INTERNATIONAL

P.E.N.

CROATIAN CENTRE
HRVATSKI CENTAR
__________________________10000 Zagreb, Basaričekova 24________________________
Tel.+385 1 48 80 014 Fax.+385 1 48 80 015
e-mail: hrvatski.p.e.n.centar@zg.htnet.hr
Na temelju članka 37 stavak 1 i u svezi sa člankom 11. Zakona o udrugama (''Narodne
novine'', broj 70/97) skupština Hrvatskog Centra P.E.N.-a, Zagreb održana dana 15. rujna
1998. u Zagrebu, donijela je
STATUT
HRVATSKOGA CENTRA P.E.N.-a Zagreb
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti,
načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatskoga
Centra P.E.N.-a Zagreb.
Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.
Članak 2.
Naziv Udruge glasi: HRVATSKI CENTAR P.E.N.-a Zagreb
Skraćeni naziv Udruge glasi: HRVATSKI P.E.N. Centar
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.
Udrugu zastupa predsjednik, svaki od dva potpredsjednika, glavni tajnik.
Članak 3.
Sjedište udruge je u Zagrebu, Trg bana J. Jelačića 7.
Članak 4.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 3 cm. Uz obod je ispisan
puni naziv te adresa sjedišta Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.
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Članak 5.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu
tijela Udruge.
Obavješćivanje se vrši internim biltenom ili objavom u medijima.
Rad tijela Udruge je javan.
Javnost se može isključiti iz rada tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima
Udruge, te zbog zaštite osobne tajne.
II CILJEVI DJELATNOST
Članak 6.
Cilj osnivanja Udruge je ostvarivanje ciljeva Međunarodnog P.E.N.-a, a Povelja kojeg glasi:
I – Književnost, iako podrijetlom nacionalna, ne poznaje granica, i treba ostati zajednička
vrijednost među narodima unatoč političkim i međunarodnim preokretima.
II – U svim okolnostima, a osobito u ratno doba, umjetnička djela, koja su baština cijeloga
čovječanstva, moraju ostati izvan nacionalnih ili političkih strasti.
III – Članovi P.E.N.-a trebaju u svako doba upotrijebiti sav svoj raspoloživi utjecaj u prilog
boljeg razumijevanja i uzajamna štovanja među narodima; oni se obvezuju učiniti sve što
mogu da rasprše rasnu, klasnu ili nacionalnu mržnju, te podrže ideal jednoga čovječanstva što
živi u miru i jedinstvenu svijetu.
IV – P.E.N. zagovara načela nesmetana širenja misli u svakom pojedinom narodu i među
svim narodima, i njegovi se članovi obvezuju na oporbu svakom obliku gušenja slobode
izražavanja u zemlji ili zajednici kojoj pripadaju. P.E.N. se izjašnjava za slobodno
novinarstvo i suprotstavlja se samovoljnoj cenzuri u doba mira. P.E.N. vjeruje da neizbježivi
napredak svijeta prema sve uređenijem političkom i gospodarskom poretku čini prijeko
potrebnom slobodnu kritiku vlada, uprava, ustanova. A budući da sloboda podrazumijeva i
dobrovoljnu suzdržljivost, članovi su dužni suprotstaviti se takvim opačinama slobodnog tiska
kao što su objavljivanje laži, hotimične krivotvorine te iskrivljavanje činjenica bilo u političke
bilo u osobne svrhe.
Članak 7.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:
sudjelovati na skupovima Međunarodnog P.E.N.-a i pojedinih svjetskih P.E.N. centara, u
Hrvatskoj organizirati tematske konferencije s hrvatskim književnicima i gostima iz
inozemstva, obavljati nakladničku djelatnost i ostale promidžbene djelatnosti sukladno
statutu.

2

III ČLANOVI UDRUGE
Članak 8.
Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike
Hrvatske, ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Udruzi, i koji prihvaća odredbe ovog
Statuta.
Članstvo može biti redovno i počasno.
Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi godišnja Skupština.
Članak 9.
Udruzi se pristupa temeljem preporuke dvaju članova, o čemu odlučuje Upravni odbor, a
godišnja Skupština potvrđuje odluku Upravnog odbora.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te
poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata kao i odluka njenih tijela.
Članak 10.
Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasni član može postati osoba
koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Članak 11.
Članovi imaju pravo:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- birati i biti birani u tijela Udruge.
Članovi imaju obvezu:
- poštivati odredbe Statuta,
- štititi ugled Hrvatskoga P.E.N. Centra i Međunarodnoga P.E.N.-a,
- redovito plaćati članarinu.
Članak 12.
Članstvo prestaje:
- istupanjem,
- neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
- isključenjem.
Člana se može isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim
ponašanjem narušava ugled Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju
odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti
prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
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IV TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 13.
Tijela upravljanja Udruge su:
- Skupština,
- Predsjednik i dva potpredsjednika,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor.
Članak 14.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.
Članak 15.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove:
- donosi Statut i druge akte Udruge,
- bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika i
potpredsjednika Udruge,
- utvrđuje poslovnu politiku Udruge,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
- donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili
predsjednik Udruge.
Skupština se sastaje prema potrebi najmanje jednom godišnje, a svaka četvrta skupština je
izborna.
Skupštinu saziva Predsjednik. Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu ako to zatraži
Nadzorni odbor ili jedna četvrtina redovitih članova Udruge.
Predsjednik je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije
sjednice.
Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 3. ovoga članka, sjednicu
mogu sazvati predlagači.
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Članak 16.
Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih
članova Udruge.
Ne sakupi li se toliki broj članova, održava se skupština pola sata kasnije, te može
pravovaljano odlučivati ako je broj nazočnih članova najmanje deset.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka
16. stavka 2.
Članak 17.
Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednikov mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovo biran još jednom.
Članak 18.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
- ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno
zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge,
- na vlastiti zahtjev.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština,

Članak 19.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje jedan od dva potpredsjednika
Udruge.
Mandat potpredsjednika traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani još jednom.
Potpredsjednici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka roka na koji su izabrnai ir razloga
navedenih u članku 18.
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Članak 20.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice
Skupštine.
Upravni odbor čine predsjednik, dva potpredsjednika Udruge, glavni tajnik, dva pomoćna
tajnika, te 3 člana koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani još
jednom.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Članak 21.
Upravni odbor:
- priprema nacrt Statuta i drugih akata,
- saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština
raspravlja,
- izvršava odluke Skupštine,
- prima nove članove Udruge,
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.
Članak 22.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova
Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Članak 23.
Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor broji tri člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i oni ne mogu biti ponovo birani na tu
funkciju.
Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje
se tiču djelatnosti Udruge.
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Članak 24.
Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz članarine, donacija i
poklona, nakladništva i sudjelovanjem na javnim natječajima za izdavanje i otkup knjiga, te
za stipendiranje književnika i prevoditelja.
Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
U slučaju prestanka Udruge, imovina Udruge poklanja se Društvu hrvatskih književnika, a
arhiva i skladište Povijesnom arhivu u Dubrovniku.
Članak 25.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
V PRESTANAK UDRUGE
Članak 26.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih redovitih članova.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu državne vlasti.
U Zagrebu, 15. rujna 1998. godine

po ovlaštenju predsjednika
Vera Čičin-Šain, glavna tajnica
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Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', broj 88/01) Skupština
Hrvatskoga centra P.E.N.-a Zagreb, održana dana 24. siječnja 2004. u Zagrebu, donijela je

IZMJENU STATUTA
HRVATSKOGA CENTAR P.E.N.-a ZAGREB

Članak 1.
Mijenja se Članak 3. Statuta:
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Trg bana J. Jelačića 7,
tako da sada glasi:
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Basaričekova 24.

U Zagrebu, 24. siječnja 2004.

Predsjednica
Dr. sc. Sibila Petlevski
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