Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14),
Skupština Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske
sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 44, OIB 63621765720, registarski broj 00000197
(dalje u tekstu: Udruga),
održana dana 23. rujna 2015. donosi

STATUT
DRUŠTVA POVJESNIČARA
UMJETNOSTI HRVATSKE

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, sjedište
Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; izgled pečata Udruge; ciljevi Udruge;
područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge;
gospodarskedjelatnosti Udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge;
uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova,
stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i
način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima
upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora
Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja
imovinom Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge; međusobni odnosi
Udruge i ustrojstvenih oblika; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga
pitanja od značaja za Udrugu.
(2) Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija.
Članak 2.
(1) Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske osnovano je 1956. godine.
(2) Naziv Udruge glasi: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske.
(3) Skraćeni naziv Udruge glasi: DPUH.
(4) Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Society of Art Historians.
(5) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, sukladno pravnom poretku
stranih država.
(6) Ovlaštena osoba za zastupanje Udruge je predsjednik.
Članak 3.
(1) Sjedište Udruge je u Zagrebu.
(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
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Članak 4.
(1) Udruga može osnivati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske.
Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge.
(2) Podružnice imajupravnu osobnost.
(3) Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
(4) Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu
podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština
na prijedlog Upravnog odbora.
Članak 5.
(1) Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge pravokutnog je oblika, dimenzija 28 × 20 mm, s ispisanim
tekstom: DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE ZAGREB.
(2) Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.
Članak 6.
(1) Rad Udruge je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem članova Udruge i šire javnosti o radu
Udruge. Obavještavanje se provodi internim biltenom ili objavom odluka u medijima i
korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i
slično).
(3) Rad tijela Udruge je javan.
(4) Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima
Udruge te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.
(5) Udruga osigurava javnost djelovanja kroz načelo javnosti, kao i kroz javnost podataka koji se
upisuju u javno dostupni Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 7.
(1) Ciljevi osnivanja Udruge su:
— unapređivanje povijesti umjetnosti kao znanstvene discipline,
— sudjelovanje i pružanje pomoći prilikom rješavanja društvenog položaja povjesničara umjetnosti,
kao i problema struke u cjelini,
— briga o poštivanju temeljnih etičkih načela struke,
— promicanje likovne umjetnosti u osnovnim i srednjim školama,
— afirmacija hrvatske likovne umjetnosti i kulturne baštine u zemlji i inozemstvu,
— briga o vrijednostima hrvatskoga kulturnog i prirodnog prostora,
— skrb za očuvanje, zaštitu i obnovu kulturne i umjetničke baštine.
Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti te obrazovanja, znanosti i
istraživanja.
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Članak 8.
(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 7. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti u
okvirima svog djelovanja:
— nakladnička djelatnost, objavljivanje radova s područja povijesti umjetnosti i kulture,
monografskih djela i znanstvenog časopisa Peristil,
— organizacija tribina, predavanja i skupova, razmjena i gostovanja domaćih i inozemnih
stručnjaka,
— podnošenje prijedloga i mišljenja nadležnim tijelima o pitanjima unapređivanja i primjene
povijesti umjetnosti kao znanstvene i stručne djelatnosti,
— organiziranje aktivnosti radi stručnog usavršavanja i afirmacije struke povijesti umjetnosti,
povjesničara umjetnosti i ostalih članova,
— predlaganje i donošenje etičkog kodeksa struke,
— suradnja sa srodnim udrugama ili ustanovama radi zajedničke brige za očuvanje kulturne i
umjetničke baštine,
— suradnja sa sredstvima javnih komunikacija radi razvitka vizualne kulture i populariziranja
umjetnost, i
— sudjelovanje u ocjeni rezultata umjetničkih i znanstvenih djela u okviru struke, prijedlozi i
mišljenja o dodjeli priznanja i nagrada.
(2) U cilju ostvarivanja ovih zadataka Udruga po potrebi osniva stručne komisije odnosno odbore.
Članak 9.
Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja je izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

III. ČLANOVI
Članak 10.
(1) Članstvo može biti redovno, počasno i pripravno.
(2) Redovnim članom Udruge može postati svaki diplomirani povjesničar umjetnosti, domaći ili
strani, zainteresiran za rad u Udruzi, koji prihvaća odredbe ovog Statuta.
(3) Redovnim članom Udruge mogu postati i stručnjaci iz srodnih struka na osnovi njihova
doprinosa struci povijesti umjetnosti, a o njihovu prihvaćanju pristupanju Udruzi odlučuje
Upravni odbor.
(4) Upravni odbor predlaže počasne članove Udruge, a Skupština imenuje počasne članove.
Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela
ostvarivanju ciljeva Udruge.
(5) Pripravnim članom mogu postati studenti povijesti umjetnosti nakon položene prve godine
studija, a status pripravnog člana gube stjecanjem diplome ili prestankom studentskih prava.
Odluku o pristupanju donosi Upravni odbor.
(6) Udruga vodi popis svojih članova u elektroničkom i pisanom obliku. Popis članova sadrži
podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu
pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.
(7) Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
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Članak 11.
(1) Osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji
donosi odluku o pristupanju.
(2) Redovni članovi podnose pismeni zahtjev i potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na
sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njezina Statuta i drugih akata, kao i odluka
njezinih tijela.
(3) Protiv odluke Upravnog odbora o neprihvaćanju zahtjeva za članstvom u Udruzi, osoba koja je
podnijela zahtjev ima pravo prigovora Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
Članak 12.
Redovni članovi imaju pravo:
— birati i biti birani u tijela Udruge,
— sudjelovati u aktivnostima Udruge i koristiti povlastice (povoljnih ulaznica, nabave knjiga,
stručnih ekskurzija i dr.).
Članak 13.
(1)
—
—
—
—
(2)

Redovni članovi imaju obvezu:
poštivati odredbe Statuta i etičkog kodeksa struke,
djelovati u skladu s ciljevima Udruge,
štititi ugled struke i Udruge,
redovito plaćati članarinu.
Počasni i pripravni članovi imaju sva prava i obveze redovnih članova osim birati i biti birani u
tijela Udruge.
Članak 14.

Članstvo prestaje:
— istupanjem,
— neplaćanjem članarine za prethodnu godinu do 6. mjeseca tekuće godine, bez posebne odluke,
— isključenjem.
(2) Svakom članu Udruge pripada pravo istupanja iz članstva. Iz članstva se istupa podnošenjem
pismene obavijesti Upravnom odboru Udruge. Upravni odbor upoznaje prvu iduću skupštinu o
istupanju svakoga pojedinog člana.
Članak 15.
(1)
—
—
—
(2)

Član može biti isključen iz članstva:
ako krši odredbe Statuta,
ako svojim ponašanjem narušava ugled struke ili Udruge,
ako se ne pridržava etičkog kodeksa struke.
Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana
podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
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IV. TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 16.
—
—
—
—
—

Tijela upravljanja Udruge su:
Skupština,
predsjednik i 2 dopredsjednika,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Sud časti.
SKUPŠTINA
Članak 17.

(1) Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja, a čine je svi poslovno sposobni redovni članovi
Udruge.
(2) Skupština Udruge:
— donosi Statut i druge akte Udruge,
— bira i razrješava predsjednika i dopredsjednike Udruge, članove Upravnog odbora, Nadzornog
odbora, Izdavačkog savjeta i Suda časti,
— imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
— utvrđuje poslovnu politiku Udruge, odobrava planove rada i usvaja godišnji financijski izvještaj
Udruge,
— odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama,
— odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
— odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost dugih tijela
Udruge.
(3) Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(4) Skupštinu saziva Upravni odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni
red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik Udruge dužan je osigurati da
pozivi za sjednicu Skupštine budu dostavljeni članovima najmanje tri dana unaprijed.
(5) Upravni odbor je obvezan sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 20 redovnih
članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti
dnevni red sjednice.
(6) Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je
ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će
je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja
sjednice).
(7) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva posljednja osoba upisana u Registar
udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ili 1/3 redovnih članova, upisanih u popis
članova prije isteka mandata tijelima.
Članak 18.
(1) Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih članova
Udruge.
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(2) Ako u zakazano vrijeme nema dovoljnog broja članova, skupština se odgađa na pola sata, a
nakon toga može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno 10 % članova.
(3) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
(4) Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, ali može odlučiti da se o stanovitom pitanju
glasuje tajno.
(5) U izboru tijela upravljanja Udruge glasovanje se uvijek provodi tajno.
(6) O sjednici Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno
čuva u arhivi Udruge.
(7) Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će
na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI
Članak 19.
(1)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(2)

Predsjednik Udruge:
zastupa Udrugu,
rukovodi radom Skupštine Udruge,
vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
upravlja imovinom Udruge,
podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
Predsjednikov mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran.
Članak 20.

(1)
—
—
—
—
(2)

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
na vlastiti zahtjev,
ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština na prijedlog Nadzornog odbora.
Članak 21.

(1) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje, po njegovoj ovlasti, jedan od
dopredsjednika Udruge.
(2) Mandat dopredsjednika traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran još jednom.
(3) Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga
navedenih u članku 20.
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UPRAVNI ODBOR
Članak 22.
(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice
Skupštine.
(2) Upravni odbor čine predsjednik i 2 dopredsjednika te 6 članova koje bira Skupština.
(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost da budu ponovno birani.
(4) Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Članak 23.
—
—
—
—
—
—
—
—

Upravni odbor:
priprema nacrt Statuta i drugih akata,
saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale o kojima Skupština
raspravlja,
izvršava odluke Skupštine,
odlučuje o provedbi raspodjele prikupljenih sredstava,
odlučuje o godišnjoj članarini,
utvrđuje način organiziranja i rada tajništva kao stručne službe Udruge,
odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova Udruge u prvom stupnju
postupka,
obavlja i druge poslove i zadatke sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Udruge.
Članak 24.

(1) Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova
Upravnog odbora.
(2) Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
NADZORNI ODBOR
Članak 25.
(1) Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.
(2) Nadzorni odbor ima 3 člana.
(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i oni ne mogu biti birani u dva uzastopna
mandata.
(4) Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se
tiču djelatnosti Udruge.
(5) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.
SUD ČASTI
Članak 26.
(1) Sud časti ima 3 člana i bira ga Skupština.
(2) Mandat članova traje 4 godine.
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(3) Sud časti izrađuje etički kodeks struke koji potvrđuje Skupština.
(4) Sud časti razmatra etička pitanja struke i razrješava pojedinačne slučajeve kršenja etičkog
kodeksa struke.
(5) Sud časti rješava sve sporove i sukobe interesa unutar Udruge.
(6) Sud časti donosi odluku o isključenju člana iz Udruge.
(7) Predsjednik i Upravni odbor pozivaju Sud časti na okupljanje prema potrebi.
(8) Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova Suda časti.

V. POČASNI PREDSJEDNIK
Članak 27.
(1) Udruga može imati počasnog predsjednika.
(2) Za počasnog predsjednika može se birati osoba koja je svojim dugogodišnjim
djelovanjem iznimno pridonijela razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruge.
(3) Počasnog predsjednika Udruge bira Skupština dvotrećinskom većinom glasova a na prijedlog
Upravnog odbora.

VI. NAGRADA UDRUGE
Članak 28.
(1) Udruga dodjeljuje nagradu koja nosi naziv Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske
„Radovan Ivančević“, a sastoji se od:
— Nagrade za životno djelo (1 nagrada godišnje),
— Godišnje nagrade (1 nagrada godišnje),
— Povelja DPUH za unapređenje i promicanje struke (do 3 povelje godišnje),
— Nagrada za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade godišnje).
(2) Nagradu je ustanovila Skupština Udruge.
(3) Pravilnikom o dodjeli nagrada određuje se postupak dodjeljivanja nagrada Udruge koje se
dodjeljuju za osobite prinose na području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj.
(4) Pravilnik o dodjeli nagrada utvrđuje Upravni odbor.

VII. IZDAVAČKI SAVJET
Članak 29.
(1) Izdavački savjet ima 5 članova koje imenuje Skupština.
(2) Uredništvo znanstvenog časopisa Udruge Peristil ima 7 članova koje imenuje Upravni odbor, kao
i uredništva drugih izdanja.
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VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 30.
(1) Udruga je neprofitna organizacija. Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga
stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga
stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti
sukladno članku 31. Zakona o udrugama,financiranjem programa i projekata Udruge iz
državnogproračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te
fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčanasredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine
nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
(2) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti
određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje
Upravni odbor.
Članak 31.
(1) Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
(2) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje
način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 32.
(1) Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili zbog razloga propisanih zakonom.
(2) Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
(3) U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge daruje se udruzi, ustanovi ili drugoj
organizaciji koja ima iste ili slične statutarne ciljeve na osnovi odluke Skupštine sukladno
Statutu.
(4) U slučaju prestanka Udruge, imovina Udruge se ne može dijeliti članovima Udruge, osobama
ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama iz članka 53. Zakona o
udrugama.
Članak 33.
(1) U slučaju nastanka zakonom propisanih uvjeta, nad Udrugom se provodi postupak likvidacije.
(2) Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.
(3) Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja ne mora biti član Udruge te koja je kao
likvidator upisana u Registar udruga. 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.
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X. ZAVRŠNE ODREDBE
(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
(2) Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
(3) Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 23. rujna 2015.

dr. sc. Zvonko Maković
Predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske
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