
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02) i članka 34. 
Statuta Udruge liječnika i roditelja djece koja boluju od srčanih bolesti „Veliko srce malom 
srcu“ na Skupštini Udruge održanoj 24. 02. 2013. usvojila je: 
 
 

STATUT 
 

Udruge liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim grješkama 
i drugim srčanim bolestima „Veliko srce malom srcu“ 

 
 
I. TEMELJNE ODREDNICE 
   

Članak 1. 
 
Statut kao temeljni akt Udruge sadrži odredbe o: 
 
- nazivu i sjedištu Udruge 
- području na kojem djeluje 
- ciljevima Udruge 
- djelatnostima kojima ostvaruje ciljeve 
- ostvarivanju javnosti rada 
- članstvu i članarini 
- pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova 
- unutarnjem ustrojstvu 
- tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i    
  načinu izbora i opoziva te trajanja mandata 
- imovini i raspolaganju s mogućom dobiti 
- načinu stjecanja imovine 
- suradnji s drugim organizacijama 
- prestanku, te postupku sa imovinom u slučaju prestanka Udruge 
- prijelaznim i završnim odredbama 
 

Članak 2. 
 

Udruga liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim grješkama i 
drugim srčanim bolestima „Veliko srce malom srcu“ je dobrovoljno, nestranačko, 
humanitarno udruženje fizičkih i pravnih osoba Republike Hrvatske koje se udružuju radi 
ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Udruga „Veliko srce malom srcu“ proizlazi iz Referentnog 
centra za pedijatrijsku kardiologiju KBC-a Rebro u Zagrebu.  

 
Članak 3. 

 
Kod zastupanja svojih interesa, Udruga djeluje samostalno u odnosu na državne,  gospodarske 
i političke čimbenike. 
 
 
 
 
 



II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 
 

Članak 4. 
 

Udruga djeluje i radi pod nazivom: Udruga liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s 
prirođenim srčanim grješkama i drugim srčanim bolestima  „Veliko srce malom srcu“ (u 
daljnjem tekstu: Udruga). 
 

Članak 5. 
 

Udruga može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. 
Podružnice nisu pravne osobe. 
 

Članak 6. 
 

Skraćeni naziv Udruge je: “VELIKO SRCE MALOM SRCU“ 
 

Članak 7. 
 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Kišpatićeva br. 12. 
 

Članak 8. 
 

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 
 
 
III. ZAŠTITNI ZNAK UDRUGE 
 

Članak 9. 
 

Zaštitni znak Udruge je u obliku velikog crvenog srca u sredini kojeg se nalazi manje srce 
plave boje, oko kojeg se nalazi ispisano stilizirano ime udruge.   
 
 
IV. DJELATNOST UDRUGE 
 

Članak 10. 
 

Djelatnost udruge je: 
- prikupljanje potrebnih materijalnih sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruge 
- edukacija  roditelja i djece određenog uzrasta o srčanim bolestima, liječenju i njezi srčanih 
bolesnika prije i poslije operacije; 
- osiguranje materijalnih sredstava za školovanje i obučavanje medicinskog osoblja za 
liječenje najsuvremenijim metodama; 
- poticanje zdravstvene prosvjećenosti putem javnih predavanja, sredstava javnog 
priopćavanja, interneta i drugih elektroničkih medija, te izdavanjem ili pomoći u izdavanju 
knjiga, brošura, letaka, plakata i ostalog tiskanog materijala;   
- nastupom predstavnika Udruge i njenih članova pred državnim organima i ustanovama kao i 
lokalnim zajednicama, te suradnjom sa svim institucijama na državnoj i lokalnoj razini kojom 
se mogu ostvariti ciljevi Udruge, a koji su nadležni za problematiku kojom se Udruga bavi; 



- planiranje i realizacija projekata usmjerenih k trajnom boljitku u liječenju oboljele djece;  
-suradnjom sa sličnim i istovrsnim udrugama na području Republike Hrvatske ili inozemstva; 
- organiziranje, podupiranje i poticanje znanstveno-istraživačkog rada; 
- pomoć u izobrazbi stručnih kadrova organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova kao i 
upućivanjem svojih članova na takve skupove u zemlji i inozemstvu odobrenih od članova 
UO i NO Udruge, Skupštine i predsjednika; 
- poticanje i organiziranje dragovoljnih humanitarnih akcija/okupljanja i koncerata radi 
promocije ciljeva Udruge i prikupljanja sredstava za njihovu realizaciju; 
- organizacija i osiguranje plaćanja troškova puta, boravka i/ili kardiokirurške operacije u 
zemlji i inozemstvu; 
 
 
V. SVRHA, CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA UDRUGE 
 

Članak 11. 
 

Svrha Udruge je razviti svijest o potrebi ranog utvrđivanja srčanih grješaka kod djece, 
omogućiti njihovo pravovremeno i pravilno liječenje. Nabavku medicinske opreme za 
dijagnosticiranje i adekvatno liječenje te prikupljanje sredstva za edukaciju liječnika, 
medicinskog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim grješkama i drugim srčanim 
bolestima. 
 

Članak 12. 
 

Ciljevi Udruge su: 
- uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima, stručnim 
osobama, institucijama, udrugama i zdravstvenom službom 
- informiranje članova i javnosti o problemima djece s prirođenim srčanim grješkama ili 
drugim srčanim bolestima i njihovih obitelji 
- udruživanje i educiranje bolesnika i njihovih obitelji radi pomoći u ostvarivanju njihovih 
prava iz zdravstvene i socijalne skrbi, te zaštite prava i promicanja kvalitete liječenja i skrbi 
bolesne djece 
- poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s oboljelom 
djecom i roditelja djece sa srčanim bolestima 
- podizanje zdravstvene prosvjećenosti građanstva 
- prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći 
- razni drugi zadaci u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s prirođenim srčanim 
grješkama i bolestima srca, te njihovih obitelji 
- nabava potrebnih uređaja, opreme i materijala te opremanje odjela pedijatrijske kardiologije 
 

Članak 13. 
 

Udruga će provoditi promidžbu o Udruzi i njezinim ciljevima, zadacima i djelatnosti putem 
javnih predavanja, pisama, osobnim kontaktima, publikacijama raznih vrsta, edukacijom 
građanstva (putem sredstava javnog priopćavanja i interneta). 
 
 
 
 
 



VI. ŠTAMBILJ I PEČAT UDRUGE 
 

Članak 14. 
 

Štambilj Udruge je pravokutnog oblika, izrađen od gumene tvari s tekstom: Udruga liječnika, 
zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim grješkama i drugm srčanim 
bolestima „Veliko srce malom srcu“, Kišpatićeva 12, Zagreb 
 

Članak 15. 
 

Pečat Udruge je okruglog oblika sa znakom udruge u sredini i natpisom „VELIKO SRCE 
MALOM SRCU“, čiji je tekst raspoređen po rubu pečata. 
 
 
VII. PRAVNI STATUS UDRUGE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE 
 

Članak 16. 
 

Udruga ima svojstvo pravne osobe. 
Udruga odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom. 
Članovi Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge. 
 
 
VIII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 
 

Članak 17. 
 

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i dopredsjednik te osobe koje za zastupanje 
ovlasti Predsjednik, dopredsjednik ili Upravni odbor. 
 
 
IX. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA 
 

Članak 18. 
 
Udruga ostvaruje sredstva za svoj rad od: dotacija, donacija, dobrotvornih priloga, darova, 
sponzorstva, pomoći međunarodnih fondacija, prodajom promotivnih artikala u svrhu 
promocije udruge i ostalih izvora sukladno Zakonu. 
Financijska sredstva Udruga može koristiti isključivo za realizaciju ciljeva i djelatnosti 
Udruge. 
U svrhu samofinanciranja Udruga može , radi provođenja gospodarske djelatnosti u skladu sa 
svojom svrhom i ciljevima, osnovati trgovačko društvo.   
Upravni odbor Udruge donosi odluku o osnivanju trgovačkog društva, te obavlja nadzor nad 
njegovim radom. 
 
 
 
 
 
 



X. ČLANSTVO PRAVA I OBVEZE, TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 
UDRUGE 
 

Članak 19. 
 

Član Udruge može biti svaki poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske, te pravne 
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaćaju ciljeve Udruge i koji smatraju 
djelatnosti Udruge obvezujućim. 
 

 
Članak 20. 

 
Učlanjenje u Udrugu je dobrovoljno. 
Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupirajuće i počasno. 
 

Članak 21. 
Upravni odbor Udruge donosi odluku o primanju i odbijanju prijema članova. 
Upravni odbor je dužan obrazložiti odluku o odbijanju prijema u članstvo. 
 

Članak 22. 
 

Redovno članstvo u Udruzi stječe se pristupom te materijalnim i svakim drugim doprinosom 
kojim se potpomaže rad udruge. 
Podupirajuće članstvo stječe se pristupom. 
 

Članak 23. 
 
Počasnim članom mogu postati poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe koje su posebno 
doprinijele razvoju Udruge. 
 

Članak 24. 
 

Aktivnosti članova Udruge odvijaju se putem redovitih sjednica Skupštine, Upravnog i 
Nadzornog odbora, raznih oblika sastanaka, kontakata sa članovima Udruge, spoznorima, 
darovateljima, pismenim i usmenim kontaktima. 
 

Članak 25. 
 

Prava redovnih članova Udruge su: 
- biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju  
- davati ideje, mišljenja, prijedloge i pritužbe na rad Udruge i njenih tijela  
- istupati u medijima u ime Udruge uz prethodno odobrenje Predsjednika, dopredsjednika, 
članova Upravnog odbora ili voditelja projekta  
 
Obveze redovnih članova Udruge su: 
- nazočiti sastancima Skupštine i drugih tijela u koja su izabrani;  
- redovni članovi Udruge koji obavaljaju dužnost voditelja podružnica dužni su voditi 
„Dnevnik aktivnosti“ rada podružnice te podnjeti izvještaj na sastancima Upravnog Odbora i 
Skupštine Udruge 
- pridržavati se statuta i drugih općih akata Udruge  



- podizati i čuvati ugled Udruge  
- čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze. 
- aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge u svojoj lokalnoj zajednici 
- redovni članovi Udruge koji sudjeluju na tuzemnim i inozemnim kongresima, simpozijima 
te ostalim formalnim sastancima koji su vezani uz rad Udruge dužni su podnjeti izvještaj na 
prvom sljedećem sastanku Upravnog odbora i Skupštine Udruge 
 
Prava  podupirućih i počasnih članova Udruge: 
- biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju  
- sudjelovati u radu tijela Udruge i sastancima Skupštine bez prava glasovanja  
- pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge  
- podizati i čuvati ugled Udruge  
 

Članak 26. 
 

Članu Udruge koji se ne pridržava ovog Statuta ili svojim ponašanjem šteti ugledu i 
interesima Udruge ili naruši njeno dostojanstvo, mogu biti izrečene mjere: 
- javna opomena 
- oduzimanje prava na korištenje zaštitnog znaka 
- isključenje iz Udruge 
 

Članak 27. 
 

Stegovni postupak može pokrenuti: 
- predsjednik Udruge po službenoj dužnosti 
- Nadzorni  odbor  
- predsjednik Udruge i Nadzorni odbor Udruge na prijedlog jednog čana Udruge 
 

Članak 28. 
 

Upravni odbor donosi odluku o izricanju stegovnih mjera prema težini učinjene povrede. O 
izrečenim stegovnim mjerama izvješćuje se članstvo Udruge.    
 Isključeni član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od 30 dana računajući od 
dana dostave odluke. Žalba isključenog člana ne odgađa odluku Upravnog odbora. Skupština 
je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine 
Udruge o isključenju je konačna. 
 
 
XI. TIJELA UDRUGE 
 

Članak 29. 
Tijela Udruge su: 
- Skupština 
- Upravni odbor 
- Nadzorni odbor 
- Predsjednik 
- Dopredsjednik 
- Tajnik 

 
 



 
Članak 30. 

 
Skupština je najviši organ Udruge. Skupštinu Udruge čine svi redovni članovi Udruge. U radu 
Skupštine mogu učestvovati bez prava glasa podupirajući i počasni članovi. 
 

Članak 31. 
 

Skupština Udruge sastaje se na redovnom zasjedanju najmanje jednom godišnje, a po potrebi 
se može sastati i više puta (izvanredna sjednica). Skupštinu u pravilu saziva Predsjednik 
Udruge. 
Izvanrednu Skupštinu Udruge dužan je sazvati Predsjednik Udruge ako to zahtjeva najmanje 
10 redovnih članova Udruge. Skupština Udruge održava se u pravilu u sjedištu Udruge. Poziv 
za Skupštinu mora se uputiti pismeno članovima Udruge najkasnije 8 dana prije održavanja 
Skupštine. U pozivu mora biti naznačeno: mjesto održavanja Skupštine, datum i vrijeme 
održavanja i prijedlog dnevnog reda. Skupština Udruge se može održati i donositi 
pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina od ukupnog broja redovnih 
članova. Skupština Udruge donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. 
 

Članak 32. 
 

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge predsjedava i rukovodi 
sjednicama, saziva sjednice, potpisuje sve odluke, zapisnike i Statut Udruge a u njegovom 
odsustvu predsjedava i rukovodi sjednicama osoba ovlaštena od strane Predsjednika Udruge. 
 

Članak 33. 
 

O radu Skupštine Udruge vodi se zapisnik. 
Zapisnik potpisuje Predsjednik Udruge, odnosno osoba koja je vodila sjednicu Skupštine, 
zapisničar i dva ovjeravatelja zapisnika. 
 

Članak 34. 
 

Skupština udruge: 
- donosi Statut Udruge 
- donosi izmjene i dopune Statuta 
- bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, te predsjednika, dopredsjednika i 

tajnika Udruge 
- donosi program rada Udruge 
- odlučuje o načinu i prikupljanju financijskih sredstava 
- donosi odluke o ustrojstvu Udruge 
- usvaja financijski plan i završni račun 
- imenuje počasne članove Udruge 
- odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti Udruge 
- odlučuje o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora 
- odlučuje o svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugom organu 
 
 
 
 



Članak 35. 
 

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine koji ima 15 članova. Upravni odbor imenuje 
Skupština na vremensko razdoblje od dvije godine. 
 
 

Članak 36. 
 

Upravni odbor Udruge obavlja slijedeće poslove: 
 
- organizira i provodi ciljeve, zadatke i djelatnost Udruge 
- izvršava odluke Skupštine 
- predlaže ustrojstvo udruge 
- predlaže Skupštini godišnji program rada i poduzima mjere za njegovo provođenje 
- donosi prijedlog Statuta i izmjena i dopuna Statuta i odluka 
- vodi promidžbu Udruge 
- prikuplja financijska sredstva za ostvarivanje ciljeva osnivanja sukladno Zakonu 
- koordinira i usmjerava suradnju i kontakte s medicinskim institucijama u zemlji i 
inozemstvu 
- utvrđuje programe edukacije roditelja i djece određenog uzrasta o srčanim bolestima, 
liječenju i njezi srčanih bolesnika preoperativno i postoperativno 
- imenuje i određuje osobe za školovanje i obučavanje na domaćim i inozemnim medicinskim 
institucijama koje realiziraju ili će realizirati određene programe, odnosno metode djelovanja 
 

Članak 37. 
 

Upravni odbor može donijeti Poslovnik o svom radu. Sjednice Upravnog odbora održavaju se 
prema potrebi. Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je nazočna većina članova 
Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 
 

Članak 38. 
 

Radom Upravnog odbora predsjedava i rukovodi Predsjednik Udruge kojeg bira Skupština. 
Mandat Predsjednika Udruge traje dvije godine. 
Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. 
Predsjednik i dopredsjednik Udruge ujedno su i Predsjednik i dopredsjednik Upravnog 
odbora. 

Članak 39. 
 

Skupština Udruge bira Nadzorni odbor. 
Nadzorni odbor broji 3 člana. Nadzorni odbor bira na konstituirajućoj sjednici Predsjednik 
koji predsjedava i rukovodi radom Nadzornog odbora, te saziva sjednice Nadzornog odbora. 
 

Članak 40. 
Mandat Nadzornog odbora traje dvije godine. 
 
 
 
 
 



Članak 41. 
 

Nadzorni odbor ima sljedeća prava i dužnosti: 
 
- kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Udruge 
- Nadzorni odbor za svoj rad odgovara isključivo Skupštini Udruge 
 

 
 

Članak 42. 
 

Tajnik Udruge vodi registar članova i financijsko poslovanje. 
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-
administrativnih poslova u Udruzi. Ista osoba može biti izabrana više puta za redom. 
Tajnik: 
- obavlja administrativne poslove za potrebe Udruge i Upravnog odbora 
- brine o registru članova i arhivi  
- pripravlja nacrte akata za Upravni odbor  
- obavlja pripreme za potpisivanje akata, dokumenata i dopisa Udruge 
- zastupa i predstavlja Udrugu  
- odgovara za zakonitost rada Udruge  
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjeravaju Predsjednik i Upravni odbor 
 
Za svoj rad Tajnik je odgovoran Skupštini Udruge. 
Tajnik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. 
 
XII. SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA 
 
 

Članak 43. 
 

Radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti predviđenih ovim Statutom, Udruga kontinuirano 
surađuje s institucijama i ustanovama iz područja medicinskih i drugih prirodnih i društvenih 
znanosti u zemlji i svijetu. 
 
 
XIII. PRESTANAK RADA UDRUGE 
 

Članak 44. 
 

Udruga je osnovana za rad i djelovanje na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 45. 
 

Udruga prestaje s radom na način i po postupku utvrđenim Zakonom. 
 
 
 
 

 



Članak 46. 
 

Odluke o prestanku Udruge donosi Skupština ili organ nadležan za registriranje Udruge po 
službenoj dužnosti. U slučaju prestanka o imovini Udruge će odlučiti Skupština ako se može 
sastati. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 47. 
 

Skupština Udruge autentično tumači Statut i odluke Udruge. Odluka Skupštine moraju biti u 
skladu sa Statutom Udruge. 
 

Članak 48. 
 

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

 
Članak 49. 

 
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini Udruge. 
         

 
 
 
Predsjednik Udruge: 

 
        Prof. dr. sci. Ivan Malčić 

                                                                          


