
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština Hrvatske 

udruge nastavnika povijesti, na svojoj sjednici održanoj 25. rujna 2015. god. donijela je  

Statut  

Hrvatske udruge nastavnika povijesti 

 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, 

unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatske udruge 

nastavnika povijesti. 

 

Članak 2. 

Hrvatska udruga nastavnika povijesti je stranački i vjerski neutralno i nezavisno udruženje 

fizičkih i pravnih osoba koje se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Hrvatska 

udruga nastavnika povijesti je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike 

Hrvatske. 

 

Članak 3. 

Naziv udruge je: Hrvatska udruga nastavnika povijesti (u daljnjem tekstu Udruga).  

Na hrvatskom govornom području koristi se i kratica HUNP. U pravnom prometu Udruga 

upotrebljava i naziv na engleskom jeziku – Croatian History Teachers Association. Na 

engleskom govornom području koristiti se i skraćeni naziv na engleskom jeziku Croatian 

HTA. 

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština 

na prijedlog Upravnog odbora. 

 

 

Članak 4. 

Pečat Udruge je pravokutnog oblika dimenzija 50x25 mm s tekstom: Hrvatska udruga 

nastavnika povijesti. 

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi koje ovlasti predsjednik 

Udruge. 

 

Članak 5. 

Hrvatska udruga nastavnika je osnovana s ciljem promicanja i podržavanja inovativnih, 

uključivih, odgovornih i kritičkih pristupa u poučavanju povijesti te promicanja 

profesionalnog razvoja članova kroz angažman i kolegijalnu suradnju u organizaciji i 

provođenju stručnih usavršavanja i rasprava te izradi kvalitetnih nastavnih materijala. 



Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja. 

 

II. DJELATNOST UDRUGE 

 

Članak 6. 

Hrvatska udruga nastavnika ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem slijedećih djelatnosti: 

- priređuje stručne susrete 

- priređuje strukovno-obrazovna predavanja za nastavnike povijesti 

- surađuje sa sličnim organizacijama 

- pospješuje razmjenu informacija s područja podučavanja povijesti 

- potiče stručno usavršavanje, stipendiranje i razmjenu nastavnika povijesti 

- povezuje se sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu 

- izdaje publikacije, stručnu i drugu građu 

- jača ulogu nastavnika povijesti u stvaranju školskog programa za predmet povijesti i 

srodnih predmeta  

 

Članak 7. 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom. 

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i u odluke koje ta tijela donose. 

 

Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela te odlukama koje su donesene 

članovi Udruge dobivaju prikladnim putem što može uključiti i tiskani bilten kao i onaj 

objavljen na internetu, elektroničku poštu, elektroničke dokumente i drugo. 

 

Elektronički dokumenti sačinjeni u skladu sa zakonom imaju jednaku važnost kao i tiskani. 

 

 

III. PRAVNI STATUS HRVATSKE UDRUGE NASTAVNIKA POVIJESTI I 

ODGOVORNOSTI ZA OBVEZE 

 

Članak 8. 

Hrvatska udruga nastavnika ima svojstvo pravne osobe. 

Hrvatska udruga nastavnika odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom. 

 

 

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 9. 

Hrvatsku udrugu nastavnika zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. Predsjednik može 

ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 

 



 

 

V. IMOVINA HRVATSKE UDRUGE NASTAVNIKA POVIJESTI , NAČIN STJECANJA I 

RASPOLAGANJA 

 

Članak 10. 

Imovinu Hrvatske udruge nastavnika povijesti čine novčana sredstva koja Hrvatska udruga 

nastavnika stječe uplatom članarina, dotacijom iz proračuna ili drugih izvora u skladu sa 

zakonom, njegove pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava. 

 

Članak 11. 

Financijska sredstva Hrvatska udruga nastavnika može koristiti isključivo za realizaciju 

ciljeva i djelatnosti Udruge nastavnika. 

Ukoliko Hrvatska udruga nastavnika ostvari dobit obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti 

koristit će istu za realizaciju i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Hrvatske 

udruge nastavnika. 

 

VI. ČLANSTVO 

 

Članak 12. 

Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno i potporno. 

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, strani državljanin te 

pravna osoba koja želi doprinijeti ciljevima Udruge, koja će djelovati u skladu s programom 

Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta. 

Učlanjenje u Udrugu je dragovoljno. 

 

 

Članak 13. 

Redovnim članom mogu postati pravne i fizičke osobe koje se bave poučavanjem povijesti. 

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te 

na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. 

Redovni članovi su dužni plaćati godišnju članarinu.  

 

Članak 14. 

Počasni članovi Hrvatske udruge nastavnika povijesti mogu biti državljani Republike 

Hrvatske i strani državljani, kao i pravne osobe koji su svojim radom i zalaganjem pridonijeli 

izuzetnom ostvarenju ciljeva Udruge. Počasni članovi Hrvatske udruge nastavnika povijesti 

ne sudjeluju u radu tijela upravljanja, nemaju pravo glasa i ne uplaćuju članarinu. 

 

Članak 15. 

Potporni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te 

na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Potporni 

član može sudjelovati u radu Skupštine Udruge, ali ne može birati i biti biran u tijela 

upravljanja Udruge.  Potporni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu. 



Članak 16. 

 

Odluku o primanju u redovno i potporno članstvo u Udruzi donosi Upravni odbor. O 

počasnom članstvu u Udruzi odluku donosi Skupština. 

Sadržaj pristupnice, iznos godišnje članarine, izgled, sadržaj i način izdavanja članske 

iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom. 

 

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

se elektroničk i  sadrži sljedeće podatke: 

osobno ime (naziv), OiB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, 

datum prestanka članstva u udruzi. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 

zahtjev. 

 

Članak 17. 

Aktivnosti članova Udruge odvijaju se putem redovnih sjednica Skupštine, Upravnog i 

Nadzornog odbora, rada u sekcijama, raznih vidova sastanaka, kontakata sa članovima 

Udruge , sponzorima, darovateljima, pismenim i usmenim komuniciranjem. 

 

Članak 18. 

Članovi Udruge obavljaju svoj rad i kroz razne sekcije. 

Odluku o osnivanju, nazivu, sjedištu te prestanku sekcije donosi skupština. Sekcije nemaju 

pravnu osobnost. Član jedne sekcije sudjeluje u radu drugih sekcija, po potrebi. Radom 

sekcija rukovodi voditelj, koji se bira iz redova članova sekcije. 

 

Članak 19. 

Prava i obveze članova Hrvatske udruge nastavnika povijesti su: 

- sudjelovanje u radu i aktivnostima Udruge  

- birati i biti biran u tijela Udruge (samo redovni članovi) 

- poštivanje odredaba Statuta Udruge  

- zaštita ugleda i dostojanstva Udruge  

- plaćanje članarine (samo redovni članovi) 

 

Članak 20. 

Član može iz Udruge istupiti dobrovoljno. 

 

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član do kraja mjeseca veljače ne plati 

članarinu za tekuću godinu. 

 

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interes 

Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njegovom članstvu. 

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. 

 



Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 

30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna. 

 

Član je dužan nadoknaditi štetu Udruzi i nakon izricanja mjere isključenja. 

 

 

Članak 21. 

 

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga, te međunarodna i domaće udruge 

na temelju odluke Skupštine Udruge. 

 

Članak 22. 

 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može s 

pojedincima ili organizacijama sklapati ugovore o radu ili djelu, ovisno o vrsti, obimu i 

trajanju poslova. 

 

 

VII. TIJELA HRVATSKE UDRUGE NASTAVNIKA 

 

Članak 23. 

 

Tijela Hrvatske udruge nastavnika povijesti su: 

- Skupština 

- Upravni odbor 

- Nadzorni odbor 

- predsjednik 

-Tajnik 

 

 

SKUPŠTINA 

 

Članak 24. 

Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge, te 

predstavnik pravne osobe članice udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje 

pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije određen drugačiji način imenovanja. 

 

Članak 25. 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.  

Skupština Udruge se sastaje na redovno zasjedanje najmanje jednom godišnje, dok se 

izborna sjednica skupštine održava svake druge godine. 

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.  

U odluci o sazivanju skupštine predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i 



mjesto održavanja sjednice.  

Sjednicu skupštine Udruge dužan je sazvati Predsjednik Udruge ako to zahtijeva najmanje 

trećina redovnih članova Udruge. Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu skupštine u 

roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba 

sadržavati prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice). 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva posljednja osoba 

upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ili trećina redovnih 

članova Udruge, upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima. 

 

Skupština Udruge može se održati i donositi pravovaljane 

odluke ako sjednici prisustvuje četvrtina redovnih članova udruge. 

Skupština Udruge donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. 

 

Članak 26. 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinu vodi 

Tajnik, ukoliko Skupština ne odredi drugu osobu. Na sjednicama se glasuje javno, osim ako 

Skupština odluči drugačije. Biranje za tijela Udruge je tajno. 

 

Članak 27. 

O radu Skupštine Hrvatske udruge nastavnika povijesti vodi se zapisnik. 

Zapisnik potpisuje predsjednik Udruge, odnosno osoba koja je vodila sjednicu 

skupštine i zapisničar. 

 

Članak 28. 

Skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti : 

- utvrđuje politiku rada Udruge, 

- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, 

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za 

prethodnu kalendarsku godinu 

- usvaja godišnje financijsko izvješće, 

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge, 

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, 

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja 

udruga, 

- bira i razrješava predsjednika 

- na prijedlog predsjednika bira i razrješava tajnika te članove Upravnog odbora 

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora   



-  imenuje i opoziva likvidatora 

- daje smjernice za rad udruge, 

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge, 

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge, 

- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),  

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela 

udruge. 

 

Rad i djelokrug Skupštine dodatno propisuje Pravilnik o radu Skupštine. 

 

UPRAVNI ODBOR 

 

Članak 29. 

Članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika imenuje Skupština na mandat od dvije 

godine. Upravni odbor čine predsjednik Upravnog odbora, tajnik, te tri do pet članova.  

 

Članak 30. 

Upravni odbor Hrvatske udruge nastavnika povijesti obavlja sljedeće poslove: 

- izvršava odluke Skupštine, 

-organizira i vodi rad Udruge 

- predlaže Skupštini godišnji program rada i poduzima mjere za njegovo provođenje,  

- organizira izradu nacrta Statuta i izmjena i dopuna statuta i odluka, 

- vodi promidžbu Udruge, 

- prikuplja financijska sredstva za ostvarivanje ciljeva osnivanja sukladno zakonu, 

- odlučuje o financijama, 

- prati rad sekcija i odvijanje tekućih aktivnosti, 

- odlučuje o svim drugim pitanjima sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Udruge. 

 

Članak 31. 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Upravnog 

odbora. 

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, 

a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 

 

Članak 32. 

Radom Upravnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik ili osoba koju ona ovlasti. 

Rad i djelokrug Upravnog odbora može detaljnije propisati Pravilnik o radu Upravnog 

odbora. 

 



 

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE NASTAVNIKA 

 

Članak 33. 

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 2 godine. Predsjednik može biti biran 

ponovo.  

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora i Skupštine. 

Predsjednik: 

- zastupa Udrugu, 

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora, 

- rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora, 

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom. 

 

TAJNIK 

 

Tajnik/cu bira Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih 

poslova u Udruzi. 

 

Tajnik/cu može biti razriješen dužnosti na isti način kao i Predsjednik. 

 

Za svoj rad Tajnik/ca je odgovoran Predsjedniku/ci i Skupštini Udruge. 

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti u doba kad zamjenjuje Predsjednika/ce, Tajnik/ca mora 

imenovati člana Upravnog odbora da ga zamjenjuje u svim poslovima. 

 

čl. 34. 

 

Poslovi Tajnika/ce su: 

 

priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština 

brine o urednom vođenju Registra članova 

vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora 

vodi i čuva arhivu Udruge te obavlja druge stručne poslove. 

Tajnik/ca obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti i zaduži Predsjednik/ca. 

 

NADZORNI ODBOR 

 

Članak 35. 

Skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti bira Nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor broji minimalno dva, maksimalno 3 člana. 

Nadzorni odbor bira iz svojim redova predsjednika koji predsjedava i rukovodi radom 

Nadzornog odbora, te saziva sjednice Nadzornog odbora prema potrebi.  

 

 



Članak 36. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine. 

Nadzorni odbor ima slijedeća prava i dužnosti: 

- kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Udruge i podnosi izvještaj o tome Skupštini 

Udruge, 

- prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazi i mišljenju obavještava 

Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran, 

- rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge. 

 

Članak 37. 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara isključivo Skupštini Hrvatske udruge nastavnika.  

 

 

 

VIII. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA 

 

Članak 38. 

Hrvatska udruga nastavnika može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i 

udruživanjima sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. 

 

 

 

X. ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKI POSLOVI 

 

Članak 40. 

Za rad u Udruzi i njezinim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Naknadu članovi 

Udruge mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Upravnim 

odborom. Za obavljanje administrativnih i financijskih poslova Udruga može sklopiti ugovor i 

angažirati suradnike. Ovakve ugovore u ime Udruge zaključuje Upravni odbor prema 

Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima. 

 

XI. NAGRADE I PRIZNANJA 

 

Članak 41. 

Upravni odbor predlaže nagrade i priznanja Udruge za one pojedince i pravne osobe koji su 

posebno pridonijeli razvoju u ugledu Hrvatske udruge nastavnika povijesti. O ovim 

nagradama i priznanjima odlučuje Skupština. Upravni odbor će podržati ili istaknuti 

kandidaturu članova Udruge za dodjelu državnih ili međunarodnih nagrada. 

 

XII. PRESTANAK RADA HRVATSKE UDRUGE NASTAVNIKA 

 

Članak 42. 

 

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. 

 



U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku 

djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Udruge. 

Likvidatora udruge imenuje 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. 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 43. 

Statut Hrvatske udruge nastavnika povijesti donosi Skupština većinom glasova članova 

Udruge nastavnika, nakon provedene rasprave. 

 

Članak 44. 

Skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti tumači Statut, druge akte i odluke Udruge . 

Odluke Skupštine moraju biti u skladu sa Statutom Udruge . 

 

Članak 45. 

Odluke Upravnog odbora moraju biti u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine Hrvatske 

udruge nastavnika. 

 

Članak 46. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 


