
Na temelju dlanka 13. Zakona o Udrugama ( "Narodne novine" broj 74114,70117 i98lI9),
redovita skup5tina Hrvatske udruge oboljelih od cistidne frbroze, odrZana 04. srpnja 2020.

godine, donijela je:

STATUT

HRVATSKE UDRUGE OBOLJELIH OD CISTIdNN TINROZT

I
OSNOYNE ODREDBE

ilanak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedi5tu, o zastupanju; izgledu pedata; o
ciljevima i podrudju djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
o nadinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i nadinu udlanjivanja i prestanku
dlanstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti dlanova i nadinu
vodenja popisa dlanova, tijelima udruge, njihovu sastavu i nadinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, nadinu odludivanja i trajanju mandata te nadinu sazivanla skup5tine u
sludaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o
imovini, nadinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u sludaju prestanka

postojanja udruge te o nadinu rjeSavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim
pitanjima od zna(,aja za udrugu. Hrvatska udruga oboljelih od cistidne fibroze (u daljnjem
tekstu: Udruga) je nevladina, nestranadka, dragovoljna i neprofitabilna organizacija osnovana
na principu dragovoljnosti i solidarnosti radi unapredivanja, rehabilitacije, pobolj5anja
kvalitete Livota u koju se udruZuju osobe oboljele od cistidne frbroze i njihovi roditelji, skrbnici
ili zakonski zastupnici (u daljnjem tekstu: dlanovi) sa svojstvom pravne osobe.

Clanak 2.

Naziv udruge je: Hrvatska udruga oboljelih od cistiine fibroze. Skradeni naziv udruge je:
CF HR. Sjedi5te udruge je: Ivanedka2S,YaraZdin.

Uznaziv na hrvatskom jeziku, Udruga koristi inaziv (u prijevodu) na engleski jezik: Croatian
cystic fibrosis association, a isti se moZe rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku
i to tako da naziv na hrvatskom jeziku mora biti naveden na prvom mjestu. Skraieni naziv
udruge na engleskom jeziku je CF CRO.



dlanak 3.

Hrvatska udruga oboljelih od cistiine fibroze je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za
opiu upravu grada Zagreba. Hrvatska udruga oboljelih od cistiine fibroze je neprofitna
pravna osoba.

dlanak 4.

Udruga ima pedat. Pedat udruge je pravokutnog oblika, sa logom plu6a i upisanim tekstom uz
rubi koji glasi: Hrvatska udruga oboljelih od cistiEne fibroze. Dimenzije pedata su

24x6lmm.lzgled pedata je nazadnjoj strani statuta.

dlanak 5.

Udruge zastupa Predsjednik i Dopredsjednik. Skup5tina moZe ovlastiti i druge osobe za
zastupanje Udruge. Osoba ovla5tena za zasttpanje moZe biti samo punoljetna, poslovno
sposobna osoba.

U sludaju izvanrednih okolnosti (podno5enja ostavke ili nemogu6nost obavljanja funkcije zbog
vi5e sile) funkciju predsjednika udruge obna5a dopredsjednik udruge kao v.d.

II
CILJBVI I DJBLATNOSTI UDRUGE

tlanak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapredenja:

- promicanje, ramitak i unapretlenje svih oblika skrbi (medicinske, socijalne, pravne i
dr.) i kvalitete Zivota i djelovanja osoba oboljelih od cistidne fibroze.

- osigurati aktivno i ravnopravno sudjelovanje i ukljudivanje osoba oboljelih od cistidne
fibroze u svakodnevni Zivot zajednice.

- osigurati jednake moguinosti osoba oboljelih od cistidne fibroze putem zagovaranja
njihovih prava, senzibilizacijom javnosti, zastupanjem, edukacijom i informiranjem, te
pruZanj em odgovarajudih usluga nj ezinim dlanovima.

- Udruga sukladno ciljevima djeluje u podrudju za5tite zdravlja i socijalne djelatnosti.
- podrudja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su zaitita zdravlja i znanost,

obrazovanje i istraZivanje.



dlanak 7.

Djelatnosti udruge su:

- okupljanje dlanova radi druZenja i komunikacije
- rad na razvoju druStvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za osobe oboljele od cistidne

fibroze
- putem javnog informiranja (predavanja, tribine, radio, TV, tisak);
- pruZanje strudne pomoii osobama oboljelim od cistidne fibroze i osobama koje o njima

skrbe,

- informiranjem i edukacijom kroz osobni razgoyor, sastancima u manjim grupama te

organiziranj em seminara i predavanj a;

- osmiSljavanje, predlaganje i provoilenje mjera i aktivnosti u suradnji s nadleZnim
tijelima, radi ranog otkrivanja bolesti i njenog Sto kvalitetnijeg lijedenja

- organiziranje i sudjelovanje na savjetovanjima, predavanjima, seminarima i tribinama,
te drugih strudnih i znanstvenih skupova o cistidnoj fibrozi u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu radi strudnog usavr5avanja dlanova;

- davanje inicijative nadleZnim tijelima za promjenu postoje6ih i dono5enje novih
zakonskih propisa i podzakonskih akata, vaLnih za osobe oboljele od cistidne frbroze;

- prikupljanje i raspodjela humanitarne pomo6i, uz suglasnost nadleZnih Ministarstava
Republike Hrvatske, organiziranje dobrovoljnih aukcija, izloilbi i drugih humanitamih
aktivnosti;

- izdavadka djelatnost u skladu s ciljevima Udruge, sukladno vailedim propisima;
- informiranje javnosti o djelovanju Udruge putem intemet portala Udruge i ostalih

medija;
- ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim ili slidnim Udrugama i organizacijama u

Republici Hrvatskoj i inozemstvu koje podupiru rad Udruge

ilanak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na nadine utvrdene ovim Statutom, u
skladu sa Zakonom, kao:

- pravodobnim izvje56ivanjem dlanstva o radu Udruge iznadajnim dogatlajima, pisanim,
izvjeSiima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan nadin, putem medija.

III
CTANSTVO U UDRUZI

ilanak 9.

ilanom Udruge moZe postati svaka fizidka i pravna osoba. ilanovi mogu biti redoviti i
podasni.



Redoviti dlanovi su fizidke i pravne osobe koje kontinuirano sudjeluju u radu Udruge. Redoviti
ilanovi imaju pravo glasa na skup5tini.

Podasni dlanovi su fizidke i pravne osobe koji su svojim zalaganjem osobito doprinijeli
ostvarivanju ciljeva Udruge. PoEasni ilanovi imaju pravo sudjelovanja na skup5tini ali
nemaju pravo glasa na istoj.

ttanak 10.

ilanom Udruge se postaje upisom u popis dlanova koji vodi tajnik Udruge. Popiu dlanova vodi
se elektronidki i u pisanom obliku, te obvezno sadrLi podatke o osobnom imenu (nazivu) dlana,
OIB-u, datumu rodenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji dlanstva, adresu i telefon te
datum prestanka dlanstva u udruzi.

Popis dlanova uvijek je dostupan na uvid svim dlanovima i nadleZnim tijelima na njihov
zahtjev.

dlanak 11.

Visinu dlanarine odretluje Skup5tina udruge.

dlanak 12.

Prava, obveze i odgovornosti dlanova su:

- promicanje profesionalnog kodeksa, edukacije, zvanja i kompetencija strudnjaka koji
se bave podrudjima istraZivanja cistidne fibroze.

- Sudjelovanje u upravljanju poslovima udruge
- promicanje volonterskog rada u Udruzi,
- sudjelovanje u edukacijskim i drugim programima u javnosti,
- duvanje i podizanje ugleda Udruge,
- duvanje materijalnih dobara i izvr5enje preuzetih obveza,
- plaianje dlanarine.

dlanak 13.

ilanswo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnimistupom,
- nepladanjemdlanarine,
- iskljudenjem.



ilan se briSe iz popisa dlanova bez posebne odluke ukoliko dvije uzastopne godine ne plati
dlanarinu. dlan Udrugemole se iskljuditi ako bitno povrijedi Statut i ugled Udruge. Odluku o

iskljudenju Elana iz Udruge donosi Predsjedni5tvo nadpolovidnom veiinom ukupnog broja
dlanova istog, u sludajevima kada dlan ne izvrSava obveze prema Udruzi, ne poStuje odredbe
Statuta ili djeluje suprotno interesima Udruge i njezinih dlanova.. Iskljudeni dlan ima pravo u
roku od 15 dana, radunaju6i od dana dostave odluke, podnijeti Zalbu Skup5tini Udruge.
Skup5tina je dtLna rijeSiti Zalbu u roku od 30 dana, radunajudi od dana dostave Lalbe. Odluka
Skup5tine Udruge o iskljudenju je konadna.

Clanak 14.

Udruga se moZe udruZiti u saveze Udruga, zajednice, mreLe i u medunarodne udruge. Odluku
o udruZivanju donosi Skup5tina.

IV
RJESAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

dlanak 15.

Za rjeiavanje sporova,/sukoba interesa, SkupStina imenuje arbitraZno vijede izmedu dlanova
udruge. Sastav, mandat, nadin odludivanja vije6a ureduju se pravilnikom koji donosi Skup5tina.
ArbitraZno vijeie u svom radu na odgovarajudi nadin primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitraLno g vij eia j e konadna.

v
TIJELA UDRUGE

ilanak 16.

Tijela Udruge su:

- Skup5tina,
- Predsjedni5fvo,
- Predsjednik,
- Dopredsjednik,
- Tajnik.



SKUPSTINA

dlanak 17.

Skup5tina je najvi5e tijelo upravljanja Udrugom. Skup5tinu sadinjavaju svi poslovno sposobni

dlanovi Udruge, te predstavnik pravne osobe dlanice Udruge kojeg imenuje osoba ovla5tena za

zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukdiji uvjet
imenovanja.

l*,F
dlanak 18.

Skup5tina moZe biti redovita, izboma i izvanredna. SkupStina redovito zasjeda jednom u tijeku
godine, dok se izboma sjednica Skup5tine odriava svake detiri godine, a izvanredna prema
potrebi.

Sjednice Skup5tine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skup5tine Predsjednik utvrduje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
odrZavanja sjednice.

Skup5tina mora biti najavljena najmanje 7 dana prije odrZavanja.

Predsjednik je duZan sazvati sjednicu Skup5tine kadato zatraLi najmanje l/3 dlanova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skup5tine predlagatelji su obavezni predloLiti dnevni red

sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloZenom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne

sazove u roku od 15 dana od dana dostavezahtjeva iz stavka 4. ovoga dlanka, sazvat ie je
predlagatelj (odluka treba sadrZavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan odrZavanja
sjednice).

dlanak 19.

SkupStina moZe biti fizidka ili online, ovisno o potrebi. Nadin odrLavanja skup5tine se unaprijed
dogovara.

Evidencija prisutnih ne mora biti vlastorudno potpisana ukoliko se skup5tina odvija online.

dlanak 20.

U sludaju isteka mandata tijelima udruge SkupStinu udruge sazivazadnja osoba zazastupanje



.upisana u Registar Udruga ili najmanje 1/3 dlanova Udruge koji su upisani u popis dlanova
prije isteka mandata tijelima Udruge.

dlanak 21.

Sjednici Skup5tine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skup5tina 6e

na podetku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisnidar ijedan ovjerovitelj, koji se trajno
duva u arhivi Udruge.

tlanak22.

Skup5tina odluduje pravovaljano ako je nazodna natpolovidna vedina svih dlanova Skup5tine,
a odluke donosi veiinom glasova nazodnih dlanova, ako Statutom nije odredena posebna
ve6ina.

dlanak 23.

Skup5tina udruge:

- utvrduje politiku rada Udruge,
- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljede6u kalendarsku godinu i izvje56e o radt za

prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godi5nje financijsko izvje56e,
- donosi druge akte i odluke yalne zarad Udruge,
- odluduje o promjeni ciljeva i djelatnosti
- odluduje o udruZivanju u saveze, zajednice, mre1e i druge oblike povezivanja Udruga,
- bira i razrjeiava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
- bira i razrjeSava dlanove Predsjedni5tva
- bira i razrje5ava arbitraZno vije6e i donosi pravilnik o njegovom radu, imenuje i opoziva

likvidatora udruge,
- daje smjernice zarad udruge,
- odluduje o Lalbama dlanova na odluke o iskljudenju iz Udruge,
- odluduje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
- odluduje i o drugim pitanjima zakoja statutom nije utvrtlena nadleZnost drugih tijela

udruge.



tlanak24.

Predsjedni5tvo je izvr5no tijelo Udruge i njezino upravno tijelo izmeclu dvije skupStine.
Predsjedni5tvo dine predsjednik, dopredsjednik, tajnik i jedan dlan, mandat dlanova
Predsjedni5tva traje detiri godine.

tlanak 25.

Predsjednik saziva sjednice Predsjedni5tva prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjedni5tvo donosi odl,rke veiinom glasova nazodnih dlanova.

dlanak 26.

PredsjedniStvo:

- utvrcluje prijedlog Statuta i predlaZe program rada Skup5tini na razmatranje i
prihvaianje,

- brine o izvrSenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skup5tine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvje56a o radu Udruge Skup5tini Udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skup5tine Udruge
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

PREDSJEDNIK

tlanak27.

Izvr5ne funkcije i druge poslove odredene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira SkupStina Udruge na mandat od detiri godine, a nakon isteka
mandata moZe biti ponovo izabran jo5 jedan mandat.

tlanak 28.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu,
- brine zazakonitost rada Udruge
- saziva Skup5tinu Udruge,
- rukovodi radom Skup5tine Udruge,
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skup5tine
- odgovoran je za podno5enje Skup5tini prijedloga godi5njeg financijskog izvjeSia
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i zaralun udruge



- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skup5tine nadleZnom uredu koji vodi registar U
- druga
- donosi odluku o iskljudenju dlana iz udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

ilanak 29.

Zasvoj rad Predsjednik je odgovoran Skup5tini udruge.

Predsjednik podnosi Skup5tini Udruge godi5nje izvje5de o svcm radu.

DOPREDSJEDNIK

tlanak 30.

U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skup5tina Udruge na mandat od detiri godine.

TAJNIK

ilanak 31.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skup5tina na mandat od detiri godine za obavljanje strudno-
administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi popis Elanova.

tlanak 32.

Za rad u pojedinim podrudjima djelovanja Udruge Skup5tina/ Predsjednik ili drugo izvr5no
tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrduje se njihov sastav, zada(a, vrijeme za
koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.



VI

IMOVINA I NAdIN STJECANJA IMOVINE

ilanak 33.

Imovinu Udruge dine:

- novdana sredstva koja je Udruga stekla uplatom dlanarina, dobrovoljnim prilozima i
darovima, donacijama,

- novdana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
financiranjem programa i projekata udruge iz driavnog proraduna i proraduna jedinica
lokalne i podrudne (regionalne) samouprave te fondovaililiiz inozemnih inora,

- nekretnine i pokretne stvari udruge,
- druga imovinska prava.

Udruga moZe raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti odreclenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Clanak 34.

Udruga stjede imovinu:

- od dlanarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova, donacija,
- od donacija iz proraduna,

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ilanak 35.

Izvje56e o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skup5tini na
ruzmatr anje i prihva6anj e.



VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

dlanak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skup5tine ili u drugim sludajevima predvitlenim Zakonom.
U sludaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina 6e pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi
koje imaju iste ili slidne statutarne ciljeve, na osnovu odluke Skup5tine.

U sludaju prestanka postojanja temeljem odluke Skup5tine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Udruge dvotredinskom vedinom glasova od ukupnog broja dlanova Skup5tine
Udruge.

dlanak 37.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva SkupStina.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar Udruga kao osoba ovla5tena za zastnpanje udruge do okondanja postupka
likvidacije i brisanja udruge iz registra Udruga.



VII

PRTJELAzNE r zAVRSNn ooRrconn

ilanak 38.

Statut Udruge donosi SkupStina veiinom glasova ukupnog broja dlanova Skup5tine Udruge
nakon provedene rasprave.

.&!-
dtanak 39.

Tumadenje odredaba ovog Statuta daje Skup5tina Udruge. Tumadenje drugih akata Udruge
daj e Predsj ednik Udruge.

Hrvatska udruqa obolL'lih od

cisticne fiSroze



REPUBLIKA HRVATSKA
vARAZDINSKA ZupaNr.rt
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, civilno dru5tvo

i hrvatske branitelje

VaraZdinska Lupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
civilno druStvo i hrvatske branitelje ovjerava da je ovaj Statut u skladu sa

Zakonom o udrugama.

KLASA : UP fi-230 -02 I 20 -01 I 2 42
URBROJ : 2186ll-07 17 -20-2
VaraZdin, 23. rujn a 2020.

CAZA UDRUGE
IVNIH UGOVORA
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