Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001 i 11/2002 - ispravak),
Sabor Pokreta prijatelja prirode "Lijepa naša" na svojoj VIII. sjednici održanoj 16. prosinca 2006.
godine, donio je

STATUT
Udruge LIJEPA NAŠA

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Udruga Lijepa naša je oblik slobodnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba, pod uvjetima
utvrđenim ovim Statutom, radi promicanja zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša, radi promicanja
zaštite kulturne baštine, radi promicanja demografskog razvoja, populacijske politike i domoljublja,
radi uspostavljanja i promicanja veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i pripadnicima
hrvatskog naroda u drugim državama.
Članak 2.
Puni naziv Lijepe naše glasi: Udruga Lijepa naša, a skraćeni naziv Lijepa naša.
Lijepa naša u registar udruga upisati će naziv i na engleskom jeziku koji u prijevodu glasi
Association "Lijepa naša", a skraćeni naziv "Lijepa naša".
Naziv Lijepa naša na engleskom jeziku može se rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom
jeziku.
Lijepa naša djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.
Sjedište Lijepe naše je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Članak 3.
Lijepa naša je pravna osoba.
Lijepa naša ima ustrojstvene oblike - podružnice utvrđene ovim Statutom, koje djeluju pod
nazivom Grana.
Grane nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 4.
Lijepa naša ima pečat pravokutnog oblika površine 36x18 mm unutar kojega se nalazi znak
(logo) Lijepe naše.
Znaka (logo) Lijepe naše čini kvadar razdijeljen dijagonalno od gore lijevo prema dolje desno
na dva polja slovima (skraćenicom) ULN. Lijevo polje je svijetlo-plave boje u kojem se nalaze crveni i
bijeli kvadratić, dok je desno polje svijetlo-zelene boje. Uz desni rub kvadrata upisane su jedna ispod
druge riječi UDRUGA LIJEPA NAŠA.
U slučajevima u kojima bi uporaba pečata iz stavka 1. ovog članka bila nepogodna može se
rabiti pečat manjih dimenzija.
Pečat podružnica je istog oblika i sadržaja kao i pečat Lijepe naše s tim da uz natpis UDRUGA
LIJEPA NAŠA sadrži i naziv podružnice.
Članak 5.
Rad Lijepe naše je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.
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Članak 6.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Lijepa naša u obavljanju svoje djelatnosti surađuje s drugim
udrugama srodnih djelatnosti, tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim pravnim osobama.
Lijepa naša može se učlaniti u međunarodne udruge i surađivati s odgovarajućim stranim
udrugama, ako to nije protivno propisima Republike Hrvatske.
Lijepa naša može biti osnivač strane udruge u skladu s propisima države u kojoj se ta udruga
osniva.
Lijepa naša ne pripada zelenim pokretima.
Članak 7.
Temeljni principi na kojima počiva rad i djelovanje Lijepe naše proizlaze iz kršćanskog
svjetonazora.
Članak 8.
Lijepu našu predstavlja i zastupa Predsjednik Lijepe naše.
II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 9.

Lijepa naša ima cilj promicati i doprinositi ostvarivanju zaštite okoliša te doprinositi
provođenju učinkovite zaštite okoliša, a naročito odgoja i obrazovanja za okoliš, te promicati zaštitu
kulturne baštine, promicati demografski razvoj i populacijsku politiku, uspostavljati i promicati veze s
hrvatskim iseljeništvom, hrvatskim manjinama i pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama,
te promicati domoljublje.
Djelovanje Lijepe naše temelji se na načelu opće korisnosti, bez ostvarivanja neposredne
dobiti.
Članak 10.
Djelatnosti Lijepe naše kojima se ostvaruju njeni ciljevi jesu:
promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu
očuvanja okoliša;
razvijanje ekološke svijesti odraslih, napose zaposlenih u gospodarstvu te poticanje
razvoja gospodarstva na principu održivog razvoja;
organiziranje akcija zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša, samostalno i u suradnji s
drugim udrugama;
propagiranje prirodnih ljepota i drugih vrijednosti Republike Hrvatske;
promicanje rodoljublja i domoljubne svijesti;
promicanje zaštite nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine, posebice
zaštita kulturno-povijesnih cjelina i lokaliteta;
promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim autohtonim manjinama u
europskim državama, pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama, te školama
koje pohađaju njihova djeca, te poticanje njihove etničke, vjerske, kulturne i jezične
samosvijesti, radi očuvanja nacionalnog identiteta;
promicanje povratka Hrvata iseljenika u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u
gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, te povratak mladih Hrvata u
Republiku Hrvatsku radi daljnjeg školovanja, zapošljavanja i ostanka u Hrvatskoj;
promicanje razvitka demografski opustjelih i gospodarski zaostalih područja u
Republici Hrvatskoj;
promicanje populacijske politike.
Lijepa naša ne smije djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavljati radi stjecanja dobiti za svoje
članove ili treće osobe.
Dobit ostvarena u obavljanju djelatnosti Lijepe naše može se koristiti isključivo za obavljanje i
promicanje njene djelatnosti i ostvarenje njenih ciljeva.
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Članak 11.
Dan državnosti 25. lipnja proglašava se Blagdanom Udruge Lijepa naša, a dan 14. ožujka
proglašava se Spomendanom na hrvatsku himnu.
Za dostignuća u zaštiti okoliša, za doprinos u promicanju domoljubne svijesti, te za doprinos u
ostvarenju i promicanju ostalih ciljeva Lijepe naše, Lijepa naša dodjeljuje godišnje nagrade i druga
priznanja.
Članak 12.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Lijepa naša može izdavati knjige, biltene, prospekte, plakate,
letke, elektronske tiskovine (diskete, CD-e, DVD-e i dr.), odnosno sve sadržaje koji se ne smatraju
tiskom prema Zakonu o medijima, i to iz područja djelatnosti Lijepe naše, koji su namijenjeni
članovima, odnosno upoznavanju javnosti s ciljevima i radom Udruge.
Dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovog članka upotrijebit će se radi
promicanja djelatnosti i ciljeva Lijepe naše.
III.

ČLANSTVO
1.

Članovi Lijepe naše

Članak 13.
Članom Lijepe naše može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja
prihvaća Program i Statut Lijepe naše.
Pravna osoba član Lijepe naše djeluje u Lijepoj našoj putem svog predstavnika kojeg imenuje
osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Članom Udruge mogu postati i osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom
sposobnošću.
Članovi iz stavka 3. ovog članka mogu nazočiti sjednicama tijela Lijepe naše i sudjelovati u
aktivnostima koje ona provodi, ali bez prava odlučivanja u njezinim tijelima.
Članak 14.
Članom Lijepe naše postaje se potpisivanjem pristupnice.
Član Lijepe naše dobiva iskaznicu.
Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Lijepe naše.
Članak 15.
Svaki član Lijepe naše pripada jednoj Grani.
Članovi Lijepe naše ostvaruju svoja prava i ispunjavaju obveze u Grani, prema mjestu
prebivališta..
Članak 16.
Lijepa naša može imati i počasne članove. Počasnim članom može biti imenovana domaća i
strana fizička ili pravna osoba posebno zaslužna za promicanje ciljeva Lijepe naše.
Odluku o imenovanju počasnih članova donosi Predsjedništvo.
Prijedlog za imenovanje počasnog člana mogu dati i Grane.
Počasni članovi ne mogu birati niti biti birani u upravljačka tijela Lijepe naše.
Počasni članovi mogu biti članovi radnih tijela Lijepe naše.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednice Sabora i drugih upravljačkih tijela Lijepe
naše, ali bez prava odlučivanja.
Članak 17.
Lijepa naša vodi popis svih svojih članova.
Obrasce i način vođenja evidencije utvrđuje Predsjedništvo Lijepe naše.
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2.

Prava, obveze i stegovna odgovornost članova

Članak 18.
Članovi Lijepe naše plaćaju članarinu.
Članarina pripada Grani.
Članak 19.
Članovi Lijepe naše imaju sljedeća prava i obveze:
promicati Program Lijepe naše i zauzimati se za njegovo oživotvorenje;
sudjelovati u akcijama;
svojim djelovanjem i ponašanjem doprinositi ostvarenju ciljeva Lijepe naše i čuvati
njen ugled;
pridržavati se odredaba Statuta Lijepe naše i drugih akata Lijepe naše;
provoditi odluke tijela Lijepe naše;
neposredno sudjelovati u radu Lijepe naše, birati i biti birani u tijela Lijepe naše, osim
kada je ovim Statutom, u skladu sa zakonom, drugačije određeno;
davati prijedloge, prigovore i mišljenja u svezi rada Lijepe naše, biti obaviješteni o
radu, djelovanju i odlukama Lijepe naše i nadzirati njen rad;
redovno plaćati članarinu.
Članak 20.
Članstvo u Lijepoj našoj prestaje smrću, istupanjem iz članstva, brisanjem iz članstva ili
isključenjem.
Član istupa iz Lijepe naše dragovoljno na osnovi pismene obavijesti Grani kojoj pripada.
Član se briše iz članstva Lijepe naše ako nije platio članarinu za dvije godine.
Odluku o brisanju iz članstva donosi Predsjedništvo Grane.
Protiv odluka iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba Predsjedništvu Lijepe naše.
Žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
Odluka Predsjedništva Lijepe naše o žalbi je konačna.
Članak 21.
Članu Lijepe naše, koji se ne pridržava Programa i Statuta ili radi protivno Programu i Statutu
Lijepe naše te odlukama tijela Lijepe naše, može se izreći jedna od sljedećih stegovnih mjera:
1.
upozorenje,
2.
opomena pred isključenje,
3.
isključenje.
Članak 22.
Stegovni postupak može se pokrenuti na prijedlog predsjednika Grane ili na prijedlog
Predsjedništva Lijepe naše kada se radi o najtežim povredama za koje član može biti isključen iz
Lijepe naše.
Stegovnu mjeru iz članka 21. ovog Statuta nakon provedenog postupka izriče Predsjedništvo
Grane.
Stegovnu mjeru iz stavka 2. ovog članka Predsjedništvo Grane dužno je donijeti u roku od 30
dana od dana podnesenog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka.
Članak 23.
Članu Lijepe naše protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak mora biti omogućeno da se pred
tijelom koje vodi stegovni postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje mu se stavljaju na
teret.
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Članak 24.
Protiv izrečene stegovne mjere može se podnijeti žalba Predsjedništvu Lijepe naše, odnosno
Saboru ako je stegovni postupak pokrenut na prijedlog Predsjedništva Lijepe naše.
Žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana prijema odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri.
Odluka Predsjedništva Lijepe naše odnosno Sabora, donesena povodom žalbe u stegovnom
postupku, je konačna.
IV.

UNUTARNJE USTROJSTVO
1.

Podružnice

Članak 25.
Temeljni ustrojstveni oblik u kojem se neposredno ostvaruju ciljevi i djelatnost Lijepe naše je
Grana.
Članak 26.
Grana se osniva za područje županije, odnosno Grada Zagreba.
Lijepa naša u svakoj županiji i Gradu Zagrebu ima jednu Granu.
Članak 27.
Na čelu Grane je Predsjedništvo.
Predsjedništvo može imati 3 do 5 članova.
Članove Predsjedništva biraju članovi Grane na vrijeme od četiri godine.
Za člana Predsjedništva Grane izabrana je osoba koja je dobila većinu glasova nazočnih
članova Grane.
Predsjednik Predsjedništva je i predsjednik Grane, a imenuje ga i razrješava Predsjedništvo
Lijepe naše.
Predsjednik Grane predstavlja Granu.
Članak 28.
Predsjednik Grane brine se o ostvarivanju programa Lijepe naše u podružnici – Grani i
pomaže provedbu projekata/programa sa razine upravljačkih tijela Lijepe naše na području dotične
Grane.
V.

UPRAVLJAČKA TIJELA LIJEPE NAŠE

Članak 29.
Članovi Lijepe naše upravljaju Udrugom neposredno ili preko izabranih predstavnika u
upravljačkim tijelima Udruge.
1.

Sabor

Članak 30.
Sabor je najviše tijelo upravljanja Lijepom našom.
Sabor čine predstavnici Grana izabrani na način utvrđen u stavku 3. ovog članka.
Predsjedništvo Grane bira dva predstavnika u Sabor.
Mandat članova Sabora traje četiri godine.
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Članak 31.
Sabor odlučuje o sljedećem:
donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
bira i razrješava Predsjednika Lijepe naše;
bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora;
ispituje i odlučuje u povodu izvještaja Nadzornog odbora;
odlučuje o prestanku postojanja Lijepe naše i načinu provođenja likvidacijskog
postupka;
donosi Poslovnik o svom radu;
odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom..
Sabor Lijepe naše ovlašten je odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti Lijepe naše.
Članak 32.
Sabor Lijepe naše odlučuje na sjednicama.
Sjednice Sabora saziva Predsjednik Lijepe naše.
Redovna sjednica Sabora održava se jednom u četiri godine.
Izvanredna sjednica Sabora saziva se:
na temelju odluke Predsjedništva ili Predsjednika Lijepe naše;
na temelju pismenog zahtjeva najmanje 1/3 svih Grana Lijepe naše.
Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red sjednice
Sabora.
Ako Predsjednik Lijepe naše ne sazove izvanrednu sjednicu Sabora u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke ovlaštenih predlagača iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati član
Predsjedništva kojeg Predsjedništvo ovlasti, odnosno predsjednici Grana koje su podnijele zahtjev.
Članak 33.
Sabor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog
broja članova Sabora.
Sabor svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je
ovim Statutom određena druga potrebna većina.
2.

Predsjedništvo

Članak 34.
Predsjedništvo upravlja radom Lijepe naše.
Predsjedništvo čine Predsjednik i dvanaest članova koje bira Sabor većinom glasova.
Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Saboru.
Članak 35.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.
Članu Predsjedništva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
razrješenjem od strane Sabora,
prestankom članstva u Lijepoj našoj,
na osobni zahtjev.
Član Predsjedništva može se razriješiti ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i Programom rada Lijepe naše.
Na mjesto člana Predsjedništva kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka
imenuje Predsjedništvo Lijepe naše novog člana do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
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Članak 36.
Predsjedništvo radi na osnovu Programa rada Lijepe naše.
Predsjedništvo ima sljedeće ovlasti:
utvrđuje nacrt Statuta odnosno njegove izmjene i dopune;
utvrđuje nacrte općih akata koje donosi Sabor;
donosi opće, pojedinačne akte za koje je ovlašteno Statutom;
donosi odluku o raspisivanju izbora u granama;
osniva radna tijela iz članka 49. ovog Statuta;
donosi program rada i financijski plan i odobrava financijska izvješća;
priprema sjednice Sabora, vodi i organizira rad i djelovanje Lijepe naše između
sjednica Sabora;
donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja;
utvrđuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja;
izvršava odluke Sabora;
skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima Lijepe naše;
odlučuje o svim drugim pitanjima koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost
drugog tijela.
Predsjedništvo razmatra i donosi odluku povodom prigovora i upozorenja člana Lijepe naše u
vezi nepravilnosti u provedbi Statuta.
Predsjedništvo je dužno odluku iz stavka 3. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana
dostavljenog pisanog upozorenja te ako je upozorenje osnovano otkloniti nepravilnosti.
Članak 37.
Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Lijepe naše.
Članak 38.
Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice
njegovih članova.
Član Predsjedništva koji je spriječen nazočiti sjednici Predsjedništva, može dati pisanu izjavu
da prihvaća ili ne prihvaća prijedloge odluka, koje su na dnevnom redu sjednice Predsjedništva.
Izjava iz stavka 2. ovoga članka može se dati jednom u tijeku kalendarske godine.
Program rada i financijski plan Predsjedništvo donosi većinom glasova ukupnog broja članova
Predsjedništva, dok o ostalim pitanjima odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Članak 39.
Predsjedništvo po potrebi imenuje tajnika Lijepe naše.
Tajnik obavlja sljedeće poslove:
pomaže Predsjedniku oko sazivanja sjednica Sabora i Predsjedništva i priprema
materijale za sjednicu;
pomaže Radnom predsjedništvu i Predsjedniku oko održavanja sjednica Sabora,
odnosno Predsjedništva;
zajedno s Predsjednikom brine o provođenju odluka Sabora i Predsjedništva;
predlaže organiziranje obavljanja stručno - administrativnih i financijskih poslova;
obavlja i sve druge poslove po nalogu predsjednika Lijepe naše.
Predsjedništvo će na prijedlog predsjednika Lijepe naše odrediti naknadu tajniku za obavljanje
poslova utvrđenih ovim Statutom.
Članak 40.
Sjednica Predsjedništva saziva se pismenim pozivom uz koji se dostavlja prijedlog dnevnog
reda i odgovarajući materijali koji će se razmatrati na sjednici.
O radu sjednice Predsjedništva vodi se zapisnik.
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3.

Nadzorni odbor

Članak 41.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Lijepe naše i ima tri člana.
Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.
Članak 42.
Nadzorni odbor:
skrbi o poštivanju zakona, Statuta i drugih općih akata u obavljanju djelatnosti Lijepe
naše i njenih ustrojstvenih oblika;
nadzire rad upravljačkih tijela i grana osobito u pogledu financijskog poslovanja i
raspolaganja imovinom.
Sva tijela Lijepe naše dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati
potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.
O obavljenom pregledu Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće
Predsjedništvu, a svake četiri godine Saboru Lijepe naše.
Pored redovnih izvještaja iz stavka 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je dati pismeno
izvješće o primjeni Statuta kada to zatraži Predsjedništvo Lijepe naše.
Članak 43.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije vremena na koje je izabran, te se u tom
slučaju odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 35. ovoga Statuta, kao i za članove Predsjedništva
Lijepe naše.
Članak 44.
Na rad Nadzornog odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 37. stavak 2, članka
38. stavak 1. i članka 40. ovog Statuta.
4.

Predsjednik

Članak 45.
Lijepa naša ima Predsjednika.
Sabor bira Predsjednika iz redova uglednih osoba javnog ili znanstvenog života članova Lijepe
naše.
Predsjednik Lijepe naše je ujedno i Predsjednik Predsjedništva.
Članak 46.
U slučaju spriječenosti ili izočnosti Predsjednika sa svim njegovim ovlastima zamjenjuje član
Predsjedništva kojeg odredi Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon Sabora.
Članak 47.
Mandat Predsjednika traje četiri godine.
Predsjednik Lijepe naše:
predstavlja i zastupa Lijepu našu;
saziva sjednice Sabora,
saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva;
potpisuje odluke i druge akte koje donosi Sabor i Predsjedništvo;
organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Lijepe naše u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i programom rada Lijepe naše;
obavlja i druge poslove utvrđene aktima Sabora i Predsjedništva.
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Članak 48.
Ako ocijeni da je opći ili drugi akt koji je donio Sabor ili Predsjedništvo u suprotnosti sa
zakonom, Predsjednik je ovlašten obustaviti od izvršenja taj akt te o tome obavijestiti Nadzorni odbor
koji će predložiti tijelu državne uprave nadležnom za obavljanje nadzora nad radom Lijepe naše
poduzimanje zakonom propisanih mjera.
Ako nadzorni odbor ne poduzme mjeru iz stavka 1. ovog članka, obustavljeni akt se počinje
primjenjivati, a nakon toga Predsjednik će predložiti nadležnom tijelu poduzimanje zakonom
propisanih mjera.
5.

Radna tijela

Članak 49.
Radi operativnosti i kvalitetnijeg izvršavanja programa rada Lijepe naše osnivaju se sljedeća
povjerenstva:
Povjerenstvo za administrativne poslove, pravni položaj i financije;
Povjerenstvo za nakladničku i promidžbenu djelatnost;
Povjerenstvo za izobrazbu o okolišu i kulturu;
Povjerenstvo za "Plavu zastavu" i srodne programe;
Povjerenstvo za demografsku i populacijsku politiku;
Povjerenstvo za odnose s političkim strankama, udrugama i srodnim skupinama
građana;
Povjerenstvo za odnose s Hrvatima izvan domovine;
Povjerenstvo za rad Grana i članstva;
Hrvatsko povjerenstvo Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš.
Na temelju odluke Predsjedništva prvu sjednicu Povjerenstva saziva za to zaduženi član
Predsjedništva.
Članak 50.
Povjerenstva iz članka 49. ovog Statuta razmatraju određena specifična pitanja, daju mišljenja
i prijedloge o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga Predsjedništvu Lijepe naše.
Predsjedništvo svojom odlukom utvrđuje sastav, djelokrug i ovlasti svakog povjerenstva
ponaosob.
Članak 51.
Sabor i Predsjedništvo mogu osnovati i druga stala ili privremena radna ili savjetodavna tijela
(radne skupine, savjet, komisija i sl.).
Sabor i Predsjedništvo odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuje njegov
sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
VI.

JAVNOST RADA

Članak 52.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem unutar Lijepe
naše i putem sredstava javnog priopćavanja.
Članak 53.
Članovi se o radu Lijepe naše obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica
tijela Lijepe naše.
Radi ostvarivanja javnosti rada tijela Lijepe naše svoje odluke od značenja za rad Grana
dostavljaju predsjednicima Grana koji su s istima dužni upoznati članove Grane.
Članak 54.
Lijepa naša po potrebi izdaje tiskana djela s područja djelovanja udruge u skladu s posebnim
zakonom.
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Članak 55.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu nazočiti sjednicama tijela Lijepe naše i
izvještavati javnost o radu tih tijela, osim u slučaju kada se raspravljaju materijali koji sadrže podatke
iz članka 56. ovog Statuta.
Članak 56.
Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su, sukladno Zakonu o tajnosti podataka,
utvrđeni kao poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka članova Lijepe naše.
VII.

STATUT I DRUGI AKTI

Članak 57.
Lijepa naša ima Statut, opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike i dr.) i druge akte (programe,
planove) utvrđene ovim Statutom.
Opći akti moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe
Statuta.
Ocjenu suglasnost općih akata sa Statutom daje Sabor Lijepe naše.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Sabor svojom odlukom ukida ili
poništava taj akt odnosno pojedine njegove odredbe.
Članak 58.
Sabor donosi Statut natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Sabora.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.
Članak 59.
Statut i opći akti oglašavaju se na oglasnoj ploči Lijepe naše i dostavljaju Granama.
Statut i opći akti stupaju na snagu danom donošenja.
VIII.

IMOVINA LIJEPE NAŠE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE
Članak 60.
Imovinu Lijepe naše čine novčana sredstva i to:
članarina po osnovi članstva u Lijepoj našoj odnosno po osnovi sudjelovanja u
programima/projektima Lijepe naše;
dobrovoljni prilozi i darovi;
prihodi ostvareni od nakladničke i promidžbene djelatnosti, te drugih djelatnosti koje
su u skladu s programom i ciljevima Lijepe naše;
dotacije iz državnog proračuna ako obavlja određenu djelatnost od interesa za
Republiku Hrvatsku;
dotacije iz proračuna jedinica lokalne samouprave i fondova ako obavlja djelatnost od
interesa za županiju, Grad Zagreb ili općinu/grad;
prihod od imovine i prava;
drugi izvori prihoda sukladno Zakonu.
Članak 61.
Za svoje obveze Lijepa naša odgovara cijelom svojom imovinom.
Novčana sredstva Lijepe naše vode se na računu kod ovlaštene organizacije.

Članak 62.
Lijepa naša vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima kojima
se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
Grane su dužne voditi evidenciju prihoda i izdataka za tekuću godinu te ih pravovremeno
dostavljati Lijepoj našoj radi sastavljanja financijskog izvješća i financijskog plana.
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Članak 63.
Za svaku poslovnu godinu Lijepa naša utvrđuje Program rada i Financijski plan.
Sredstva koja Grana ostvari svojim djelovanjem pripadaju Grani u visini 95% tih sredstava, a
preostali dio od 5% uplaćuje se na središnji račun Lijepe naše.
Naredbodavno pravo u raspolaganju sredstvima raspoređenim Financijskim planom ima
Predsjednik Lijepe naše.
Članak 64.
Lijepa naša može stjecati nepokretne i pokretne stvari.
Odluku o stjecanju, davanju u zakup ili najam nekretnina, te odluku o otuđenju nekretnina
donosi Predsjedništvo.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako vrijednost nekretnine ne prelazi iznos od 200.000,00
(dvjestotisuća) Eura u kunskoj protuvrijednosti, odluku može donijeti Predsjednik Lijepe naše, o čemu
izvješćuje Predsjedništvo Lijepe naše na sljedećoj sjednici.
Odluku o stjecanju, otuđenju ili davanju u zakup pokretnina donosi Predsjednik Lijepe naše, o
čemu izvješćuje Predsjedništvo Lijepe naše na sljedećoj sjednici.
Članak 65.
U okviru sredstava koja su im raspoređena Financijskim planom Lijepe naše Grane mogu
stjecati pokretne stvari i otuđivati te stvari na temelju odluke Predsjedništva Grane.

IX.

OBAVLJANJE STRUČNO-ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 66.
Obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno - financijskih i pomoćnih poslova može se
osigurati i ugovorom o djelu.
U slučaju većeg obima nekih od poslova iz prethodnog stavka može se zasnovati radni odnos s
potrebnim brojem zaposlenika.
Obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka može se po potrebi povjeriti drugoj pravnoj osobi.
Odluku o potrebi obavljanja poslova iz stavaka 1. – 3. ovog članka i ugovor o obavljanju
poslova iz stavaka 1. - 3. ovog članka donosi odnosno zaključuje Predsjednik Lijepe naše.
O donijetim odlukama i sklopljenim ugovorima o obavljanju poslova iz stavaka 1. – 3. ovog
članka Predsjednik podnosi izvješće na sljedećoj sjednici Predsjedništva.
Članak 67.
O obavljanju stručno - administrativnih, materijalno - financijskih i pomoćnih poslova na
način iz članka 66. ovog Statuta brine se tajnik ukoliko je imenovan od strane Predsjedništva.
X.

PRESTANAK RADA LIJEPE NAŠE

Članak 68.
Odluku o prestanku rada Lijepe naše donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Sabora.
Članak 69.
U slučaju prestanka postojanja Lijepe naše njezina imovina, osim dotacija iz državnog
proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nakon namirenja
vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, pripast će tijelu državne uprave nadležnom za skrb
o stradalnicima Domovinskog rata i njihovih obitelji.
Preostala sredstva dotacije u slučaju prestanka postojanja udruge moraju se sukladno zakonu
vratiti proračunu iz kojeg je dotacija dana.
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XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.
Grane Lijepe naše dužne su svoj rad i djelovanje uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od
60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 71.
Ogranci Lijepe naše osnovani temeljem dosadašnjih statuta Pokreta prijatelja prirode «Lijepa
naša» prestaju s radom danom stupanja na snagu ovog Statuta.
Dosadašnji članovi ogranaka iz stavka 1. ovog članka, postaju članovi Grane, prema mjestu
prebivališta.
Svaka Grana je dužna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, sačiniti
popis svojih članova sukladno odredbama ovoga Statuta.
Članak 72.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Pokreta prijatelja prirode Lijepa
naša, donesen na Saboru održanom 10. siječnja 1998.; 9. prosinca 2000. i 23. veljače 2002. godine.
Članak 73.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE
Do sada važeći Statut Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša donesen je na Saboru održanom
10. siječnja 1998. godine, manje izmjene izvršene su 9. prosinca 2000. godine, a izmjenama i
dopunama Statuta od 23. veljače 2002. godine Statut je usklađen s rješenjima iz novog Zakona o
udrugama (Narodne novine, broj 88/2001).
Djelovanje Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša kroz nekoliko proteklih godina pokazalo je
potrebu za drugačijim uređenjem nekih od značajnih pitanja vezanih za rad i djelovanje Lijepe naše.
U tom pravcu predloženi Statut u odnosu na postojeći Statut Lijepe naše razlikuje se u
sljedećem:
proširuju se djelatnost i ciljevi Lijepe naše na područje kulture te demografske i
populacijske politike;
vezano za djelatnost mijenja se naziv i znak Lijepe naše;
temeljni ustrojstveni oblik Lijepe naše postaje podružnica - Grana, a prestaju s radom
ogranci;
Djelatnost Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša bila je promicanje zaštite i poboljšanje
kvalitete okoliša.
Ocijenjeno je da bi za daljnje djelovanje Lijepe naše bilo svrsishodno proširiti njezinu
djelatnost i to na:
promicanje zaštite kulturne baštine;
promicanje demografskih i populacijskih rješenja;
uspostavljanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i
pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama.
U skladu s navedenom djelatnošću uspostavljeni su i novi ciljevi Lijepe naše.
S obzirom na proširenu djelatnost Lijepe naše dosadašnji naziv Pokret prijatelja prirode Lijepa
naša nije više adekvatan, pa je predložen novi naziv Udruga Lijepa Naša.
Kako veći dio ogranaka Lijepe naše više ne djeluje, predloženo je da ogranci prestaju s radom
danom stupanja na snagu ovoga Statuta.
Temeljni ustrojstveni oblici Lijepe naše sada bi bile podružnice, koje bi djelovale pod nazivom
Grana.
U svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu djelovala bi po jedna podružnica ili Grana.
Dosadašnji članovi ogranaka, postali bi članovi Grane, prema mjestu prebivališta. U tom
smislu svaka Grana je dužna uskladiti, odnosno sačiniti novi popis svojih članova.
Slijedom navedenoga u Statutu su izvršene i druge odgovarajuće manje, ali ne bitne izmjene.
Budući da nije mijenjan Zakon o udrugama iz 2001. godine, ne postoji potreba da se Statut
mijenja u ostalim dijelovima.
Polazeći od činjenice da se mijenjaju djelatnost i ciljevi Lijepe naše, njezin naziv, te da
prestaju s radom ogranci, što predstavlja vrlo bitna pitanja za rad i djelovanje Lijepe naše izrađen je
novi Statut, a ne njegove izmjene i dopune.

