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FOLKLORNOG ANSAMBLA "ZORA"

U Opatiji, 10. kolovoza 2015.

Na temelju članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14), i
članka 22. Statuta Folklornog ansambla "Z o r a", na sjednici održanoj dana 10.
kolovoza 2015. godine u Opatiji donijela je:

STATUT
FOLKLORNOG ANSAMBLA „ZORA“

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu
pečata udruge, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima
kojima se ostvaruju ciljevi, te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu
osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, pravima, obvezama i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova i
načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja
sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu
sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge,
međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja
udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom
u slučaju prestanka postojanja udruge, te o načinu rješavanja sporova i sukoba
interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv udruge je: Folklorni ansambl "Zora". Skraćeni naziv udruge je FA
„Zora“ . Sjedište udruge je u Opatiji; Nikole Tesle 2. Odluku o promjeni adrese
donosi predsjedništvo folklornog ansambla.

Članak 3.
Folklorni ansambl “Zora“ je neprofitna pravna osoba, koja pravu osobnost
stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.
Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik udruge. Skupština može ovlastiti i druge
osobe za zastupanje Udruge. Ovlasti i dužnosti osoba ovlaštenih za zastupanje:
odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama
skupštine, odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog
izvješća, dostavlja zapisnik sa 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 5.
Ansambl ima svoj pečat s tekstom: Folklorni ansambl "Z o r a" Opatija,
promjera - dužine 3cm, širine 1cm.
Članak 6.
Ansambl ima svoje znakovlje: grb, zastavu na stijegu, logotip i zastavicu.
1. Znak Ansambla je motiv iz narodnog plesa Tanec sa otoka Krka (plesač i
dvije plesačice)
2. Grb Ansambla okruglog je oblika i u sebi sadrži znak Ansambla
3. Logotip Ansambla oblikovan je od početnih slova njegova naziva
4. Zastavica Ansambla je svjetloplave boje a u sredini se nalazi znak
Ansambla
5. Zastavica je istovjetna zastavi Ansambla
II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kulture.
Ciljevi Ansambla:
 očuvanje i njegovanje tradicije narodnih plesova i pjesama
 poticanje, razvijanje i bavljenje narodnim plesom i pjesmom,
 pružanje mogućnosti bavljenja amaterskim kulturno-umjetničkim radom
Članak 8.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:
 utemeljenje i vođenje evidencije članova udruge
 ispitivanje potreba članstva, te temeljem njih, razvijanje strateških ciljeva
djelovanja
 senzibiliziranje javnosti
 održavanje nastupa,
 sudjelovanje u kulturno-umjetničkim priredbama
 organiziranje druženja i izleta za članove udruge





promicanje volonterstva
razmjena iskustava i suradnja sa tuzemnim i inozemnim folklornim
skupinama
predstavljanje grada Opatije na festivalima i turnejama diljem Hrvatske i u
inozemstvu

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja, a sukladno posebnim propisima
kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti je trgovina.
III. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE
Članak 9.
Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja udruge osigurava se
pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge o svim odlukama i drugim
važnim pitanjima iz djelovanja udruge. Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u
njezinom radu sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i
odluke koje se donose. Udruga organizirano istupa putem sredstava javnog
informiranja, elektroničke pošte i Internet stranice.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 10.
Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je
Udruga osnovana i odredbe ovog statuta, može postati članom udruge, sukladno
zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog
predstavnika. Članom se postaje upisom u popis članova, uplatom godišnje članarine i
dobivanjem članske iskaznice.
Članovi ansambla su:
REDOVNI ČLANOVI


Redovni - aktivno sudjeluju u radu Ansambla,



Pasivni - pasivno sudjeluju u radu Ansambla

Aktivni članovi Ansambla mogu birati i biti birani u tijela Ansambla.
POČASNI ČLANOVI
Počasnim članom Ansambla mogu biti imenovane domaće i strane fizičke i
pravne osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje Ansambla.
Odluku o imenovanju počasnog člana Ansambla donosi Predsjedništvo
Ansambla.

Počasni članovi Ansambla ne mogu birati niti biti birani u tijela Ansambla.
Članak 11.
Udruga vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova zadužen je
tajnik. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu
(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva
i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim
članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
Članovi Ansambla imaju slijedeća prava:









sudjelovanje u radu Ansambla
pridržavanje ovog Statuta i drugih općih akata Ansambla
birati i biti birani u sva tijela Ansambla
davati prijedlog i na druge načine sudjelovati u radu Ansambla
uvid u rad tijela Ansambla
uvid u materijalno financijsko poslovanje Ansambla
čuvanje ugled Udruge
čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Obveze:



da aktivno radi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Ansambla
da redovito plaća članarinu.
Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:
 dragovoljnim istupom
 isključenjem radi nepoštivanja odredbi statuta, neplaćanja članarine, te
štetnim djelovanjem ugledu ili interesima udruge.
 prestankom djelovanja udruge
 smrću člana
Načini prestanka članstva:
 član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko ne plati
članarinu za tekuću godinu
 odluku o isključenju člana iz udruge, sa obrazloženjem, donosi
predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od
dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini ansambla. Skupština je

dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.
Članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne
udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Članak 15.
Ansambl može nagraditi i pismeno pohvaliti redovne i počasne članove za
osobite aktivnosti u radu Ansambla.
Nagrade i pismene pohvale dodjeljuje Skupština na prijedlog Predsjedništva
Ansambla.
V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 16.
Ako postoji spor između članova Ansambla koji otežava ili onemogućava
njegov rad, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi
Ansambla dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. U slučaju prijepora između
članova, a koji se tiču isključivo rada Ansambla, Stegovni sud uz predsjednika i
predsjedništvo, predstavljat će na jednak način stajališta obje sukobljene strane.
Odluka predsjedništva je konačna.

VI. TIJELA UDRUGE
Članak 17.
Tijela Udruge su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skupština Ansambla
Predsjednik Ansambla
Tajnik Ansambla
Predsjedništvo Ansambla
Nadzorni odbor Ansambla
Stegovni sud

1. Skupština Ansambla
Članak 18.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge, a
pravnu osobu članicu Udruge u skupštini predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje
iste.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine i
imaju pravo glasanja.
Maloljetne osobe uz pisani pristanak roditelja ili skrbnika imaju pravo
glasanja
Članak 19.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda svake godine, dok se izborna sjednica održava
svake četiri godine. Izvanredna skupština saziva se po potrebi.
Skupštinu saziva Predsjednik Ansambla najmanje osam dana prije održavanja.
Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.
Izvanredno zasjedanje saziva Predsjedništvo Ansambla na zahtjev najmanje
jedne trećine članova Ansambla ili na zahtjev Nadzornog odbora.
Ako Predsjedništvo Ansambla ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva, sazvati će je predlagač.
Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena
na dnevni red.

Članak 20.
Sjednici skupštine predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti
predsjednika, skupština će n početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja
predsjedava sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi
Udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik.
Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih
članova skupštine, a odluke donosi većinom glasova svih nazočnih članova.

Članak 22.
Skupština Udruge:
















usvaja Statut Ansambla, njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte
Ansambla
bira i razrješava predsjednika i tajnika Ansambla
bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog
suda
raspravlja o izvješću Predsjedništva, Nadzornog odbora, te iste prihvaća
odlučuje o prestanku rada Ansambla
odlučuje o dodjeli priznanja i pohvala zaslužnim članovima i
organizacijama
rješava o žalbama članova Ansambla
odlučuje o isključenju članova iz Udruge
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike
povezivanja Udruga
usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i
izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti,
prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
donosi odluku o statusnim promjenama
bira i opoziva likvidatora udruge
odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost
drugih tijela udruge
2.Predsjednik Ansambla
Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim statutom obavlja predsjednik
Udruge. Predsjednika Udruge bira skupština na mandat od četiri godine.
Ako je za predsjednika Ansambla predloženo više kandidata, izbor za
predsjednika obavlja se tajnim glasovanjem.
Za predsjednika Ansambla izabran je kandidat sa većinom dobivenih glasova
prisutnih članova Skupštine.
Predsjednik Ansambla je po funkciji predsjednik Predsjedništva.
Članak 24.
Predsjednik Ansambla predstavlja Ansambl u domovini i inozemstvu.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga sa svim važećim pravima tajnik
Ansambla.

Članak 25.
Predsjednik Ansambla brine:












zastupa udrugu
odgovara za zakonitost rada Udruge
vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog
izvješća
dostavlja zapisnik sa redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji
vodi registar Udruga
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
saziva skupštinu Udruge
rukovodi radom skupštine Udruge
priprema sastanke Predsjedništva Ansambla
potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donosi Predsjedništvo i
Skupština Ansambla
donosi odluku o isključenju člana iz Udruge
Članak 26.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini Ansambla
Predsjednik podnosi skupštini Udruge izvješće o svom radu.

3. Tajnik
Članak 27.
Tajnika Udruge bira i imenuje skupština na mandat od četiri godine.
Funkcija Tajnika Ansambla može biti volonterska ili profesionalna.

Tajnik Ansambla







zastupa Ansambl
organizira rad na izvršenju odluka i zadataka Ansambla
priprema prijedlog odluke i zaključke koje donose tijela Ansambla
priprema prijedlog financijskog plana i plana rada Ansambla i organizira
njihovo izvršenje
obavlja i druge poslove koji su mu dati u nadležnost Statutom i drugim
aktima, odnosno odlukom Predsjedništva Ansambla.
za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Skupštini Ansambla.

4. Predsjedništvo Ansambla
Članak 28.
Predsjedništvo Ansambla je izvršno i operativno tijelo Ansambla.
Predsjedništvo Ansambla broji predsjednika i dva člana predsjedništva.
Mandat predsjedništva traje četiri godine i za svoj rad odgovorno je Skupštini
Ansambla.
.
Članak 29.
Predsjedništvo Ansambla djeluje:
















na ostvarenju zadataka Ansambla
na ostvarenju odluke i zaključaka Ansambla
na donošenju općih akata Ansambla
na donošenju sporazuma i dogovora
odlučuje o angažiranju stručnih suradnika
prati financijsko stanje Ansambla i donosi periodične obračune
osniva stalna ili povremena radna tijela, po potrebi
organizira stručna usavršavanja članova Ansambla
surađuje sa poglavarstvom grada i općina
donosi odluke o izdavanju publikacija i propagandnog materijala
brine o redovnoj naplati članarine
priprema, organizira i donosi odluke o sazivanju Skupštine Ansambla
podnosi Skupšini izvješće o svom radu i radu Ansambla
odlučuje i o drugim pitanjima kojima je ovlašteno odlukom Skupštine ili
Programskim odrednicama Ansambla.
odluke Predsjedništva Ansambla pravovaljane su ako se donose
jednoglasno.

5. Nadzorni odbor
Članak 30.
O zakonitosti rada Ansambla brine se Nadzorni odbor Ansambla.
Nadzorni odbor Ansambla broji 3 člana.
Nadzorni odbor



nadzorni odbor ocjenjuje da li je materijalno i financijsko poslovanje
Ansambla sukladno aktima Ansambla i zakonskim propisima i ima pravo
kontrole financijskog poslovanja Ansambla.
nadzorni odbor svoje nalaze upućuje Skupštini i organu čije je poslovanje
kontrolirao.

Članak 31.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Ansambla.
Nadzorni odbor konstituira se izborom predjednika na svojoj prvoj sjednici.
Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini Ansambla.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

6. Stegovni sud
Članak 32.
Stegovni sud ima tri člana.
Mandat članova Stegovnog suda traje četiri godine.
Predsjednik, tajnik Ansambla i članovi Predsjedništva Ansambla ne mogu biti
članovi Stegovnog suda.
Članak 33.
Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Ansambla zbog
počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih ovim Statutom.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnjeti Nadzorni odbor,
Predsjedništvo Ansambla, predsjednik i tajnik Ansambla.
Opoziv članova tijela Ansambla
Članak 34.
Članovi tijela Ansambla odgovorni su za svoj rad Skupštini Ansambla.
U slučaju nemarnog obavljanja dužnosti član tijela Ansambla može biti
opozvan.
U slučaju kada Predsjedništvo Ansambla ne obavlja svoju dužnost utvrđenu
Statutom i drugim aktima, mogu biti opozvani na izvanrednoj skupštini Ansambla.
Pojedini član tijela ili tijelo Ansambla u cijelosti opozvano je ako se za opoziv
izjasni natpolovičan broj članova skupštine Ansambla.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 35.
Imovinu Udruge čine:
 sredstva članarine koja se formiraju odlukom Skupštine,
 sredstva dobivena od nastupa Ansambla
 sredstva koja se osiguravaju u proračunu grada (općina),




sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i drugih izvora
nepokretna i pokretna imovina i druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i
obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.
Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad
rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za
ostvarivanje ciljeva određenih statutom.
Članak 36.
Prijedlog godišnjeg financijskog izviješća, osoba ovlaštena za zastupanje
podnosi skupštini na razmatranje i usvajanje.
Članak 37.
1) za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom
2) članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge
3) nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu
Članak 38.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima
kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII.. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA
Članak 39.
Likvidator je fizička ili pravana osoba koju je imenovala Skupština Ansambla
i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge.
Likvidator zastupa Ansambl u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u regista udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do
okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM
Članak 40.
Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine Ansambla, te u drugim
slučajevima utvrđenim zakonom.

Skupština Ansambla donosi odluku o prestanku djelovanja Ansambla 2/3
većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
U slučaju prestanka djelovanja Udruge imovina se, nakon namirenja
vjerovnika i troškova likvidacijskog sudskog i drugih postupaka, predaje Gradu
Opatiji.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Statut Ansambla donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova
Skupštine Ansambla nakon provedene rasprave.
Članak 42.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Ansambla.
Tumačenje drugih akata Ansambla daje predsjedništvo ili Predsjednik Udruge.
Članak 43.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.
Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom primjenit će se odredbe Zakona o
udrugama i drugi relevanti propisi.

Opatija, 10. kolovoz 2015.

