Temeljem članka 13. Zakona o udrugama, Narodne novine 74/2014., Skupština Kluba
hrvatskih humboldtovaca donijela je na sjednici održanoj 28. rujna 2015.

STATUT
KLUBA HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Klub hrvatskih
humboldtovaca (u daljnjem tekstu: Klub); zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju
ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba; članstvo i članarina; prava, obveze i odgovornost
članova: unutarnji ustroj Kluba; tijela Kluba, njihov sastav, vlasti, način odlučivanja, uvjeti i
način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s
mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju
prestanka rada Kluba.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji
imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.
Naziv je udruge: Klub hrvatskih humboldtovaca (u daljnjem tekstu: Klub), a skraćeni je
naziv Kluba: KHH.
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Klub može rabiti i naziv na njemačkom jeziku koji glasi:
Kroatischer Humboldtianer-Klub.
Sjedište je Kluba u Zagrebu, Marulićev trg 19. Odluku o promjeni adrese sjedišta
donosi Skupština.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
Klub može surađivati sa sličnim asocijacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu.
Klub je pravna osoba, a kao udruga registrirana je pri Ministarstvu uprave Republike
Hrvatske.

Članak 3.
Klub ima pečat. Pečat je okrugao s obodnicom, promjera 30 mm. Uzduž obodnice je
natpis: KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA Zagreb, a u sredini amblem kojeg čine stilizirana
slova skraćenog naziva KHH.

Članak 4.
Rad je Kluba javan.
Javnost rada ostvaruje se primjerenim obavještavanjem članova Kluba u skladu sa
Statutom, otvorenošću sjednica tijela Kluba članovima u skladu s opravdanim interesom za
rad pojedinoga tijela, te otvorenošću sjednica tijela Kluba predstavnicima sredstava javnoga
priopćavanja i svim osobama koje imaju pravni interes za praćenja rada tijela Kluba,
davanjem na uvid financijskoga poslovanja i drugih akata svim članovima Kluba na njihov
zahtjev, obavješćivanjem o radu i akcijama Kluba u sredstvima javnoga obavješćivanja,
organiziranjem i održavanjem javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, predavanja,
tribina i okruglih stolova, objavljivanjem radova članova Kluba u znanstvenim i stručnim
publikacijama.

Članak 5.
O svojemu radu Klub obavještava članove na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja
putem elektroničke pošte i mrežne stranice Kluba.
Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba sukladno odredbama Statuta i
zakona te pravo uvida u rad tijela Kluba i odluke koje ta tijela donose.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 6.
Cilj Kluba, kao dobrovoljne udruge građana, jest okupljanje svih stipendista Zaklade
Alexander von Humboldt (u daljnjem tekstu: Zaklada)
Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.
Ciljeve iz prethodnog stavka Klub ostvaruje slijedećim djelatnostima:
-

okupljanjem znanstvenika, korisnika stipendije Zaklade;

-

suradnjom sa Zakladom i s drugim znanstvenim ustanovama u SR Njemačkoj;

-

međusobnom suradnjom hrvatskih stipendista i suradnjom sa stipendistima zaklade iz
drugih zemalja;

-

poticanjem znanstvene suradnje, te uspostavljanjem i poticanjem znanstvenih i
kulturnih veza među stipendistima;

-

promicanjem interdisciplinarnih dodira putem javnih tribina i ostalih skupova,
sastajanjem članova i ostalim sličnim djelatnostima:

-

organiziranjem znanstvenih i stručnih simpozija, te poticanjem znanstvenih
istraživanja;

-

uključivanjem članova Kluba u djelatnosti korisne za zajednicu;

-

poticanjem mladih znanstvenika za dobivanje stipendija Zaklade;

-

izdavanjem publikacija i glasila KHH-a;

-

suradnjom sa sličnim klubovima u svijetu.

Članak 7.
Klub ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti neposrednom ili preko svojih izabranih
predstavnika u tijelima Kluba, sudjelovanjem članova Kluba na javnim tribinama,
interdisciplinarnim skupovima, sastajanjem članova i sličnim djelatnostima Kluba, te u
suradnji s nadležnim tijelima državne vlasti, znanstvenim, nastavnim i kulturnim
ustanovama, Zakladom i sličnim klubovima u svijetu.
Djelatnost Kluba temelji se na neprofitnosti.

III. ČLANSTVO U KLUBU, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.
Članom Kluba, na temelju ispunjene pristupnice i u skladu s člankom 12. i stavkom 1. i 2.
Zakona o udrugama, može postati svaki stipendist Zaklade koji je državljanin Republike
Hrvatske.
Članom Kluba može postati i stipendist Zaklade koji nije državljanin Republike Hrvatske
na temelju posebne odluke Upravnog odbora.
Klub vodi popis članova Kluba sukladno članku 12. stavku 4. Zakona o udrugama.

Članak 9.
Članstvo u Klubu prestaje:
-

istupanjem iz članstva Kluba voljom člana,

-

isključenjem iz članstva ako član ne plaća članarinu,

-

isključenjem iz članstva ako se član ne pridržava ili grubo narušava Statut, ruši ugled
Kluba ili mu šteti svojim djelovanjem, te

-

po sili zakona.

Prijedlog za prestanak članstva, osim prestanka članstva voljom člana odnosno po sili
zakona, daje Upravni odbor Skupštini Kluba.
Odluka je Skupštine konačna.

Članak 10.
Prava su članova Kluba:
- sudjelovati
- birati

i biti biran u tijela Kluba;

- podnositi

prijedloge i davati primjedbe na rad Kluba;

- sudjelovati
- biti

u radu Kluba;

u svim akcijama Kluba;

obavještavan o radu Kluba, te materijalnom i financijskom poslovanju Kluba;

- nadzirati
- koristiti

rad udruge sukladno članku 42. Zakona o udrugama;

se svim ostalim pravima u svezi s članstvom u Klubu.

Članak 11.
Dužnosti su članova Kluba:
-

obavljati djelatnosti i ostvarivati ciljeve Kluba;

-

poštivati odredbe ovoga Statuta i ostalih akata Kluba te odluke tijela Kluba;

-

u svom radu čuvati ugled Kluba i poštivati društvenu disciplinu;

-

u svom radu poštivati načela profesionalne etike;

-

preuzimati dužnosti u tijelima Kluba i ostale društvene zadatke;

-

prenositi osobna iskustva drugima, posebno kandidatima za dodjelu stipendije;

-

uredno plaćati članarinu;

-

promicati ugled Kluba.

IV. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA KLUBA

Članak 12.
Tijela Kluba jesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skupština,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsjednik,
Potpredsjednik,
Tajnik,
Rizničar.

1. SKUPŠTINA

Članak 13.
Skupština je najviše tijelo Kluba i čine je svi članovi Kluba.
Skupštine su redovite, izborne i izvanredne.
Redovita Skupština Kluba održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je Upravni
odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Članak 14.
Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine na pismeni zahtjev četvrtine članova
Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice.
Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako
je ne sazove u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova
prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 15.
Skupštinu vodi Radno predsjedništvo, koje se bira na početku rada Skupštine.
Skupština se može održati ako je nazočno više od 1/8 članova Kluba. Odluke su
Skupštine pravovaljane ako su donesene većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 16.
Skupština Kluba:
-

donosi Statut Kluba, njegove izmjene i dopune, te tumači odredbe Statuta;

-

donosi i druge opće akte;

-

usvaja godišnje planove rada, financijske planove i završni račun te određuje visinu
godišnje članarine;

-

razmatra i odlučuje o izvješću Upravnoga odbora;

-

odobrava stručno i financijsko poslovanje tijekom izvještajnog razdoblja;

-

bira i razrješava Predsjednika Kluba, Upravni odbor i Nadzorni odbor;

-

daje opće smjernice za rad Kluba, utvrđuje njegovu politiku i ističe programske ciljeve
i zadatke;

-

odlučuje i o drugim pitanjima stavljenim na dnevni red;

-

odlučuje o prestanku postojanja Kluba i raspodjeli preostale imovine;

-

donosi odluku o statusnim promjenama;

-

imenuje i opoziva likvidatora Kluba;

-

odlučuje o drugim pitanjima za koja nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

2. UPRAVNI ODBOR

Članak 17.
Upravni je odbor izvršno tijelo Skupštine Kluba, koje provodi odluke i zaključke
Skupštine. Između dvaju zasjedanja Skupštine, Upravni odbor upravlja radom Kluba i
odlučuje o svim pitanjima iz svojega djelokruga. Upravni odbor odlučuje, u razdoblju između
dviju skupština, i o pojedinim pitanjima iz djelokruga Skupštine, ako ga je za to Skupština
ovlastila.
Upravni odbor, uključujući Predsjednika Kluba, ima devet članova, koje bira Skupština
na dvije godine. Članovi Upravnoga odbora moraju biti izabrani tako da predstavljaju
razmjerno područja društvenih, humanističkih, medicinskih, prirodnih, tehničkih i
biotehničkih znanosti.
Ako je predloženo više od devet kandidata, izbori se provode tajnim glasovanjem.
Nakon izbora, Upravni se odbor utemeljuje i bira između sebe:
-

potpredsjednika,

-

tajnika, i

-

rizničara.

Ako se između dviju redovnih skupština smanji broj članova Upravnoga odbora, tada
Upravni odbor može kooptirati u svoje članstvo do tri člana, uz potvrdu Skupštine na prvoj
sljedećoj sjednici.
Članovi Upravnoga odbora mogu uzastopno biti birani u Upravni odbor za još jedan
mandat.
Dužnosnici mogu uzastopno biti birani za još jedan mandat.

Članak 18.
Za svoj rad Upravni odbor kao tijelo Kluba i pojedini njegovi članovi odgovaraju
Skupštini koja ih je izabrala. Skupština može opozvati cijeli Upravni odbor ili pojedine
njegove članove ako svojim djelovanjem krše odredbe ovoga Statuta ili ostalih akata Kluba,
ako se protive ili se ne zalažu za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kluba.
Na istoj sjednici Skupštine na kojoj je opozvan Upravni odbor ili pojedini njegovi
članovi, izabire se novi Upravni odbor, odnosno pojedini članovi.

Članak 19.
Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Sjednice saziva
predsjednik Kluba. Upravni odbor valjano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od
polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova članova Upravnoga odbora.

Članak 20.
Upravni odbor ima ove dužnosti i prava:
-

saziva Skupštinu Kluba;

-

priprema Skupštinu;

-

provodi odluke, zaključke i ostale mjere Skupštine, sastavlja o tome izvješća te brine
o njihovu izvršenju;

-

priprema prijedloge novoga Statuta odnosno izmjena i dopuna Statuta Kluba;

-

upravlja imovinom Kluba, odlučuje o kupnji i prodaji stvari i druge imovine;

-

ostvaruje suradnju sa Zakladom;

-

odobrava sporazume o suradnji s drugim klubovima, sličnim organizacijama i

ustanovama;
-

donosi odluke o uključivanju Kluba u djelatnosti od općega značenja;

-

odlučuje o drugim pitanjima koja ne pripadaju u nadležnost Skupštine.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 21.
Skupština bira Nadzorni odbor od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.
Članovi Nadzornoga odbora mogu biti opozvani prije isteka mandata, s tim da o
opozivu i imenovanju novoga člana odlučuje Skupština. U slučaju opoziva primjenjuju se
odredbe o opozivu članova Upravnoga odbora iz članka 18. Statuta.
Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornoga odbora.
Mandat članova Nadzornoga odbora traje dvije godine.
Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini. Članovi Nadzornoga odbora mogu biti
uzastopno izabrani za još jedan mandat.

Članak 22.
Nadzorni odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje Kluba i podnosi izvještaj
Skupštini.

4. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK

Članak 23.
Predsjednik zastupa Klub.
Predsjednik saziva sjednice Upravnoga odbora i predsjedava im; odgovoran je za
provedbu odluka Skupštine i Upravnoga odbora; prati rad Kluba i njegovih tijela; usmjeruje
njihov rad u duhu odluka Skupštine, Statuta, općih akata Kluba i zakona.

Ako ustanovi da je Upravni odbor donio odluku koja je nezakonita ili nije sukladna
odlukama Skupštine, Statutu ili općim aktima Kluba, Predsjednik Kluba ima pravo zatražiti da
navedenu odluku razmotri i preispita Skupština.
Za svoj rad Predsjednik odgovara Upravnom odboru i Skupštini.
Potpredsjednik pomaže u radu Predsjedniku, a u slučaju spriječenosti ili dulje
odsutnosti zamjenjuje ga u svim njegovim dužnostima. Za svoj rad potpredsjednik koji
zamjenjuje predsjednika odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

5. TAJNIK I RIZNIČAR
Članak 24.
Tajnik je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Kluba; organizira izvršenje
odluka Skupštine i Upravnog odbora; priprema materijale za rad Skupštine i Upravnoga
odbora te vodi zapisnike tih sjednica; obavlja korespondenciju te koordinira i nadgledava sve
aktivnosti Kluba; obavještava članove Kluba o važnim odlukama Upravnoga odbora
okružnicama ili glasilom Kluba; brine se o arhivu Kluba i obavlja druge organizacijskoadministrativne poslove u okviru rada Upravnog odbora; prati provedbu sporazuma o
suradnji sa sličnim klubovima, organizacijama i ustanovama.
Tajnik Kluba obavlja sve poslove u skladu s ovlastima koje mu daju izvršna tijela Kluba i
predsjednik Kluba.
Spriječenog tajnika zamjenjuje rizničar ili član Upravnoga odbora kojega odredi Upravni
odbor.
Za svoj rad tajnik odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 25.
Rizničar Kluba vodi evidenciju plaćanja članarine, vodi evidenciju svih prihoda i rashoda
Kluba, priprema financijske planove i izvještaje, vodi priručnu blagajnu, te podnosi blagajnički
izvještaj.

V. ZASTUPANJE KLUBA

Članak 26.
Za zastupanje Kluba ovlašten je Predsjednik.
Upravni odbor može pismeno ovlastiti i druge članove Upravnoga odbora za zastupanje
Kluba.

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 27.

Nacrt novoga Statuta odnosno izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni
odbor i upućuje ih na javnu raspravu članstvu. Navedeni postupak može poduzeti i najmanje
četvrtina članova Kluba, javna rasprava traje najmanje 30 dana.
Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge pristigle tijekom rasprave, zauzima
stavove o njima, utvrđuje prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, te ga
upućuje Skupštini.
Postupak iz prethodnog stavka vrijedi i za donošenje odnosno izmjenu ili dopunu
ostalih akata koje donosi ili odobrava Skupština.

VII. IMOVINA, FINANCIJSKO POSLOVANJE I ODGOVORNOST KLUBA

Članak 28.

Imovinu Kluba čine:
-

novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i

darovima,
-

novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
financiranjem programa i projekata Kluba iz državnoga proračuna i proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

-

nekretnine i pokretne stvari Kluba,

-

druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 29.
Iznos članarine određuje Upravni odbor. Osobe bez primanja iz radnoga odnosa,
umirovljenici i studenti mogu biti oslobođeni plaćanje članarine na vlastiti zahtjev odlukom
Upravnoga odbora.

Članak 30.
Odlukom Upravnoga odbora blagajnički i knjigovodstveni poslovi Kluba povjeravaju se
stručnim (pravnim ili fizičkim) osobama uz ili bez nagrade.
Stručne osobe kojima su povjereni poslovi iz stavka 1. ovoga članka vode potrebne
poslovne knjige, sukladno važećim zakonskim propisima i odgovarajućim odlukama tijela
Udruge, te o svom radu podnose izvješće Upravnom odboru.

Članak 31.
Klub ima svoj žiro račun.
Pravo potpisa financijski isplatnih dokumenata imaju predsjednik, potpredsjednik,
tajnik i rizničar Kluba.

Članak 32.
Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 33.
Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Kluba i/ili aktivnosti u
sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnoga
odbora.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 34.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine Kluba te u slučajevima i na način predviđen
Zakonom o udrugama. Skupština donosi odluku o prestanku Kluba dvotrećinskom većinom
svih članova Kluba.
U slučaju prestanka djelovanja Kluba, sva njegova imovina nakon namirenja vjerovnika i
troškova te ispunjenja zakonskih obveza, prenosi se nekoj drugoj registriranoj udruzi,
ustanovi ili zakladi koju određuje Skupština Kluba.

X. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 35.

Likvidatora Kluba potvrđuje i opoziva Skupština.
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 ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju
određuje Upravni odbor nakon njegova imenovanja.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i prema postupku za njegovo donošenje.
Skupština tumači odredbe Statuta.

Članak 37.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Kluba hrvatskih
humboldtovaca donesen na redovnoj Skupštini 17. prosinca 1997.
Statut stupa na snagu danom donošenja.

Tajnik KHH

Predsjednik KHH

Dr. sc. Mile Ivanda

Prof. dr. sc. Pavo Barišić

