosačima slike i zvuka i u pisanom obliku,

• javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem o 
radu Udruge i njezinih tijela upravljanja na sjednicama tijela i godišnjoj 
skupštini Udruge te izvještavanjem sa sjednica tih tijela putem sredstava 
javnog informiranja te putem internet stranice Udruge,                                                                                                               

• radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje 
glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju,                                                                        

• odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Udruge,                                                 

• Udruga po potrebi izdaje i druga glasila (periodične publikacije, biltene, 
plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti,

❖ Demokratskog ustroja, 

• Udrugom se upravlja prema unutarnjem ustroju koji je zasnovan na načelu 
demokratskog zastupanja i načina očitovanje volje članova,

❖ Neprofitnosti, 

• Udruga nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku 
djelatnost,

❖ Slobodnog sudjelovanja u javnom životu, 

• Udruga slobodno izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative po 
pitanjima od interesa Udruge.

3. CILJEVI UDRUGE, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KOJIMA SE 
OSTVARUJU CILJEVI 

Članak 6. 

Udruga ima slijedeću svrhu i ciljeve :

• kontinuirano razvijanje i njegovanje kulturno-umjetničkog amaterizma, a naročito rad 
na organiziranju i izvođenju koncerata puhačkog orkestra te drugih javnih nastupa,

• promicanje turističkih i kulturnih vrijednosti, čuvanje glazbene i svekolike kulturne 
baštine i običaja općine Kumrovec, Krapinsko-zagorske županije i Republike 
Hrvatske te međunarodna razvojna suradnja i prijateljstvo, 

• provođenje aktivnosti o brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovom aktivnom 
sudjelovanju u društvu,

• razvoj, promicanje i unapređenje glazbene kulture i umjetnosti te

• propagiranje ciljeva Udruge u javnosti.



Članak 7. 

Svoju svrhu i ciljeve Udruga ostvaruje : 

• organiziranjem i provođenjem redovitih proba puhačkog orkestra pod stručnim 
vodstvom,

• pripremanjem i uvježbavanjem puhačkog orkestra za nastupe, festivale, smotre i 
natjecanja u zemlji i inozemstvu,

• organiziranjem susreta s drugim društvima u zemlji i inozemstvu,

• podučavanjem mladih muzičara te

• drugim djelatnostima koja su usmjerena ka ostvarivanju svrhe i ciljeva Udruge.

Članak 8. 

Područje djelovanja Udruge jesu glazbena umjetnost i to:

• kontinuirano djelovanje, uvježbavanje i javni nastupi puhačkog orkestra pod stručnim 
vodstvom.

4. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 

Članak 9. 

Svaka punoljetna fizička te pravna osoba može postati članom Udruge, sukladno Statutu.                                                                                                           

Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno.                                                          
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i Opće akte 
Udruge.

Članom Udruge može postati i maloljetna osoba.                                                                                                                          
Za maloljetnu osobu zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost za članstvo u 
Udruzi. 

Redovnim članom mogu biti i pravne osobe  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje 
podržavaju djelatnost Udruge.

Podupirući članovi mogu biti osobe koje bitno pridonose ili mogu pridonijeti radu i razvoju 
udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom itd. pogledu).

Počasni članovi mogu biti pojedinci koji su bili ili jesu aktivni članovi Udruge te osobe koje 
su pridonijele ugledu Udruge, a nisu njezini članovi.                                        

Počasni članovi nemaju pravo glasa niti mogu biti birani u tijela Udruge.

Članak 10. 

Odluku u prijem u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku molbe za  
prijem u članstvo.



Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge.

Odluku u prijem u podupiruće članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku molbe za  
prijem u članstvo. 

Podupirućim članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge.

Odluku o prijemu članova u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog 
odbora Udruge.  

Udruga vodi popis članova koji je dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim 
tijelima, na njihov zahtjev. 

Popis članova vodi se na elektronički način i sadrži podatke o:

• osobnom imenu fizičke osobe,

• nazivu pravne osobe,

• osobnom identifikacijskom broju (OIB),

• datumu rođenja,

• datumu pristupanja Udruzi,

• kategoriji članstva te

• datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 11. 

Prava i obveze članova Udruge jesu :

• da biraju i budu birani u tijela Udruge,

• da budu izvješteni o radu Udruge i njegovih tijela te materijalno -financijskom 
poslovanju,

• da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju tih ciljeva,

• da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela,

• da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,

• da redovito plaćaju članarinu te

• da čuvaju i podižu ugled Udruge.

                                               Članak 12. 

Članstvo u Udruzi prestaje :

• prestankom rada Udruge,



• pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

• isključenjem iz članstva te

• smrću člana.

Članak 13. 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako: 

• prekrši odredbe Statuta, 

• svojim ponašanjem narušava ugled Udruge, 

• ugrozi interes Udruge,  

• prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinom članstvu.                     

Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge u nadležnosti je Upravnog odbora 
Udruge, a u interesima Udruge.                                                                                    
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.                                                

Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 14 dana od dana dostave odluke uložiti 
prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine je konačna, a odluka o isključenju iz članstva se donosi većinom 
glasova nazočnih.                                                                                       

5. TIJELA UDRUGE 

Članak 14. 

Tijela Udruge jesu :

❖ Skupština

❖ Upravni odbor

❖ Predsjednik 

❖ Dopredsjednik 

❖ Tajnik

❖ Blagajnik

❖ Nadzorni odbor

❖ Disciplinska komisija

❖ Likvidator

❖ Umjetničko vijeće



Članak 15. 

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.

Skupštinu čine sve punoljetne fizičke osobe koje su članovi Udruge te predstavnik pravne 
osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Skupštinu čine i maloljetne osobe starije od 14 godina.

Maloljetne osobe starije od 14 godina na sjednici skupštine mogu odlučivati uz pisanu 
suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, no ne mogu biti birane u tijela Udruge.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja 
koja predlaže Upravni odbor ili druga tijela Udruge.

O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne i izvanredne. 

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinu radu i druge osobe bez prava glasa.                                                                                         

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, početkom godine, a za proteklu 
godinu.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake 4 godine, izvanredna prema potrebi.  

Članak 16. 

Sjednicu skupštine saziva predsjednik ili dopredsjednik Udruge dostavljanjem pismenih 
poziva članovima Skupštine najmanje 15 dana prije održavanja.                                           
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog 
reda.                                                                                                                      

Uz poziv dostavljaju se i materijali po pitanjima koja su na dnevnom redu.

Predsjednik ili dopredsjednik Udruge može sazvati izvanrednu sjednicu skupštine na 
vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, time 
da se odmah predloži dnevni red.       

Ako predsjednik ili dopredsjednik Udruge ne sazove sjednicu skupštine, na zahtjev 
predlagača iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, 
sazvat će je predlagač. 

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu 
Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor, a sjednicu Upravnog odbora 
dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.                                                                                                                      
Na izvanrednoj sjednici skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojega je sazvana.

Članak 17. 



Sjednicu Skupštine vodi radno predsjedništvo, a prema Poslovniku o radu na izborno-
izvještajnoj skupštini Udruge.                                                                                 
Glasovanje na sjednici skupštine je javno, osim ako Skupština ne odluči drukčije.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje polovina 
članova Skupštine. 

Ako sjednici ne pristupi polovina članova, saziva se nova sjednica skupštine u roku od 8 
dana, s time da Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 
jedna četvrtina članova Skupštine.                                                                                          

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim 
ako ovim Statutom nije drugačije određeno.                                                                                      

Odluke o usvajanju i promjene Statuta, prestanku rada Udruge, pripajanje drugoj Udruzi, 
spajanje s drugom Udrugom, podjela Udruge razdvajanjem, Skupština donosi 
dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine. 

                                                Članak 18. 

Skupština Udruge :

• usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,

• bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, 

• bira između članova Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i 
blagajnika Udruge, s time da mogu biti birani više mandata zaredom,

• bira između članova Nadzornog odbora predsjednika Nadzornog odbora

• usvaja Poslovnik o radu na izvještajno-izbornoj sjednici skupštine i njegove izmjene,

• donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,

• usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu 
za prethodnu kalendarsku godinu,

• usvaja godišnje financijsko izvješće,

• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja ili 
istupanju iz njih,

• rješava žalbe članova Udruge u drugom stupnju,

• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine 
Udruge,

• donosi odluku o statusnim promjenama,

• donosi odluku o visini članarine i načinu plaćanja,



• odlučuje o prestanku rada Udruge,

• vrši izbor i opoziv likvidatora te

• odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela 
Udruge.

Članak 19.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge. 
Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom. 

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može 
više puta biti birana za Predsjednika Udruge. 
Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje 
izvješće o svom radu. 

Članak 20.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran: 
- na vlastiti zahtjev, 
- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od pet mjeseci, te - opozivom. 

 
Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 12. ovog 
Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 
1/4 članova Udruge. 

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici 
Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. 

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom 
većinom svih članova Udruge.

Članak 21.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran 
provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na 
izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge. 

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi 
Predsjednik Udruge za preostali dio mandata. 

Članak 22. 

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze: 
- odgovara za zakonitost rada Udruge  
- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine  
- odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini  
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar 



udruga - sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge  
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. 

Članak 23. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga 
Dopredsjednik Udruge. 

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika 
Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.  

Članak 24. 

Osoba ovlaštena za zastupanje :

• odgovara za zakonitost rada Udruge,

• predstavlja i zastupa Udrugu u pravnom prometu,

• vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i provodi odluke Skupštine,

• odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 
udruga,

• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

• rukovodi radom Udruge između dvije skupštine te

• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

U slučaju spriječenosti, njegove dužnosti preuzima tajnik Udruge. 

Članak 25. 

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja Udrugom između dviju 
Skupština. 

Upravni odbor ima 11 članova koje bira Skupština na mandat od 4 godine.

Čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik, te 7 članova Udruge koje bira 
Skupština.

Jedan član Upravnog odbora može obnašati dvije spojive funkcije u Upravnom odboru.

Funkcija predsjednika i dopredsjednika nisu spojive funkcije. 

Upravni odbor: 

• priprema i saziva sjednicu Skupštine,

• utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,



• utvrđuje prijedlog financijskog plana i prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,

• odlučuje o korištenju sredstava Udruge,

• osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge,

• podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Udruge,

• bira dirigenta i umjetničkog voditelja i određuje mu ovlasti i naknadu za rad,

• odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

• odlučuje o prijemu u članstvo i donosi odluku o isključivanju iz članstva Udruge,

• brine se o informiranosti članstva i javnosti,

• osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge,

• donosi odluke bitne za nesmetano funkcioniranje Udruge između dvije Skupštine,

• obavlja druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, saziva ih predsjednik ili 
dopredsjednik Udruge.                                                                                   

Sjednica se može održati ako je nazočna natpolovična većina svih članova Upravnog 
odbora, a pravovaljane odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih 
članova Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora može podnijeti ostavku na funkciju u Upravnom odboru prije isteka 
svog mandata.                                                                                                   

Na njegovo mjesto Upravni odbor tada bira drugog člana iz svojih redova do isteka 
mandata člana umjesto koga je izabran na funkciju.

Predsjednik Udruge je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. 

Dopredsjednik Udruge je ujedno podpredsjednik Skupštine i dopredsjednik Upravnog 
odbora. 

Članak 26. 

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz redova članova 
Udruge na mandat od 4 godine. 

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o 
tome podnose izvješća Upravnom odboru. 

Članak 27. 



Skupština može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Udruge i prije isteka mandata ako 
prekorače svoje ovlasti ili nesavjesno obavljaju obveze.  

Ako Skupština razrješava cijeli Upravni odbor, tada bira novi Upravni odbor s punim 
mandatom, a ako razrješava samo pojedine članove, bira nove članove na vrijeme do 
isteka mandata u čiji su sastav izabrani. 

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji 
je izabran, time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. 

Odluku o zahtjevu za razrješenje Skupština je dužna donijeti na svojoj prvoj sjednici. 

Članak 28. 

Tajnik Udruge je organizator rada i nesmetanog funkcioniranja Udruge. 

Tajnik Udruge:

• priprema  radne materijale i nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

• brine o provođenju odluka i zaključaka Skupštine,

• vodi popis članova Udruge prema odredbama Statuta i Zakona,

• vodi zapisnike Skupštine i Upravnog odbora,

• vodi i čuva arhivu Udruge te

• obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Udruge i Upravnog 
odbora u skladu s općim aktima Udruge

Članak 29. 

Blagajnik Udruge:

• pomaže tajniku Udruge pri ispunjavanju njegovih obveza i dužnosti,

• priprema i predaje financijska izvješća,

• vodi materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

• vodi evidencije o prihodima i rashodima Udruge,

• vrši naplatu članarine i vodi evidenciju o tome,

• utvrđuje završni račun i godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju te 
ga obrazlaže Skupštini,

• popunjava, izdaje, prima te kontrolira financijske dokumente i obrasce koji se koriste 
u financijskom radu Udruge te

• provodi odluke koje mu naloži Upravni odbor.



Članak 30. 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na mandat od 4 godine, a mogu biti birani 
više mandata uzastopno.                                                                                                       
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.                                   
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema vlastitoj ocjeni, 
na zahtjev ostalih članova tog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge. Predsjednik 
Nadzornog odbora rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri 
Nadzorni odbor ili Skupština.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina 
njegovih članova, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova 
odbora.                                                                                                                     
Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština između izabranih članova Nadzornog 
odbora.                                                                                         

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge. 

Članak 31. 

Nadzorni odbor :

• nadzire pravilnost primjene odredaba ovog Statuta, propisa i ostalih općih akata 
Udruge,

• brine o pravilnoj primjeni odluka,

• pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge,

• obavlja nadzor nad tim poslovanjem i korištenjem imovine Udruge,

• upoznaje Upravni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom,

• razmatra i nadzire ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

• podnosi izvještaje o radu Skupštini Udruge i

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 32. 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju 
Udruge. 

Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu 
dokumentaciju i podatke, te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava 
odlučivanja.                                                                                                               



Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi 
nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u obavljanju 
poslova ili provedbe Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 33. 

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana 
primjenjuju se odredbe članka 30. i 32. ovog Statuta kao i za članove Upravnog odbora. 

Članak 34.

Disciplinska komisija ima 3 člana koje bira Skupština na mandat od 4 godine, a mogu biti 
birani više mandata uzastopno.                                                                                                       
Član Disciplinske komisije ne može biti član Upravnog odbora.                                   
Sjednice Disciplinske komisije održavaju se prema potrebi ili po nalogu Upravnog odbora, 
a svoj rad provodi u duhu pravilnika o disciplinskim mjerama udruge.

Izviđajni postupak može se povjeriti jednom od članova disciplinske komisije. 
U vršenju svoje dužnosti disciplinska komisija dužna je utvrditi sve činjenice potrebne za 
donošenje pravilne odluke i da se pri tom strogo pridržava postojećih disciplinskih i drugih 
propisa udruge.

Članak 35.

Umjetničko vijeće bira Upravni odbor na mandat od četiri godine natpolovičnom većinom 
glasova nazočnih kojoj mora nazočiti natpolovična većina svih članova.

Umjetničko vijeće ima 3 člana; dirigent i 2 člana koje odredi upravni odbor, a mogu biti 
birani više mandata uzastopno.

Članak 36.

Umjetničko vijeće:

• vrši testiranje novih članova

• odabire umjetnički program

• ocjenjuje sposobnost svakog člana i na temelju te ocjene može dati prijedlog za 
isključenje iz članstva

Članak 37.

Orkestar ima stručnog voditelja - dirigenta (u daljnjem tekstu voditelj). Voditelj je osoba 
koja priprema, uvježbava i predvodi javno izvođenje glazbeno-umjetničkog programa. 
Prava, obveze i odgovornosti voditelja utvrđuju se posebnim ugovorom.



Ugovor s voditeljem sklapa u ime Udruge predsjednik Udruge sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima važećim na dan sklapanja ugovora. Visinu naknade voditelju 
određuje Upravni odbor.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Voditelja u svim poslovima zamjenjuje ga Zamjenik 
voditelja. 

6. IMOVINA UDRUGE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE 

Članak 39. 

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva 
koja Udruga ostvaruje od :

• uplate članarine,

• donacija, dotacija, sponzorstava,

• financiranjem programa i projekata Udruge iz proračuna općine Kumrovec, 
Krapinsko-zagorske županije i iz državnog proračuna,

• financiranjem programa i projekata iz fondova i inozemnih izvora te drugih institucija 
i pojedinaca koji podupiru rad i djelovanje Udruge,

• sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te

• ostalih prihoda sukladno zakonu.                                      

Članak 40. 

Udruga upravlja svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti 
određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom. 

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Udruga jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava 
izvještava davatelja sredstava, kao i širu javnost.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima koji uređuju 
način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Predsjednik i dopredsjednik Udruge imaju naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom 
Udruge i izvršavanju financijskog plana.



Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, 
osobama ovlaštenim za zastupanje ili njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, cjelokupna imovina Udruge se prenosi na srodnu 
udrugu koja ima slične ciljeve, a na temelju odluke Skupštine, a ako takve udruge nema 
imovina se predaje u nadležnost općine Kumrovec.

U slučaju prestanka postojanja Udruga će ostatak sredstava koje je dobila iz javnih izvora 
vratiti u proračun općine Kumrovec. 

Članak 41. 

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.  

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema 
trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu. 

7. NADZOR NAD RADOM UDRUGE 

Članak 42. 

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten 
je na to upozoriti Skupštinu te zahtijevati da se nepravilnosti isprave.

Inspekcijski nadzor nad radom Udruge obavlja nadležni ured, a prema odredbama Zakona 
o udrugama.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Udruge i propisanih financijskih izvješća provodi 
Ministarstvo financija.

Upravni nadzor nad provedbom Zakona o udrugama provodi središnje tijelo državne 
uprave nadležno za poslove opće uprave.

8. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 43. 

Razlozi za prestanak postojanja Udruge  jesu:

• odluka Skupštine o prestanku Udruge ako je nazočno najmanje dvije trećine 
članova,

• prestanak djelovanja Udruge, 

• pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,



• protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne 
sjednice skupštine, a ona nije održana,

• pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,

• pokretanje stečajnog postupka,

• na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za 
osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godine dana od nastupanja te 
činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Iznimno, u slučajevima iz prethodnog stavka točka 1, 4 i 7 postupak likvidacije neće se 
provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora da izjavu pred javnim bilježnikom da 
Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge 
raspodijeljena u skladu sa zakonom.

Udruga se može podijeliti na dvije ili više udruga.                                                  

Odluka o podjeli Udruge ima pravni učinak osnivačkog akta. 

Članak 44. 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Udruge i koja se kao likvidator 
upisuje u registar udruga. 

Likvidator ne mora biti član Udruge.  

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.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela ili osoba ovlaštenih za 
zastupanje Udruge.

Brisanjem Udruge iz registra udruga, Udruga prestaje postojati. 

9. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE 

Članak 45. 

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i 
građanima zaslužnim za razvitak i napredak Udruge.                                           

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog 
odbora. 

10. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 46. 



Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama 
Statuta.                                                                                                                         

Nacrt, izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na 
raspravu članovima Skupštine.                                                                                      

Upravni odbor Udruge razmatra prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima 
i utvrđuje prijedlog Statuta.

Statut usvaja Skupština Udruge. 

Članak 47. 

Tumačenje odredaba Statuta u nadležnosti je Upravnog odbora. 

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, a 
zahtijevaju razradu, biti će uređena općim aktom koji donosi Skupština. 

11.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 48. 

Udruga ima svoj žiro račun otvoren kod Zagrebačke banke.          

Financijske dokumente potpisuju predsjednik, dopredsjednik, tajnik ili blagajnik Udruge 
samostalno ili u paru, a prema odluci Upravnog odbora.

Članak 49. 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar udruga od strane 
nadležnog ureda Krapinsko-zagorske županije.

  Tajnik Udruge:                                                     Predsjednik Skupštine: 

Kristijan Sinković                                                           Vladimir Bat
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