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Temeljem članka 10 Zakona o udrugama (NN 70/97, 106/97) Osnivačka skup�tina Udruge 
profesionalnih plesnih  umjetnika «PULS» na sjednici odr�anoj 10. 01.2001.g. donijela je 
 
 

STATUT UDRUGE PROFESIONALNIH PLESNIH  UMJETNIKA «PULS» 
 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedi�te, i područje na kojem udruga djeluje, ciljevi, zadaci i 
način djelovanja udruge, sredstva za rad, članstvo, način i oblici organiziranja, tijela upravljanja, 
način njihova izbora, trajanje mandata, način odlučivanja i njihova odgovornost, zastupanje i 
prestavljanje udruge, prestanak djelatnosti i druga pitanja značajna za rad i djelatnost udruge. 
 
Naziv udruge glasi: UDRUGA PROFESIONALNIH PLESNIH UMJETNIKA «PULS» 
 

Članak 2. 
Sjedi�te Udruge je u Zagrebu, Park Ribnjak 1. 
 

Članak 3. 
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 
 

Članak 4. 

Udruga ima znak !. Znak čine četiri strelice koje tvore četverokut. 
Udruga ima svoj pečat četvrtastog oblika (2x6cm) koji sadr�i kratki naziv udruge UPPU «PULS» i 
znak udruge. 
 

Članak 5. 
Rad Udruge je javan, �to se osigurava objavom informacija o radu udruge u odgovarajućim 
publikacijama, tisku i drugim zainteresiranim medijima te omogućavanjem članstvu uvida u rad i 
poslovanje Udruge. 
 

SVRHA I CILJEVI 
 

Članak 6. 
Svrha i ciljevi Udruge su: ostvarivanje, unapređenje i za�tita zajedničkih interesa članova Udruge, 
strukovno usavr�avanje članova Udruge, razvijanje plesne umjetnosti s naglaskom na primjenu 
elemenata hrvatske narodne ba�tine i inzistiranju na plesnoj edukaciji članova. 
 

DJELATNOST UDRUGE 
 

Članak 7. 
Udruga obavlja sljedeće djelatnosti: 

!  Davanje inicijativa za obrazovanje plesača, koreografa i plesnih pedagoga 
! Okupljanje plesnih umjetnika vezanih za djelatnost Udruge 
! Pripremanje i izvođenje autorskih djela te djela drugih domaćih i stranih autora 
! Suradnja sa domaćim i stranim umjetnicima putem seminara i plesnih radionica 
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! Izdavanje publikacija vezanih uz djelatnost Udruge 
! Afirmacija, unapređivanje i promid�ba plesne  umjetnosti 
! Pomoć pri stručnom usavr�avanju članova Udruge 

 
Pored navedenih djelatnosti Udruga mo�e obavljati i provoditi i druge djelatnosti radi ostvarivanja 
ciljeva Udruge utvrđenih ovim statutom. 
 
 

ČLANSTVO I NAČIN ORGANIZIRANJA 
 

Članak 8. 
Članom Udruge mogu biti svi poslovno sposobni profesionalni umjetnici plesači,koreografi, plesni 
pedagozi.Profesionalnim plesnim umjetnikom smatra se osoba koja ima zavr�eno srednje, vi�e ili 
visoko�kolsko plesno obrazovanje, te se najvećim dijelom bavi navedenim djelatnostima. 
 
Osoba koja �eli postati član Udruge treba popuniti obrazac zahtjeva za primitak u članstvo Udruge 
te prilo�iti sa�eti prikaz svog dosada�njeg umjetničkog djelovanja. 
 
O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge. 
 
Osoba čiji je zahtjev odbijen ima pravo protekom roka od �est mjeseci od dana primitka obavijesti o 
odbijanju zahtjeva podnijeti novi zahtjev. 
 

Članak 9. 
Prava članova Udruge: 

! Pravo punopravnog sudjelovanja u radu Skup�tine 
! Pravo sudjelovanja u djelatnostima Udruge 
! Pravo birati i biti biran u sva tijela Udruge 
! Davanje prijedloga, primjedbi i mi�ljenja na rad Udruge 

 
Du�nosti članova Udruge: 

! Čuvanje ugleda Udruge 
! Sudjelovanje u djelatnostima Udruge sukladno svojim afinitetima i mogućnostima 
! Djelovanje na ostvarivanju ciljeva i pobolj�anju rada Udruge 
! Plaćanje članarine 
! Po�tivanje odluka i akata Udruge 

 
Članak 10. 

Prestanak članstva. 
 
Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem, istupom ili smrću člana. 
Odluka o isključenju donosi se u pismenom obliku. Odluku donosi Upravni odbor. 
Razlozi za isključenje: 

! Neplaćanje članarine i nakon pisanog upozorenja. 
! Nepo�tivanje odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge. 

 
Prije dono�enja odluke o isključenju, Upravni odbor pozvat će člana Udruge da se očituje na 
okolnosti koje su razlogom za isključenje. Protiv odluke o isključenju član mo�e izjaviti �albu 
Nadzornom odboru u roku od 8 dana od dana dostave pisane odluke. 
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Istup iz članstva mora biti u pisanom obliku uz podmirenje članarine uključiv�i i mjesec istupanja iz 
Udruge. Pisana izjava o istupu dostavlja se Upravnom odboru. 
 
Odluka Nadzornog odbora je konačna. 
 

TIJELA UDRUGE 
 

Članak 11. 
Tijela Udruge su: 

! Skup�tina 
! Upravni odbor 
! Nadzorni odbor 

 
SKUP�TINA 

 
Članak 12. 

Skup�tinu čine svi članovi udruge. 
Nadle�nosti Skup�tine su sljedeće: 

! Donosi Statut te odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta udruge na način predviđen ovim 
Statutom 

! Donosi druge opće akte Udruge, te odlučuje o izmjenama i dopunama tih akata 
! Odlučuje o promjeni naziva i aktivnosti Udruge 
! Utvrđuje poslovnu politiku Udruge 
! Donosi bud�et i usvaja zavr�ni financijski obračun 
! Odlučuje o visini članarine 
! Imenuje i opoziva članove Upravnog odbora, te bira i opoziva članove Nadzornog odbora na 

način propisan ovim Statutom 
! Donosi poslovnik o svom radu 
! Odlučuje o prestanku rada Udruge 

 
Članak 13. 

Redovna Skup�tina sastaje se jednom godi�nje, a saziva je Upravni odbor. Od dana saziva sjednice 
Skup�tine pa do dana odr�avanja sjednice ne smije proći manje od 8  dana niti vi�e od 30 dana. 
 
Svaki član Udruge ima jedan glas. 
 
Skup�tina se izvanredno sastaje u svakom trenutku odlukom Upravnog odbora ili na obrazlo�eni 
pisani zahtjev upućen Upravnom odboru preporučenom po�tanskom po�iljkom od strane najmanje 
1/5 članova Udruge u kojem je naznačen razlog podno�enja zahtjeva. 
 
Udovolji li Upravni odbor valjanom zahtjevu članova Udruge iz prethodnog stavka, od dana 
postavljanja zahtjeva iz prethodnog stavka do dana odr�avanja sjednice ne smije proći vi�e od 15 
dana. 
 
Ne udovolji li Upravni odbor valjanom zahtjevu članova Udruge iz ovog članka u roku od 8 dana 
od dana podno�enja ili udovolji tom zahtjevu ali nepo�tivajući rok iz prethodnog stavka, 
podnositelji zahtjeva su ovla�teni sami sazvati sjednicu Skup�tine prema pravilima ovog Statuta. 
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Članak 14. 
 
Ovla�teni sazivatelj sjednice Skup�tine poziva sve članove udruge na sjednicu pisano, 
preporučenom po�tanskom po�iljkom, najkasnije 15 dana prije zasjedanja Skup�tine. 
 
Poziv za Skup�tinu mora sadr�avati mjesto i vrijeme odr�avanja sjednice te predlo�eni dnevni red 
od strane ovla�tenog sazivatelja. 
 
Sku�tina mo�e odlučivati i o pitanjima koja nisu navedena dnevnim redom, ako to predlo�i 1/5 
prisutnih članova Udruge. 
 

 
Članak 15. 

 
Skup�tinom predsjeda predsjedavajući Skup�tine, koji se bira na svakoj sjednici Skup�tine. 
Predsjedavajući Skup�tine bira se iz redova članova Udruge. 
 

 
Članak 16. 

 
Skup�tina punova�no odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje ½ od ukupnog broja članova 
Udruge. 
Ako na sjednici Skup�tine nije nazočna ½ članova Udruge, ta sjednica neće se odr�ati. 
U slučaju iz prethodnog stavka sazivatelj sjednice koja se zbog nedostatka kvoruma nije odr�ala 
ima pravo u roku od 15 dana sazvati novu sjednicu Skup�tine, s istim prijedlogom dnevnog reda. 
Sjednica Skup�tine iz prethodnog stavka odr�at će se ako je sjednici nazočno najmanje 1/10 članova 
Udruge. 
  

Članak 17. 
 
Odluke na skup�tini donose se običnom većinom glasova prisutnih članova Udruge osim u slučaju 
kada je ovim Statutom predviđena kvalificirana većina. 
 

Članak 18. 
 
Skup�tina donosi sljedeće odluke s najmanje 2/3 većinom glasova članova prisutnih na skup�tini: 

! Odluka o izmjeni ili dopuni Statuta udruge 
! Odluke o izmjeni ili dopuni općih akata Udruge 

 
Odluke donesene na sjednici Skup�tine odr�anoj protivno pravilima ovog Statuta ni�tavne su. 
 

Članak 19. 
 
O tijeku Skup�tine i zaključcima vodi se zapisnik. 
Zapisnik potpisuje zapisničar, ovjerava ga ovjerovitelj zapisnika koji se izabiru na sjednici 
Skup�tine. 
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                                                             UPRAVNI ODBOR 

 
Članak 20. 

Upravni odbor sastoji se od tri člana koji se biraju iz redova članova Udruge na razdoblje od dvije 
godine. 
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata ukoliko ne izvr�avaju 
povjerene obveze, ako takvu odluku donese Skup�tina Udruge s najmanje 2/3 glasova članova 
nazočnih sjednici skup�tine. 
Članovi Upravnog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani. 
 

Članak 21. 
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora samostalno i bez ograničenja. 
U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, isti mo�e dati članu Udruge pisanu punomoć 
za predstavljanje i zastupanje. 
 

Članak 22. 
Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik. 
Prilikom imenovanja članova Upravnog odbora, Skup�tina određuje koji od imenovanih članova je 
predsjednik Upravnog odbora. 
Odluke se donose običnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora. 
Sjednice saziva predsjednik prema potrebi, a du�an je to učiniti na prijedlog najmanje 1/5 članova 
skup�tine ili najmanje dva člana Upravnog odbora. 
Predsjednik Upravnog odbora potpisuje pojedinačne akte koje donosi Upravni odbor i obavlja 
ostale poslove koje mu povjeri Upravni odbor. 
O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. 
 
                                                                       Članak 23. 
Nadle�nosti Upravnog odbora su sljedeće: 

! Vodi poslove udruge 
! Priprema i saziva skup�tinu Udruge 
! Utvrđuje prijedlog promjena statuta i drugih akata Udruge 
! Utvrđuje prijedlog programa rada Udruge 
! Upravlja sredstvima i imovinom Udruge u okviru utvrđenog programa i financijskog plana 
! Donosi periodične obračune, prijedlog financijskog plana i zavr�ni račun Udruge 
! Daje članovima Udruge, na njihov zahtjev, mi�ljenje o umjetničkom djelovanju 
! Daje suglasnost za suradnju i zajedničko djelovanje s udrugama i organizacijama koje imaju 

slične ciljeve 
! Organizira aktivnosti koje pridonose promicanju ciljeva Udruge 
! Osniva stalna i povremena radna tijela 
! Obavezno razmatra prijedloge i primjedbe članova o radu Udruge 
! Odlučuje o zahtjevima za prijam u članstvo Udruge 
! Odlučuje o isključenju članova Udruge kao tijelo prvog stupnja 
! Obavlja druge poslove u skladu s zakonom, statutom i odlukama Skup�tine te poslove u 

interesu Udruge koji nisu u nadle�nosti ostalih tijela Udruge 
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NADZORNI ODBOR 

 
Članak 24. 

Nadzorni odbor čine tri člana iz redova Udruge  koje bira skup�tina s mandatom od jedne godine. 
Članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani. 
Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata ukoliko ne izvr�avaju 
povjerene obveze ako takvu odluku donese skup�tina s najmanje 2/3 glasova članova Udruge 
nazočnih sjednici Skup�tine. 
Član Nadzornog odbora ne mo�e biti član Upravnog odbora. 
 

Članak 25. 
Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik. 
Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, Skup�tina određuje koji je od izabranih članova 
predsjednik Nadzornog odbora. 
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice prema potrebi a najmanje jednom godi�nje. 
Predsjednik mora sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev Skup�tine ili Upravnog odbora. 
Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka pisanog 
zahtjeva iz prethodnog stavka upućenog preporučenom po�tanskom po�iljkom, sjednicu imaju 
pravo sazvati preostala dva člana Nadzornog odbora. 
Nadzorni odbor mo�e odlučivati ako u dono�enju odluka sudjeluju najmanje dva člana Nadzornog 
odbora. 
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. 
 

Članak 26. 
Nadle�nosti Nadzornog odbora: 

! Prati i nadzire financijsko i materijalno poslovanje 
! Prati i nadzire raspodjelu i tro�enje financijskih sredstava 
! Prati i nadzire provođenje općih akata odnosno odluka i zaključaka Skup�tine 
! Odlučuje o �albama podnesenim protiv odluka Upravnog odbora 
! Sudjeluje u rje�avanju sporova koji nastanu između članova Udruge 

 
Nadzorni odbor podnosi skup�tini Udruge izvje�će o svom radu najmanje jednom godi�nje. 
 
 

SREDSTVA ZA RAD 
 

Članak 27. 
Sredstva za rad udruge osiguravaju se uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, 
sponzorstvima, priređivanjem igara na sreću, prihodima od imovinskih prava i pokretne i 
nepokretne imovine, dotacijama iz dr�avnog proračuna, proračuna gradova, općina, �upanija i 
fondova te obavljanjem vlastitih djelatnosti koji proizlaze iz ciljeva Udruge. 
 
Udruga je neprofitna organizacija. Sav prihod raspoređuje se isključivo za unapređenje djelatnosti 
Udruge. 
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Članak 28. 
Sredstva udruge vode se kod poslovne banke. 
 

 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
Članak 29. 

Pravo da predla�u provođenje postupka za izmjenu ili dopunu statuta imaju članovi Skup�tine koji 
zajedno čine najmanje 1/3 glasova Skup�tine. 
Obrazlo�eni prijedlog predlagači su du�ni dostaviti svim članovima Skup�tine najmanje 30 dana 
prije odr�avanja sjednice na kojoj će se o tome odlučivati. 
 

 
 

PRESTANAK UDRUGE 
 

Članak 30. 
Skup�tina odlučuje o prestanku Udruge 2/3 većinom glasova svih članova udruge sukladno 
zakonskoj odredbi. 
Sredstva Udruge raspoređuju se sukladno zakonskoj odredbi. 
 
 
 

ZAVR�NE ODREDBE 
 

Članak 31. 
Ovaj statut stupa na snagu danom dono�enja na skup�tini Udruge, a počinje se primjenjivati danom 
upisa  Udruge u Registar nadle�nog dr�avnog tijela za vođenje registra udruga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik Osnivačke skup�tine: 
 

Ana-Maria Bogdanović Volarić 


