
Na temelju Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/2001), Skupština  
udruge “ Viteški red svetog Nikole” Varaždin održana  27. Prosinca 2011.  g. 
donijela je

STATUT

VITEŠKI RED SVETOG NIKOLE 
VARAŽDIN

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju  se  odredbe  o  nazivu,  sjedištu  i  području  djelovanja 
udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o 
ostvarivanju javnosti  rada udruge; o članstvu i članarini;  pravima, obvezama i 
stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovu 
sastavu,  ovlastima,  načinu  odlučivanja,  uvjetima  i  načinu  izbora  i  opoziva, 
trajanju mandata,  te odgovornosti  članova;  imovini  i  raspolaganju  s mogućom 
dobiti;  načinu stjecanja imovine;  prestanku,  te postupku s imovinom u slučaju 
prestanka udruge.

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Naziv Udruge je: VITEŠKI RED SVETOG NIKOLE VARAŽDIN.
Sjedište Udruge je u Varaždinu, Kolodvorska 12.

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga RH.

III. PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 4.

Udruga djeluje na području Grada Varaždina, Varaždinske županije i Republike 
Hrvatske.



Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okrugli, promjera 40 mm, koji ima ispisani 
naziv udruge.

IV. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

Udrugu  zastupa  Predsjednik  Udruge,  a  u  slučaju  njegove  odsutnosti 
dopredsjednik ili tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

V. CILJEVI UDRUGE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Ciljevi Udruge jesu:

Promicanje  kulture  uopće,  povijesti  Grada  Varaždina,  povijesti  Republike 
Hrvatske.

Članak 8.

Djelatnosti udruge jesu:

- održavanje  i  organizacija  kulturno-umjetničkih  i  povijesno-umjetničkih 
događaja čiji su nositelji članovi udruge

- održavanje i organiziranje stručnih skupova, seminara, radionica vezanih uz 
povjest, umjetnost i kulturu

- izdavanje pisanih, zvučnih i video zapisa u skladu s posebnim zakonima.

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE

Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno.
O djelovanju Udruge članovi se obavješćuju kroz pozive, zapisnike, te interne 
obavijesti. 
Javnost se obavješćuje o djelovanju Udruge kroz sredstva javnog priopćavanja ili 
putem konferencija za tisak.
Tijela Udruge mogu u konkretnom slučaju otkloniti davanje informacija ukoliko bi 
iznošenje određenih informacija bilo protivno ciljevima Udruge.
Za javnost rada odgovoran je predsjednik Udruge.

VII. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaki građanin.



Članak 11.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi stječe se samo na poziv.
Predsjedništvo natpolovičnom većinom glasova odlučuje o zahtjevu za članstvo u 
Udruzi.

Članak 13.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Članak 14.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 15.
Prava i obveze članova jesu:

 sudjelovanje na sastancima Udruge
 redovito plaćanje članarine;
 sudjelovanje u aktivnostima Udruge;
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge;
 čuvanje i podizanje ugleda Udruge;
 čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 dragovoljnim istupom;
 isključenjem, a odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge. 

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, a njezina je odluka konačna.

Članak 17.

Udruga  se  po  osnivanju  može  udruživati  s  drugim  udrugama  iste  ili  slične 
djelatnosti.

Članak 18.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

VIII. UNUTARNJI USTROJ TIJELA UDRUGE I SASTAV TlJELA UDRUGE,  
NAČIN ODLUČIVANJA, UVJETI I NAČIN IZBORA I OPOZIVA I TRAJANJA  

MANDATA I ODGOVORNOSTI TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Tijela Udruge jesu:

 Skupština;



 Predsjednik Udruge
 Predsjedništvo;
 Nadzorni odbor;

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom i čine je svi članovi.
Redovita održava se najkasnije do 15. travnja svake godine.,  a izborna svake 
druge  godine.  Izvanredne  sjednice  Skupštine  održavaju  se  na  zahtjev 
Predsjedništva  Udruge,  odnosno  na  pismeni  zahtjev  1/5  članova  Udruge, 
upućenog predsjedniku Udruge.
Skupština može odlučivati ukoliko joj je nazočna natpolovična većina članova.
Skupština donosi odluke relativnom većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko se u vrijeme naznačeno na pozivu utvrdi da Skupština nema potrebnu 
većinu,  tada se sjednica Skupštine odlaže za pola sata,  te nakon toga može 
donositi punovažne odluke, ukoliko joj je nazočno najmanje 5 članova.

Članak 21.

Skupština  bira  i  razrješava predsjednika,  članove Predsjedništva  i  Nadzornog 
odbora, čiji mandat traje dvije godine.
Skupština  razmatra  i  prihvaća  godišnje  izvješće  predsjednika,  izvješće 
Nadzornog odbora i godišnje izvješće o stanju blagajne.

Članak 22.

Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na život i rad Udruge i 
njezin  razvoj,  a  ukoliko  za  njihovo  donošenje  Statutom  nije  predviđena 
nadležnost nekog drugog organa Udruge.
Uz ostalo, Skupština je nadležna, rješavanje žalbi i prigovora, izmjena i dopuna 
odredaba  Statuta,  usvajanje  programa rada,  potvrđuje  završni  račun i  donosi 
plan poslovanja i financijski plan, itd.

Članak 23.

Predsjedništvo je izvršni organ Udruge.
Predsjedništvo se sastoji od: predsjednika, dopredsjednika i tajnika.
Članovi  Predsjedništva  biraju  se  na  vrijeme  od  dvije  godine,  uz  mogućnost 
ponovnog izbora.
Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini Udruge.
Predsjedništvo daje prijedlog statuta i njegove izmjene i dopune.
Predsjedništvo odlučuje o primanju i isključenju članova.
Predsjedništvo može imenovati posebne komisije na koje može prenijeti pojedine 
poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 24.

Pismene  obavijesti  Udruge  potpisuje  Predsjednik,  a  u  njegovoj  odsutnosti 
dopredsjednik iIi tajnik.
Redoviti sastanci Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.



Članak 25.

Predsjednik Udruge zastupa udrugu, a u njegovoj odsutnosti to čini dopredsjenik 
ili tajnik.
Predsjednik je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva, vodi 
sjednice Predsjedništva,  zasjedanja  Skupštine,  a u njegovoj  odsutnosti  to čini 
dopredsjednik ili tajnik.
Predsjednik je odgovoran za rad udruge, brine o sredstvima i radu tijela Udruge.
Predsjednik na kraju godine daje pismeno izvješće o radu udruge.
U slučaju kada je glasovanje neodlučeno, glas Predsjednika je odlučujući.

Članak 26.

Tajnik Udruge izravno odgovara za svoj rad Predsjedniku i Predsjedništvu.
Zaduženja  tajnika  su  čuvati  i  pohranjivati  sve  podatke  Udruge,  uključujući  i 
zapisnike sa sastanaka i ostale dokumente.
Blagajnik vodi poslove i evidenciju financijskog poslovanja Udruge.

Članak 27.

Nadzorni odbor sastavljen je od tri člana.
Članove  Nadzornog  odbora bira  Skupština,  a  na vrijeme od dvije  godine,  uz 
mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi na prvoj sjednici.
Nadzorni  odbor  na  redovitoj  skupštini  daje  pismeno  mišljenje  o  financijskom 
poslovanju Udruge u protekloj godini.
Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini.

IX IMOVINA UDRUGE I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 28.

Imovinu Udruge čine:
 novčana sredstva;
 pokretne stvari; 
 nekretnine.

Članak 29.

Udruga ima svoj račun.
Tajnik vodi blagajničku knjigu Udruge i odgovoran je za zakonitost financijskog 
poslovanja Udruge.

X. PRESTANAK RADA UDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU
PRESTANKA RADA UDRUGE

Članak 30.

Financijske dokumente Udruge potpisuje predsjednik Udruge.

Članak 31.

Udruga stječe imovinu:
 od članarine;



 dragovoljnih priloga i darova;
 dotacija iz proračuna;
 iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini 
na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 33.

Udruga prestaje s radom:
 ako tako odluči Skupština, na osnovi glasovanja dvotrećinske (2/3) većine
svih redovnih članova;
 ako o tome donese rješenje nadležni državni organ;
 ako se broj članova smanji na manje od tri.

U slučaju prestanka djelovanja Udruge, njezina preostala materijalna i financijska 
sredstva ustupit će se Caritasu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge ili njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova
ukupnog broja redovitih članova Udruge.

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UDRUGE

_____________________
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