Ispis iz Registra udruga na dan 15.06.2018
Registarski broj : 21005548

OIB : 20927927682

Naziv: HRVATSKO KULTURNO
Skraćeni naziv : HKD NAPREDAK - ZAGREB
DRUŠTVO NAPREDAK - ZAGREB
Sjedište: Bogovićeva 1, Zagreb
Datum upisa : 02.08.2007
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014):
Datum osnivačke
05.04.2007
skupštine:

DA

Status: AKTIVNA

Skupštine udruge
Datum održavanja

Tip skupštine

01.07.2015

Redovna skupština

21.05.2018

Izborna skupština

Osobe ovlaštene za zastupanje
Početak
mandata

Kraj
mandata

57570816901 PREDSJEDNIK

21.05.2018

21.05.2022

KISIĆ

33609077981 DOPREDSJEDNIK

21.05.2018

21.05.2022

DUBRAVAC

72075608702 DOPREDSJEDNIK

21.05.2018

21.05.2022

Ime

Prezime

OIB

MILJENKO

PULJIĆ

IVICA
TOMISLAV

Funkcija

Oblik udruživanja
UDRUGA

Ciljane skupine
019 GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA
088 STUDENTI
093 UČENICI
Cilj
Opis:
Promicanje hrvatske duhovnosti, jačanje nacionalne svijesti, očuvanje i razvijanje svih kulturnih vrednota
Hrvata; čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskoga jezika - poticanjem njegove uporabe u
obitelji, javnom i kulturnom životu, gospodarskom životu i sredstvima javnog priopćavanja; suradnja sa
znanstvenim, kulturnim, vjerskim, odgojno-obrazovnim, gospodarskim institucijama, organizacijama i
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društvima radi promicanja kulture života svih članova Društva bez obzira da li se nalaze u zemlji ili
inozemstvu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Opis:
Ciljevi udruge ostvaruju se:pomaganjem učenika i studenata u školovanju, te znanstvenom i umjetničkom
usavršavanju u zemlji i inozemstvu;pomaganjem znanstvenika i umjetnika; izdavanjem stalnih i
povremenih publikacija i knjiga iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu;praćenjem odgojnoobrazovnog procesa u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, te zalaganjem za sudjelovanje u
kreiranju i ostvarivanju njihovih programa; širenjem i njegovanjem opće kulture u narodu i skrbi za
kulturni i gospodarski napredak;osnivanjem knjižara, knjižnica, čitaonica, medioteka i klubova sukladno
zakonu;osnivanjem pjevačkih, glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, planinarskih,
ekoloških i drugih skupina; organizacijom priredbi Društva i drugih scenskih izvedbi članova Društva;
organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova;organiziranjem povremenih i stalnih tribina Društva;
organizacijom tečajeva za kulturno prosvjećivanje;suradnjom s vjerskim ustanovama u odnosu na
promicanje duhovnih i moralnih vrednota, kao sastavnicama kulture; razvijanjem suradnje s drugim
sličnim društvima;uspostavom neposredne suradnje s kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i
gospodarskim institucijama i organizacijama;skrbi za nacionalnu i kulturnu svijest Hrvata izvan
domovine;prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći;
Djelatnost
2.8. Promicanje dobrog upravljanja
2.15. Ostale djelatnosti iz područja
demokratske političke kulture
6.9. Ostale djelatnosti iz područja
kulture i umjetnosti
9.1. Odgoj i obrazovanje
9.1. Odgoj i obrazovanje

Razrada djelatnosti
Opis:
Opis:
9.1.1. Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
9.1.12. Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
Opis:
-

Područja djelovanja
Opis:
Društvo sukladno ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, znanosti, obrazovanje i
istraživanja te kulture i umjetnosti.
Područje djelovanja(klasifikacija):
2. DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA
6. KULTURA I UMJETNOST
9. OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
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Gospodarske djelatnosti
Opis:
Likvidator
DRAŠKO SEMREN, OIB: 84001590416
Statut
Naziv

Vrsta temeljnog akta

Tip

STATUT

STATUT

Izvorni dokument

Datum donošenja
21.05.2018

Naziv na stranim jezicima
Jezik

Prijevod

ENGLESKI

CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION NAPREDAK - ZAGREB

Skraćeni naziv na stranim jezicima
Jezik

Prijevod

ENGLESKI

CCA NAPREDAK - ZAGREB

Teritoriji djelovanja
Vrsta područja

Naziv područja

Država

HRVATSKA

Opis

Kontakt podaci
Mail: Web stranica: Telefon: Mobitel: Fax: Napomene
-
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