
 

 

Na temelju čl. 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 4. st. 2 “ 

Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama te o pravima etničkih i nacionalnih 

zajednica ili manjina Republike Hrvatske“ („Narodne Novine“ br. 65/91 i 27/92) „Ugovora 

između Republike Hrvatske i Talijanske republike o pravima manjina ( „Narodne novine“ - 

Međunarodni ugovori – br. 15/97 ), Vijeće Talijanske unije - Zajednice Talijana u Zagrebu na 

sjednici održanoj dana 25. rujna 2015. godine usvojilo je slijedeći 

 

 

 

                                                          S T A T U T 

TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA  TALIJANA  U ZAGREBU 

UNIONE ITALIANA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ZAGABRIA 

 

1. OPĆE  ODREDBE 

 

Članak 1. 

Talijanska unija - Zajednica Talijana u Zagrebu ( u daljnjem tekstu: ZT ) je slobodna, 

izvanstranačka, demokratska i pluralistička organizacija pripadnika talijanske nacionalne 

zajednice koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije i koja 

obavlja svoje aktivnosti radi ostvarenja ciljeva određenih ovim Statutom. 

 

Članak 2. 

ZT je pravna osoba sa statusom udruge i upisuje se u registar udruga pri nadležnom upravnom 

tijelu. 

 

Članak 3. 

ZT djeluje i u pravnom prometu nastupa pod nazivom: 

TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA  TALIJANA U ZAGREBU 

Naziv udruge na talijanskom jeziku glasi: UNIONE ITALIANA - COMUNITA'  DEGLI  

ITALIANI  DI ZAGABRIA 

 

Skraćeni naziv udruge glasi: TU - ZT - ZG   

Skraćeni naziv udruge na talijanskom jeziku glasi: UI - CI - ZAG   

Sjedište ZT se nalazi u  Zagrebu, Palinovečka 19, 10000 Zagreb 

 

Članak 4. 

ZT ima svoj pečat. Pečat ZT okruglog je oblika promjera tri centimetra s upisanim tekstom uz 

rub koji glasi: UNIONE ITALIANA - COMUNITA'  DEGLI  ITALIANI  DI ZAGABRIA, 

TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA  TALIJANA U ZAGREBU, Zagreb. 

 

Simbol ZT je natpis u četiri reda crnim slovima - Unione Italiana - Communità degli Italiani 

di Zagabria na četverokutnoj bijeloj podlozi, podvučen nepravilnom linijom koja simbolizira 

talijansku trobojnicu - zelene, bijele i crvene boje. 

 

Članak 5. 

ZT okuplja svoje članove sa prebivalištem na području Grada Zagreba i ostalih graničnih 

mjesta u kojima nema aktivnosti Zajednice Talijana i na tom području u pravilu obavlja svoje 

aktivnosti. 



ZT  se učlanjuje u Talijansku uniju kao njezin kolektivni član. 

 

 

Članak 6. 

Za svoje obveze ZT odgovara čitavom svojom imovinom. 

ZT predstavlja i zastupa njezin Predsjednik. 

                                                                        

 

2. OSNOVNI  CILJEVI  DJELOVANJA  ZT 

 

Članak 7. 

Osnovni ciljevi ZT jesu: 

-afirmacija i promicanje specifičnih prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice i 

zadovoljavanje njihovih nacionalnih, kulturnih, ekonomskih i društvenih interesa na području 

djelovanja ZT; 

-afirmacija subjektivnosti Talijanske nacionalne zajednice  i očuvanje, promicanje i razvitak  

nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta i autohtonosti članova ZT i Talijanske nacionalne 

zajednice općenito; 

-postizanje i zaštita ustavno-pravnog položaja  kao i potpuno ostvarenje prava pripadnika 

Talijanske nacionalne zajednice na najvišem postignutom nivou u skladu s Ustavom, 

međunarodnim ugovorom i stečenim pravima. 

 

Opći ciljevi predstavljaju osnovne ciljeve i programsko usmjerenje Talijanske unije. 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području međunarodne suradnje. 

 

3. DJELATNOSTI UDRUGE SU: 

 

Članak 8. 

Radi ostvarenja osnovnih ciljeva utvrđenih Statutom, ZT obavlja osobito slijedeće djelatnosti: 

-organizira kulturne, umjetničke, dramske i glazbene aktivnosti, manifestacije, priredbe i 

koncerte; 

-organizira jezične i obrazovne seminare i tečajeve; 

-organizira izložbe, prodajne izložbe, predstave i ex tempore; 

-organizira obrazovna, kulturna i izlete 

-organizira aktivnosti u oblasti informiranja i izdavaštva; 

-organizira sportske, društvene, humanitarne, zdravstvene i vjerske aktivnosti primjerene svim 

dobnim skupinama svojeg članstva; 

-usklađuje zajedničke aktivnosti sa drugim zajednicama Talijana i drugim ustanovama i 

institucijama Talijanske nacionalne zajednice i njihovim predstavnicima u tijelima lokalne i 

regionalne samouprave; 

-osigurava pružanje specifične stručne i pravne pomoći svojim članovima; 

-surađuje sa ostalim nacionalnim zajednicama u ostvarivanju zajedničkih ciljeva; 

-surađuje sa tijelima , ustanovama i drugim institucijama matične zemlje; 

-surađuje sa tijelima lokalne i regionalne samouprave radi unapređenja primjene ustavnih, 

zakonskih, statutarnih i drugih normativnih  rješenja koja se odnose na prava i zaštitu 

pripadnika Talijanske nacionalne zajednice; 

-priprema i formulira mišljenja, sugestije i prijedloge pri donošenju normativnih rješenja o 

položaju pripadnika Talijanske nacionalne zajednice na pojedinom upravnom području; 

-organizira aktivnosti čiji je cilj očuvanje, zaštita, razvitak subjektivnosti, identiteta te 

jednakosti ustavno-pravnog položaja pripadnika Talijanske nacionalne zajednice. 



 

Svoje aktivnosti ZT obavlja i svoje ciljeve ostvaruje poštujući načelo neovisnosti u svojem 

djelovanju, načelo javnosti rada svojih tijela, načelo demokratskog ustroja, načelo 

neprofitnosti i načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. 

 

 

4. ČLANSTVO  ZT 

 

Članak 9. 

Članovi ZT mogu biti redovni članovi, počasni i podupirajući članovi te pravne osobe. 

 

Članovi ZT su istovremeno članovi Talijanske unije. U okviru ZT njezini članovi ostvaruju i 

prava i dužnosti člana Talijanske unije, sukladno njezinom Statutu. 

 

Članak 10. 

Redovni članovi ZT su svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište 

na području djelovanja ZT i koji podnesu zahtjev za prijem u članstvo izjavljujući pismeno 

pritom da su ''talijanske narodnosti'' i/ili ''talijanskog materinskog jezika i kulture'' te koji se 

obvežu na poštivanje ovog Statuta i programskih načela ZT. 

 

Strani državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu postati redovni članovi 

ZT ako ispune uvjete propisane prethodnim stavkom. 

 

Redovni članovi ZT imaju aktivno i pasivno biračko pravo. 

 

Članak 11. 

Počasni članovi i podupirajući članovi ZT su sve punoljetne osobe koje ne ispunjavaju uvjete 

iz čl. 10. Statuta, ali izraze želju da postanu njezini članovi, uz uvjet da se radi o osobama 

koje imaju posebne zasluge u afirmaciji i razvitku ZT ili Talijanske nacionalne zajednice kao 

cjeline ( počasni članovi ) ili o osobama koje žele materijalno ili na drugi značajan način 

doprinijeti afirmaciji ili razvitku ZT ili talijanske nacionalne zajednice kao cjeline  

(podupirajući članovi). 

 

Počasni i podupirajući članovi ZT imaju ista prava i dužnosti kao i redovni članovi, osim 

aktivnog i pasivnog biračkog prava.. 

 

Članak 12. 

Članom ZT mogu postati i pravne osobe koje zbog svojeg pravnog statusa, ciljeva i djelatnosti 

mogu i imaju namjeru pridonositi afirmaciji i razvitku ZT i ostvarenju njezinih ciljeva 

utvrđenih ovim Statutom. 

 

Članak 13. 

O upisu počasnih i podupirajućih  članova i pravnih osoba odlučuje Vijeće ZT. 

 

Članak 14. 

Članstvo u ZT prestaje: 

- ispisom iz članstva temeljem pismeno izražene želje; 

- isključenjem u postupku utvrđenom Statutom; 

- smrću; i 

- prestankom ZT kao udruge. 



 

Članak 15. 

Članom ZT mogu postati i maloljetne osobe. 

 

Maloljetnu osobu mlađu od četrnaest godina u članstvo ZT upisuje njezin roditelj ili skrbnik. 

Ta osoba nema ni aktivno, niti pasivno pravo glasa. 

 

Maloljetna osoba s navršenih četrnaest godina života u članstvo ZT se upisuje sukladno čl. 10. 

ovog Statuta, uz uvjet da pri upisu doprinese pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika. Takva je 

suglasnost potrebna i kako bi maloljetni član ZT s navršenih četrnaest godina života stekao 

aktivno i pasivno biračko pravo u ZT. 

 

Članak 16. 

Član ZT ima pravo, ako drugačije nije predviđeno ovim Statutom: 

-u skladu s čl. 10 birati i biti biran u sva tijela ZT i na pojedinačne dužnosti; 

-sudjelovati u radu  i u upravljanju ZT, sukladno ciljevima utvrđenim Statutom; 

-biti redovito informiran o radu svih tijela ZT, u prijedloge odluka kao i u same odluke nakon 

što budu donesene kao i o njihovoj provedbi; 

-podnositi prijedloge i davati inicijative  u pogledu svih aktivnosti ZT; 

-iznositi kritička mišljenja o funkcioniranju ZT, o ostvarenu programa i planova, o radu 

svakog tijela i pojedinih rukovodećih osoba; 

-obraćati se radi zaštite prava ili uočenih nepravilnosti  Nadzornom odboru. 

 

Članak 17. 

Član ZT ima obavezu: 

-individualno i kolektivno doprinositi ostvarenju programa i provođenju odluka donesenih od 

strane tijela ZT; 

-pridržavati se i provoditi načela i odredbe ovog Statuta i Programskog usmjerenja ZT, te 

Statuta i Programskog usmjerenja Talijanske unije; 

-aktivno i savjesno sudjelovati u radu ZT i Talijanske unije kao i tijela čiji je član; 

-afirmirati, promicati, dosljedno i slobodno, nacionalni identitet i ciljeve ZT utvrđene ovim 

Statutom. 

 

Članak 18. 

Član ZT može biti trajno ili privremeno isključen iz članstva u ZT u slučaju teže povrede 

obaveza ili kršenja odredaba Statuta ili zbog nedoličnog ponašanja, ako se utvrdi da je takvim 

djelovanjem počinio materijalnu ili moralnu štetu ZT ili interesima Talijanske nacionalne 

zajednice. 

 

Odluku o odgovornosti člana ZT i o sankciji donosi Nadzorni odbor. 

Protiv odluke Nadzornog odbora nezadovoljni član ima pravo žalbe Vijeću ZT u roku od 30 

dana od dana primitka odluke. Protiv drugostupanjske odluke Vijeća nije u ZT dopušteno 

voditi daljnje postupke. 

 

Članak 19. 

ZT vodi uredno i ažurno popis svojih članova. U popisu moraju biti vidljive kategorije 

članstva: redovni, počasni, podupirajući i članovi pravne osobe. 

Popis članova mora se voditi elektroničkim ili drugim prikladnim načinom i to tako da popis u 

svakom trenutku odražava stvarno stanje. Popis mora biti tako ustrojen da je istovremeno 

dostupan i tijelima Talijanske unije. 



Popis članova osobito sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, njegovom osobnom 

identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja, državljanstvu, datumu pristupanja udruzi, 

kategoriju članstva, datumu prestanka članstva, kao i druge podatke koje odredi Vijeće ZT. 

 

 

Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima, tijelima udruge, nadležnim 

državnim tijelima, radi čega u administrativnoj službi uvijek mora postojati i ažurirani ispis 

popisa. 

 

5. POSEBNI  OBLICI  ORGANIZIRANJA  I  SURADNJA  SA DRUGIM  PRAVNIM  

SUBJEKTIMA 

 

Članak 20. 

Obavljajući svoje aktivnosti od općeg interesa, ZT može, sukladno interesima i afinitetima 

svojih članova, osnivati sekcije, određivati njihov ustroj i imenovati predsjednika svake 

sekcije. 

Sekcije se organiziraju prvenstveno u području djelatnosti: sportske, kulturno-umjetničke, 

glazbene, sakupljačke i drugih. 

 

Članak 21. 

ZT osobitu pažnju posvećuje suradnji sa drugim Zajednicama Talijana kao i ustanovama i 

institucijama koje djeluju u funkciji potreba Talijanske nacionalne zajednice- 

Oblici i modalitet suradnje regulira se sporazumima, ugovorima, zajedničkim planovima i sl. 

 

Članak 22. 

ZT može biti osnivač ili suosnivač ustanova ili institucija koje djeluju u interesu ZT. 

Radi ostvarivanja svojih aktivnosti, ZT može osnivati ili sudjelovati u osnivanju trgovačkih 

društava, sama ili s drugim pravnim ili fizičkim osobama. 

 

ZT može prići osnivanju pravnih subjekata prema prethodnom stavku samo po prethodno 

pribavljenoj suglasnosti Talijanske unije. 

 

6. TIJELA  ZT 

 

Članak 23. 

Tijela ZT jesu: 

- Vijeće ZT; 

- Predsjednik ZT; 

- Predsjedništvo ZT; 

- Predsjednik Predsjedništva; 

- Nadzorni odbor  

 

7. VIJEĆE  ZT 

 

Članak 24. 

Vijeće ZT je najviši predstavničko tijelo  upravljanja Zajednice.  

Vijeće se sastoji od 15 članova izabranih neposrednim, jednakim, slobodnim i tajnim 

glasovanjem redovnih upisanih članova na izborima u ZT koji se u pravilu održavaju 

istovremeno i za  predstavnike ZT u Skupštini Talijanske unije i za organe Talijanske unije. 

Broj predstavnika u Skupštini Talijanske unije određuje se aktima Unije. 



Mandat članova Vijeća ZT traje četiri godine. 

 

 

Članak 25. 

Izbore za Vijeće raspisuje predsjednik ZT najmanje šezdeset dana prije isteka mandata 

članova Vijeća. Novoizabrano Vijeće sastaje se o roku od trideset dana od službenog 

proglašenja izbornih rezultata i saziva ju dotadašnji predsjednik ZT. 

Kandidate za članove Vijeća ili liste kandidata predlažu članovi ZT s pravom glasa, a svaki 

predloženi kandidat treba imati podršku najmanje deset birača. 

 

Članak 26. 

Postupak kandidiranja, provedbu izbora, utvrđivanje rezultata izbora i tijela koji provode 

izborni postupak utvrđuje Pravilnik o izborima ZT. 

 

Članak 27. 

Vijeće ZT upravlja aktivnostima Zajednice, daje osnovne smjernice za rad, utvrđuje i donosi 

programe i planove, usvaja opće zaključke, bira i imenuje ostale organe ZT, kontrolira  

njihovo djelovanje i njihov rad, potiče djelovanje svih struktura ZT, operativnih tijela kao i 

institucija koje su članovi ZT. 

 

Članak 28. 

Vijeće donosi: 

- Statut ZT kao i njegove izmjene i dopune; 

- osnovno programsko usmjerenje ZT; 

- planove rada pojedinih sektora djelovanja; 

- financijski plan i godišnje financijsko izvješće; 

- godišnji operativni program; 

- izborni pravilnik ZT; 

- poslovnik o radu Vijeća; 

- odluku o raspisivanju referenduma; 

- odluke, usmjerenja i druge akte kojima se ostvaruju osnovni ciljevi ZT te utvrđuje 

organizacija, upravljanje i opći razvitak ZT; 

- odluku o imenovanju likvidatora, koji ne mora biti član ZT. 

 

Članak 29. 

Osim odluka predviđenih u čl. 27. i 28. ovog Statuta, Vijeće ZT: 

-bira predsjednika ZT, predsjednika i članove Predsjedništva, predsjednika i članove 

Nadzornog odbora; 

-imenuje  stalne i povremene organe i postavlja im zadatke i nadzire njihov rad; 

-razmatra prijedloge i izvještaje Predsjedništva i usmjerava njegovu aktivnost; 

-razmatra izvještaje i postupa po prijedlozima Nadzornog odbora; 

-raspravlja o prijedlozima, žalbama i primjedbama članova ZT; 

-daje objašnjenja i tumačenja Statuta, drugih općih akata i odluka koje je donijela; 

-imenuje izborna tijela za izbore Vijeća ZT i organe Talijanske unije; 

-donosi odluke o oblicima suradnje sa drugim Zajednicama Talijana i drugim institucijama 

Talijanske nacionalne zajednice, te o osnivanju ustanova i trgovačkih društava; 

-odlučuje o osnivanju sekcija ZT i imenuje njihove predsjednike; 

-odlučuje o upisu počasnih i podupirajućih članova te pravnih osoba u članstvo ZT; 

-kao drugostupanjski organ odlučuje o žalbama članova ZT podnesenih protiv odluka 

Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim Statutom; 



-obavlja i druge dužnosti u skladu s odredbama Statuta. 

 

Članak 30. 

Na svojem prvom zasjedanju Vijeće verificira rezultate izbora, bira predsjednika ZT i 

potpredsjednika, predsjednika i članove Nadzornog odbora te započinje s postupkom izbora 

predsjednika i članova Predsjedništva. 

Predsjednik i članovi Predsjedništva moraju biti izabrani najkasnije u roku od šezdeset dana 

od dana prvog zasjedanja Vijeća. U protivnom, predsjednik ZT dužan je raspisati 

prijevremene izbore i raspustiti Vijeće. 

 

Članak 31. 

Vijeće saziva predsjednik ZT. 

U odluci o sazivanju Vijeća Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto 

održavanja sjednice. 

Inicijativu za sazivanje Vijeća može dati 1/5 članova Vijeća, Predsjedništvo, Nadzorni odbor 

ili nadležno državno tijelo. 

U svom zahtjevu za sazivanje Vijeća predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz 

stavka 4. Ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog 

reda te mjesto i dan održavanja sjednice). 

Zasjedanja Vijeća su redovna ili izvanredna. Redovna se zasjedanja sazivaju u pravilu svaka 

tri mjeseca, ali najmanje dva puta godišnje. Izborne sjednice Vijeća održavaju se svake 4 

godine. 

 

Članak 32. 

Zasjedanja Vijeća u pravilu su javna i dostupna predstavnicima sredstava javnog informiranja. 

Javnost sa zasjedanja Vijeća može se isključiti kad je to predviđeno Poslovnikom o radu 

Vijeća i kad to nalažu opravdani razlozi. Odluku o isključenju javnosti donose članovi Vijeća 

većinom glasova.  

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Vijeće udruge saziva posljednja osoba za zastupanje 

upisana u Registar udruga ili  1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka 

mandata tijelima udruge. 
 

 

Članak 33. 

Prilikom odlučivanja o imenovanju stalnih ili povremenih komisija ili drugih tijela radi 

praćenja pojedinih sektora djelovanja, pripreme prijedloga odluka i sl., mora se voditi računa 

o pluralističkoj artikulaciji Vijeća. 

 

Članak 34. 

Odluke Vijeća su pravovaljane ako zasjedanju prisustvuje većina od ukupnog broja njezinih 

članova. 

Ako za donošenje pojedinih odluka nije drugačije određeno Statutom, Vijeće donosi odluke 

natpolovičnom većinom prisutnih članova ( obična većina ). Statut i Osnovno programsko 

usmjerenje donosi se natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Vijeća ( apsolutna 

većina ). 

 

Članak 35. 

Glasovanje na Vijeću je javno. Kad to opravdavaju opći interesi ZT, većina prisutnih članova 

Vijeća može donijeti odluku da se pojedina odluka usvaja tajnim glasovanjem. 



Glasovanje o izboru predsjednika ZT, potpredsjednika Vijeća, predsjednika i članova 

Predsjedništva kao i glasovanje o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora uvijek je 

tajno. 

 

Članak 36. 

Član Vijeća može Predsjedniku ZT podnijeti ostavku na članstvo u Vijeću, pisanim putem. Na 

upražnjeno mjesto stupa kandidat koji je na proteklim izborima, među neizabranima, dobio 

najveći broj glasova. 

 

 

 

 

8. PREDSJEDNIK  ZT 

 

Članak 37. 

ZT ima svojeg predsjednika. Predsjednik ZT istovremeno vrši dužnost predsjednika Vijeća. 

Predsjednik ZT je njezin zakonski zastupnik. On odgovara za zakonitost rada ZT, provodi 

odluke Vijeća u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Statutom, potpisuje sve akte Vijeća, 

podnosi Vijeću prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, sklapa ugovore i poduzima druge 

pravne radnje u ime i za račun udruge sukladno svojim ovlastima, dostavlja zapisnik sa 

redovne sjednice Vijeća nadležnom uredu koji vodi registar udruga i obavlja druge poslove u 

skladu sa zakonom, Statutom i odlukama tijela ZT. 

Predsjednik ZT saziva i predsjedava Vijeću, predlaže dnevni red i koordinira radom svih tijela 

ZT. On raspisuje izbore u skladu sa odredbama Statuta i Pravilnika ZT o izborima. 

 

Članak 38. 

U slučaju privremene odsutnosti ili spriječenosti za rad predsjednika sa svim njegovim 

ovlastima zamjenjuje potpredsjednik Vijeća, koji predsjedniku pomaže u radu kada količina 

posla i vrsta zadataka to zahtijevaju. 

Predsjednik ZT može obavljanje pojedinog posla, osobito radi zahtjeva posebne stručnosti, 

putem punomoći prenijeti na treću osobu. 

 

Dužnosti predsjednika ZT i potpredsjednika Vijeća nisu spojive sa članstvom u bilo kojem 

drugom tijelu ZT kao niti sa članstvom u političkim strankama. 

 

Članak 39. 

Predsjednik ZT i potpredsjednik Vijeća odvojeno se biraju tajnim glasovanjem. Izabran je 

kandidat koji dobije apsolutnu većinu glasova u Vijeću ( za kojeg glasa natpolovična većina  

svih članova Vijeća). 

Ako niti jedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu, glasanje se ponavlja. 

Postupak kandidiranja i samog biranja utvrđuje se Poslovnikom o radu Vijeća. 

Mandat Predsjednika i potpredsjednika Vijeća traje četiri godine. 

 

Članak 40. 

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća imaju pravo podnijeti ostavku na svoje dužnosti. Ostavka 

se podnosi pismeno i mora biti obrazložena. 

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti opozvani. Odluku o opozivu donosi Vijeće 

tajnim glasovanjem i apsolutnom većinom glasova članova Vijeća na prijedlog najmanje 1/3 

(jedne trećine) od ukupnog broja članova Vijeća. 



U slučaju ostavke ili opoziva predsjednik ZT i potpredsjednik Vijeća dužni su obavljati tekuće 

i neodgodive poslove sve do izbora njihovih slijednika na tim dužnostima. 

 

Članak 41. 

Vijeće ZT može na prijedlog Predsjedništva ili Nadzornog odbora imenovati Počasnog 

predsjednika ZT iz redova članova Zajednice i to zbog njegovih aktivnosti ili doprinosa 

razvoju institucija Talijanske nacionalne zajednice ili na afirmaciji talijanskog nacionalnog 

identiteta. 

Odluka o imenovanju Počasnog predsjednika ZT donosi se javnim glasovanjem apsolutnom 

većinom. Počasni predsjednik ZT nema ograničen mandat, niti ima prava i ovlasti predviđene 

Statutom za predsjednika ZT. 

 

9. PREDSJEDNŠTVO 

 

Članak 42. 

Predsjedništvo je izvršno tijelo  ZT. Za svoj rad odgovara Vijeću. 

Predsjedništvo ima pet članova, uključujući i Predsjednika Predsjedništva. 

 

Članak 43. 

Predsjednika Predsjedništva bira Vijeće tajnim glasovanjem i apsolutnom većinom. 

Predsjednik Predsjedništva predlaže Vijeću listu kandidata za članove Predsjedništva od kojih 

Vijeće tajnim glasovanjem i apsolutnom većinom bira četiri člana. Članovi Predsjedništva ne 

moraju biti članovi Vijeća. 

 

 

Članak 44. 

Predsjedništvo ima slijedeća stalna područja svojih aktivnosti: 

- jezik, odgoj i obrazovanje; 

- informiranje i izdavaštvo; 

- kultura, umjetnost i kulturne manifestacije; 

- znanost i naučno istraživanje; 

- gospodarstvo, financije i proračun; 

- odnosi sa ostalim ZT, Talijanskom unijom i svim drugim predstavnicima Talijanske 

nacionalne zajednice; 

- društvene, sportske, vjerske i zdravstvene aktivnosti. 

 

Vijeće može inicirati i druga područja aktivnosti.  

 

Predsjedništvo samostalno određuje među svojim članovima nositelje pojedinih područja 

djelovanja pri čemu za pojedina područja trajno ili povremeno mogu biti angažirane i stručne 

osobe izvan redova članova ZT. 

 

Članak 45. 

Predsjedništvo radi u sjednici i djeluje kolegijalno. 

Predsjedništvo obavlja slijedeće dužnosti: 

-provodi odluke, programska usmjerenja i programe Vijeća; 

-u suradnji s tijelima i komisijama Vijeća priprema prijedloge programa rada i planove 

aktivnosti koje podnosi Vijeću na prihvaćanje; 

-priprema financijski plan i godišnje financijsko izvješće radi usvajanja na Vijeću; 

-organizira i nadzire obavljanje administrativnih poslova; 



-u skladu s odlukama Vijeća upravlja imovinom ZT; 

-surađuje i koordinira odnose sa Talijanskom unijom; 

-razmatra odnose sa političkim čimbenicima i državnim i lokalnim strukturama vlasti; 

-razmatra i priprema prijedloge ugovora u skladu s odlukama Vijeća; 

-upravlja aktivnostima, provedbom inicijativa i tekućim poslovima ZT; 

-obavlja i druge aktivnosti određene Statutom, aktima i odlukama Vijeća. 

 

 

Članak 46. 

Na poziv predsjednika Predsjedništva sjednicama Predsjedništva može prisustvovati 

predsjednik ZT ili druge osobe, kada je to potrebno radi što kvalitetnijeg razmatranja 

pojedinog pitanja i donošenja odgovarajućih odluka. Pozvane osobe (stručne osobe za 

pojedina pitanja) nemaju pravo odlučivanja niti prisustvovanja donošenju odluke 

Predsjedništva.  

 

Članak 47. 

Sjednice Predsjedništva saziva njegov predsjednik prema potrebi. Na sjednici Predsjedništva 

vodi se zapisnik, a donesene odluke su pravovaljane ako sjednici prisustvuje većina njegovih 

članova, a za odluku glasa natpolovična većina prisutnih članova na sjednici. 

Iznimno, u hitnim i posebno opravdanim slučajevima Predsjedništvo može održati i 

telefonsku sjednicu, ali se tako donesene odluke moraju potvrditi na redovnoj sjednici u roku 

od petnaest dana.  

 

Članak 48. 

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine. 

Predsjednik i članovi Predsjedništva mogu biti opozvani odlukom Vijeća  na prijedlog 1/3 ( 

jedne trećine ) članova Vijeća. Odluka o opozivu donosi se tajnim glasovanjem i apsolutnom 

većinom članova Vijeća. 

Ako prijedlog za opoziv bude upravljen samo prema predsjedniku Predsjedništva, odluka o 

opozivu odnosi se na čitavo Predsjedništvo. 

Svi članovi Predsjedništva imaju pravo podnijeti obrazloženu ostavku na članstvo u 

Predsjedništvu.  

U slučaju opoziva i ostavke članovi Predsjedništva kojima prestaje mandat dužni su obavljati 

tekuće poslove do izbora novih članova.  

 

10. PREDSJEDNIK  PREDSJEDNIŠTVA 

 

Članak 49. 

Predsjednik Predsjedništva rukovodi radom Predsjedništva i predstavlja ga. On saziva 

sjednice Predsjedništva, utvrđuje dnevni red sjednice i potpisuje njegove odluke. 

Predsjednik Predsjedništva nadzire obavljanje administrativnih poslova u ZT. 

 

Dužnost predsjednika Predsjedništva nespojiva je sa rukovodnim funkcijama u ZT kao i sa 

članstvom u političkim strankama. 

 

11. NADZORNI ODBOR 

 

Članak 50. 

Nadzorni odbor vrši funkciju internog nadzornog, kontrolnog i žalbenog tijela. 



Nadzorni odbor odlučuje o zakonitosti i usklađenosti pojedinačnih odluka i općih akata 

donesenih od strane tijela ZT sa Statutom i drugim općim aktima Vijeća. Djeluje i kao časni 

sud i kao organ pomirenja u sporovima između članova ZT, koji proizlaze iz članstva u ZT i 

ostvarivanja prava i obveza u Zajednici.  

Nadzorni odbor postupa po zahtjevima i žalbama članova ZT i njezinih tijela, a može 

postupati i po vlastitoj inicijativi. Kad postupa po žalbama na pojedinačne odluke o pravima i 

obvezama članova ZT, ima funkciju drugostupanjskog tijela i njegove su odluke u postupku 

pred organima ZT konačne. Žalbe na odluke o povredi pojedinačnih prava ili obaveza mogu 

se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku koja se osporava. 

 

Članak 51. 

U nadležnost Nadzornog odbora spada i nadzor troškova i financijsko-materijalnog 

poslovanja ZT kao i odlučivanje o članstvu u ZT. Odlučuje o isključenju pojedinog člana iz 

članstva ZT zbog težih povreda Statuta i ugleda ZT, njezinih interesa kao i sveopćih interesa 

Talijanske nacionalne zajednice. 

Do donošenja odluke, a nakon pokretanja postupka, Nadzorni odbor može odlučiti o 

privremenom udaljenju člana ZT iz članstva. 

 
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge 

kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako 

se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.  

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležno je Vijeće.  
 

 

Članak 52. 

Nadzorni odbor donosi odluke, mišljenja i tumačenja. Raspravljanje na Odboru je javno, ali je 

donošenje odluka tajno. 

 

Članak 53. 

Protiv odluke Nadzornog odbora o isključenju iz članstva ZT kao i protiv odluke o  odbijanju 

zahtjeva za upis u članstvo, zainteresirana osoba ima pravo žalbe u roku 30 dana od donošenja 

odluke Vijeću  ZT. 

 

Članak 54. 

Nakon što utvrdi značajne nepravilnosti u postupanju organa ZT ili težu povredu prava 

njezinih članova, što zahtijeva donošenje odgovarajućih odluka, Nadzorni odbor je ovlašten 

zatražiti sazivanje Vijeća ZT. Predsjednik ZT dužan je postupiti po prijedlogu Nadzornog 

odbora i sazvati Vijeće u roku od petnaest do trideset dana od dana zaprimanja prijedloga. 

 

Članak 55. 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, a odluka je donesena kad za nju glasaju dva člana 

Odbora. Na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji obavezno sadrži tekst 

donesenih odluka. 

 

Članak 56. 

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Vijeće tajnim glasovanjem i apsolutnom 

većinom svih članova Vijeća, na prijedlog predsjednika ZT ili posebne komisije imenovane 

od strane Vijeća. 



Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela ZT.  

 

Članak 57. 

Članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Oni mogu biti i opozvani o čemu na prijedlog 

1/3 svojih članova Vijeće donosi odluku tajnim glasovanjem i apsolutnom većinom glasova. 

 

12. REFERENDUM 

 

Članak 58. 

Radi odlučivanja o načelnim pitanjima od posebne važnosti za opstanak, ostvarenje vitalnih 

prava pripadnika Talijanske nacionalne zajednice na njezinom području i za razvitak ZT, 

Vijeće može raspisati referendum. 

Na referendumu mogu glasovati samo redovni članovi ZT sa aktivnim pravom glasa. 

 

 

Inicijativu za raspisivanje referenduma može dati svaki član Vijeća, Predsjedništvo, Nadzorni 

odbor ZT i najmanje 1/5 (jedna petina) redovnih članova ZT sa pravom glasa. 

 

Članak 59. 

Odluku o raspisivanju referenduma Vijeće donosi apsolutnom većinom glasova. 

Istom se odlukom utvrđuje referendumsko pitanje s tim da ono mora biti tako formulirano 

kako bi glasači mogli odgovoriti sa ''da'' ili  ''ne''. 

Prijedlog iznesen na referendum je usvojen ako je za njega pravovaljano glasala većina 

članova ZT sa pravom glasa. 

Odluka na referendumu ima obvezan značaj radi čega je Vijeće ZT dužno uskladiti sve akte 

ZT sa odlukom izraženom na referendumu. 

 

13. OBAVLJANJE  ADMINISTRATIVNIH  POSLOVA 

 

Članak 60. 

Obavljanje administrativnih poslova za ZT, uključujući i financijsko-knjigovodstvene 

poslove, organizira Predsjedništvo temeljem smjernica donesenih od strane Vijeća ZT. 

Predsjednik ZT nadzire zakonitost, pravovremenost i uspješnost obavljanja poslova te sa 

ukazanim potrebama poduzima odgovarajuće mjere. 

 

Članak 61. 

Zapošljavanje radnika na administrativnim poslovima i ostvarenje njihovih prava i obveza 

vrši se sukladno odredbama Zakona o radu i drugih važećih propisa. 

Predsjednik Predsjedništva u ime ZT ovlašten je sklapati ugovore o radu i druge ugovore za 

rad izvan radnog odnosa te odgovara za njihovo ispunjavanje. 

 

14. IMOVINA  ZT  I  IZVORI  FINANCIRANJA 

 

Članak 62. 

Imovinu ZT predstavljaju njezini prihodi, nekretnine, prava i potraživanja. 

ZT može svoju imovinu koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti radi ostvarivanja osnovnih 

ciljeva utvrđenih Statutom. 

 

Članak 63. 



Prihodi ZT sastoje se od: 

- subvencija i doznaka ( financiranja ) države i lokalne i regionalne samouprave i 

njihovih društava i ustanova, matične zemlje i Talijanske unije; 

- doprinosa i donacija trgovačkih društava, ustanova, udruženja i građana pojedinaca; 

- prihoda iz vlastitih aktivnosti; 

- članarine; 

- prihoda od imovine; 

- primitaka temeljem financiranja programa i projekata za opće dobro iz javnih izvora; 

- drugih izvora. 

 

Članak 64. 

Odluku o nabavci i otuđenju imovine ZT donosi Vijeće, a Predsjedništvo provodi i 

operacionalizira takvu odluku. 

 

 

15. PRISTUPANJE  DRUGIM  UDRUGAMA  I  ORGANIZACIJAMA 

 

Članak 65. 

ZT može pristupiti kao kolektivni član, sukladno zakonu, drugim udrugama u Republici 

Hrvatskoj i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama, ako se takvim udruživanjem 

postižu osnovni ciljevi ZT ili unapređuje položaj pripadnika Talijanske nacionalne zajednice. 

Odluku o udruživanju prema prethodnom stavku donosi Vijeće ZT apsolutnom većinom 

glasova njezinih članova.  

 

 

16. INFORMIRANJE  I  JAVNOST  RADA   

 

Članak 66. 

Članovi ZT imaju pravo biti potpuno obaviješteni o radu svih organa ZT i o svim 

aktivnostima.  

Informiranje članstva ostvaruje se javnošću sjednica organa ZT, javnom objavom i 

dostupnošću dnevnog reda sjednica, odgovorima nadležnih organa na upite članova, 

pristupnošću medija i objavom odluka Vijeća, Predsjedništva i drugih tijela u posebnom 

povremenom biltenu ZT. 

Javnost rada svih tijela ZT postiže se omogućavanjem prisustva predstavnicima 

zainteresiranih medija sjednicama tijela osim odlučivanju Nadzornog odbora, 

obavještavanjem nadležnih tijela lokalne samouprave o održavanju sjednice i izdavanjem 

povremenog biltena ZT. 

 

Članak 67. 

Predsjedništvo je dužno u okviru posebnog biltena organizirati na pregledan i razumljiv način 

objavu planova i programa rada, financijskih izvješća, a posebno programe rada i projekte za 

opće dobro koji se financiraju iz javnih izvora. 

 

17. PRESTANAK  ZT 

 

Članak 68. 

ZT može prestati postojati iz razloga i na način propisan zakonom ili ako to odluče članovi 

ZT referendumom, ako se za prestanak postojanja ZT izjasni najmanje 3/4 ( tri četvrtine ) svih 

njezinih članova sa pravom glasa. 



 

Članak 69. 

Nakon što se od strane zakonom ovlaštenih tijela i u zakonom predviđenom postupku, ili 

referendumom u ZT, donese odluka o prestanku udruge, ili se nad njom pokrene stečajni 

postupak, ovlaštenja Vijeća ZT, Predsjedništva i predsjednika ZT prestaju, a njihove dužnosti 

i ovlaštenja preuzima likvidator.  

Likvidator postaje jedini zakonski zastupnik udruge i svoje dužnosti, sukladno zakonu, 

obavlja do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra. Zadatak je likvidatora 

okončanje aktivnosti ZT, namirenje svih vjerovnika, utvrđivanje preostale imovine, njezino 

raspoređivanje i brisanje ZT iz registra. 

 

 

Članak 70. 

U slučaju prestanka postojanja ZT u postupku njezine likvidacije  iz njezine se sveukupne 

imovine namiruju dugovanja vjerovnicima, a nakon podmirenja svih dugovanja kao i troškova 

likvidacijskog i drugih sudskih i upravnih postupaka, preostala imovina ZT predaje se i 

prelazi u vlasništvo udruge: TALIJANSKA UNIJA – UNIONE ITALIANA, Uljarska 1, 

51000 Rijeka, OIB 10823861913 

Utvrđivanje preostale imovine i postupak njezine predaje, sukladno ovom članku Statuta, 

provodi likvidator. 

 

18. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 

 

Članak 71. 

Statut, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Vijeće ZT nakon javne rasprave apsolutnom 

većinom svojih članova. 

Inicijativu za izmjene Statuta ovlašteno je podnijeti Predsjedništvo ZT, 1/3 ( jedna trećina ) 

članova Vijeća i najmanje 1/5 (jedna petina) redovnih članova ZT. 

Autentična tumačenja Statuta daje Vijeće odlukom koje se donosi apsolutnom većinom 

glasova.  

 

Članak 72. 

Statut ZT mora biti usklađen sa odredbama Statuta Talijanske unije. 

Ako se utvrdi da neka odredba Statuta ZT nije u skladu sa Statutom Talijanske unije ili da je s 

njim u suprotnosti, do usklađivanja ima se primjenjivati odredba ili načelo iz Statuta 

Talijanske unije. 

 

Članak 73. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti prethodni Statut ove ZT. 

 

Članak 74. 

Nakon što ga Vijeće ZT usvoji u propisanom postupku, ovaj Statut stupa na snagu osmog 

dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči ili internetskim stranicama ZT. 

 

 

                                                                                               Predsjednik ZT: 

 

 

 

 



Ovaj je Statut usvojen na zasjedanju Vijeća ZT  

dana 25. rujna 2015. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči 

dana 28. rujna 2015. godine. 


