HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA E. V. STUTTGART
STATUT

§ 1 Ime, sjedište i djelatnost Udruge
1. Naziv Udruge je: „Hrvatska kulturna zajednica e.V. Stuttgart“ (HKZ).
2. Ona ima sjedište u Stuttgartu.
3. Udruga je ubilježena u sudskom registru u Stuttgartu (Amtsgericht Stuttgart).
4. Ime je obilježeno dodatkom „e. V.“ (ubilježena Udruga).
5. Poslovna godina je kaledndarska godina.
6. Udruga nije ni stranačka ni vjerska.

§ 2 Svrha Udruge
1. Svrha i cilj Udruge su
1.1. očuvati, njegovati i razvijati hrvatsku kulturu, povijest i jezik kao hrvatsko
narodno nasljeđe,
1.2. njegovati dobre odnose među ljudima različitih kultura na području
Stuttgarta i
1.3. potpomagati bavljenje športom.
2. Svrha Udruge će se ostvarivati na različite načine, kao na primjer:
2.1 priređivanje hrvatskih kulturnih i umjetničkih dana, glazbenih nastupa, te
folklornih, književnih i sličnih priredaba.
2.2 Potpora roditeljima i djeci kod učenja i njegovanja hrvatskoga jezika.
2.3 Poticati dobre odnose između Nijemaca i Hrvata u Saveznoj Republici
Njemačkoj, primjerice razmjenjivanje bogatstava javnoga života i narodnih
kultura te razumijevanje iskustava među narodima i time jačati i potpomagati
međukulturnu razmjenu.
2.4 Nuditi predavanja i tiskovine u kojima se ljudi mogu upoznati s Hrvatima i
Hrvatskom.
2.5 Pomagati savjetima Hrvate i njihove obitelji u novim životnim prilikama.
2.6 Priređivati športske nastupe i natjecanja.
3. Udruga neposredno i isključivo djeluje za opće korisne svrhe u smislu poreznih propisa.
Sredstva Udruge, uključivo višak, bit će korištena u skladu sa Statutom Udruge.
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samoprivređivanja.
3.2 Članovi ne dobivaju darove iz sredstava Udruge.
3.3 Ni jedna osoba ne smije biti isplaćivana izdatcima, koji ne pripadaju udruzi, ili
su nesrazmjerno visoki.

§ 3 Članstvo
Član HKZ može biti svaka prirodna i pravna osoba, koja se osjeća povezana s njom i obveže
se poštivati ovaj Statut.

§ 4 Prava i obveze članova
1. Prava članova
1.1 Svi članovi imaju pravo glasa na izbornoj sjednici Sabora
1.2 Svi članovi imaju pravo Predsjedništvu, odboru Udruge i na izbornoj sjednici
prjedlagati.
1.3 Svi članovi imaju pravo biti nazočni na svim priredbama Udruge.
1.4 Članovi HKZ imaju pravo na uvid u knjiženje i knjigovodstvo za vrijeme
zasjedanja Sabora.
2. Obveze članova
2.1 Svaki član je obvezan na najbolji način odlučno promicati i potpomagati
ostvarenje ciljeva i koristi Udruge.
2.2 Svaki član je obvezan platiti godišnju članarinu na vrijeme.

§ 5 Početak i kraj članstva
1. Članom se postaje pisanom izjavom i obvezom poštivanja Statuta HKZ te pisanom
potvrdom Predsjedništva Udruge.
2. Maloljetne osobe mogu postati članom, ako uz svoju pisanu izjavu prilože i privolu svojih
pravnih zastupnika.
3. Članstvo u udruzi prestaje smrću člana, pisanom izjavom o istupanju iz članstva (uručiti
do kraja poslovne kalendarske godine) ili odlukom Predsjedništva. U slučaju žalbe protiv
isključenja iz članstva konačna se odluka donosi na slijedećoj Godišnjoj sjednici Sabora.
4. Isključenje uslijedi
4.1 u slučaju grube i ponavljane povrede Statuta ili koristi Udruge,
4.2 zbog gruboga i nasilnoga ponašanja,
4.3 ako član Udruge unatoč ponovljenoj opomeni ne plati svoju godišnju
članarinu.
4.4 zbog drugih otežavajućih razloga, npr. povrjeda uljuđenosti i ćudoređa u
okviru Udruge.
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5. Protiv neprihvatljivih odluka Odobra dopuštena je žalba koja se rješava na godišnjoj
sjednici Sabora.
5.1 Žalba se podnosi u roku od mjesec dana nakon sporne odluke (npr. o
isključenju) Predsjedništvu pisanim putem.
5.2 S prestankom članstva prestaju i sve obveze prihvaćene učlanjenjem.
6. Povratak članarine i darova nije dopušten.

§ 6 Godišnja članarina
1. Članovi su obvezni plaćati godišnju članarinu, koju određuje Godišnji Sabor.
2. Novi članovi su obvezni platiti cijelu godišnju članarinu bez obzira na nadnevak
učlanjenja.
3. Svi članovi su obvezni platiti cijelu godišnju članarinu do 31. ožujka tekuće poslovne
godine.
4. Odbor Udruge ima pravo djelomično ili u cijelosti oprostiti plaćanje članarine i to
isključivo siromašnim članovima.

§ 7 Doprinosi Udruge
1. Doprinosi Udruge se sastoje od:
1.1 članarine,
1.2 dohodaka iz imovine Udruge,
1.3 dragovoljnih priloga ili darova i
1.4 drugih doprinosa.

§ 8 Tijela Udruge
1. Tijela Udruge su:
1.1 Predsjedništvo,
1.2 Odbor Udruge i
1.3 Godišnji Sabor

§ 9 Predsjedništvo
1. Predsjedništvo čine:
1.1 Predsjednik,
1.2 dva dopredsjednika,
1.3 Zapisničar,
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1.5 šest prisjednika.

2. Predsjedništvo upravlja radom u tekućoj poslovnoj godini Udruge. Ono je ovlašteno
provoditi zadatke viših tijela Udruge.
3. Predsjednik i dva dopredsjednika zastupaju Udrugu u javnosti. Da bi njihove odluke i
djela bili pravomoćni, za sve moraju svojim potpisom dati suglasnost najmanje dva člana
Predsjedništva.
4. Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama Predsjedništva, koje saziva predsjednik. Ako
je predsjednik spriječen, sjednice može sazvati i jedan od dvojice dopredsjednika. Odluke
Predsjedništva su pravomoćne, ako je nazočno najmanje šest članova Predsjedništva. Ako
se ne skupi šest članova Predsjedništva, predsjednik, odnosno jedan od dopredsjednika,
mora tijekom jednog tjedna sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom. Na toj sjednici
je, neovisno o broju nazočnih članova Predsjedništva, dopušteno donositi odluke. Bitno je
na pozivnici za tu drugu, izvanrednu sjednicu upozoriti da je ta sjednica ovlaštena donositi
odluke i s manje od šest članova.
4.1 Predsjedništvo donosi odluke na temelju jednostavne većine glasova. U
slučaju jednakoga broja glasova za i protiv, odlučuje glas predsjedavajućega.
5. Rizničar upravlja blagajnom Udruge i vodi kinjigovodstvo prihoda i rashoda. Isplate
supotpisuju rizničar i jedan član Predsjedništva.
6. Predsjedništvo se bira na Saboru na dvije godine.
6.1 Predsjedništvo ostaje tako dugo na dužnosti dok se ne izabere novo.
6.2 Isto Predsjedništvo se smije ponovo izabrati.
7. Ako Predsjedništvo izgubi nekoga člana, ostali članovi Predsjedništva imaju pravo
izabrati zamjenika do slijedećega Sabora.

§ 9a Nadzornik blagajne
Nadzornik blagajne ima uvijek pravo provjeriti blagajnu i zatražiti potvrde o prihodima i
rashodima.

§ 10 Odbor Udruge
1. Odboru Udruge pripadaju članovi Predsjedništva i pet drugih članova, koji su izabrani na
vrijeme od dvije godine.
2. Odbor Udruge, prema Statutu, ima dužnosti: § 6 stavka 4 i one koje su mu dali članovi na
Saboru.
3. Za saziv i odluke Odbora Udruge vrijedi § 9 stavka 5.
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imenovati zamjenika do novog saziva Izborne sjednice Sabora

§ 11 Sabor
1. Redovna sjednica Sabora se održava najmanje jednom godišnje na saziv Predsjedništva.
2. Pozivnica s dnevnim redom se šalje svim članovima najmanje četiri tjedna uparijed.
3. Predsjedništvo može po potrebi sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
4. Predsjedništvo je obvezno sazvati Sabor, ako to desetina svih članova s pravom glasa
pisano zahtijeva i navede razlog i svrhu.
5. Na Saboru se mogu donositi zaključci, ako je najmanje jedna trećina od svih članova
nazočna. Ako je na sazivu Sabora nazočno manje od jedne trećine svih članova, sjednica
Sabora se prekine za pola sata kako bi se omogućilo članovima popuniti Sabor i nastavlja
svojim radom nakon te stanke bez posebne pozivnice i odluke Sabora su pravomoćne.

§ 12 Zadatci Saborskoga zasjedanja
1. Zadatci Saborskoga zasjedanja su:
1.1 izbor Predsjedništva i članova Odbora Udruge
1.2 prihvaćanje godišnjega izvješća Predsjedništva, izvješća blagajnika i izvješća
nadzornika blagajne.
1.3 raspust Predsjedništva.
1.4 odluke o promjeni Statuta i zadataka predloženih od Predsjedništva, kao i
prema Statutu prenesenih poslova.
1.5 zaključivanje u svezi raspuštanja Udruge.

§ 13 Zaključci Sabora
1. Predsjednik vodi sjednicu, u slučaju spriječenosti vodi je jedan od dvojice zamjenika
predsjednika.
2. Skupština Sabora donosi svoje zaključke s jednostavnom većinom glasova, jedino ako
zakon ili Statut propisuje drugačije većinu glasova.
3. Zastupati druge članove pri glasovanju nije dopušteno.
4. Odluke se donose javnim glasovanjem, ako nisu u suprotnosti zakonskim statutarnim
odredbama.
5. Za izbor Predsjedništva i Odbora Udruge potrebna je jednostavna većina.
6. Kod jednakoga broja glasova za i protiv, glasovanje se mora ponoviti.
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§ 14 Ovjeravanje odluka i zapisnika
1. Odluke Predsjedništva, Odbora Udruge i Sabora moraju se zapisnički zabilježiti, a
voditelji sjednice i zapisničar potpisati.
2. O svakom sazivu Sabora napraviti zapisnik, koji potpišu voditelj Sabora i zapisničar.

§ 15 Promjene Statuta
1. Promjena Statuta može uslijediti samo odlukom članstva na sjednici Sabora.
2. Na pozivnici se mora objaviti točan i potpun prijedlog promjene članka Statuta.
3. Odluka o promjeni Statuta zahtijeva dvotrećinsku većinu glasova.

§ 16 Raspuštanje Udruge
1. Udruga se može raspustiti samo na Saboru s tročetvrtinskom većinom datih važećih
glasova.
2. Ako je nazočnih članova manje od jedne trećine, tada se raspuštanje može izvesti samo
drugim sazivom Sabora, koji neovisno od broja nazočnih članova može odlučiti.
3. Nakon raspuštanja Udruge, njenoga brisanja, prestanka rada ili raspada, sav posjed
Udruge pripada Hospizu Sv. Martin, Stuttgart – Degerloch.
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