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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), članka14. I 48. 
Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 
94/13), na sjednici Skupštine Aik ido k luba „Kaštela-Gen Ki“ ,  održanoj 14.09.2015. 
donijela je  
 
 

S T A T U T 
 

AIKIDO KLUBA „KAŠTELA-GEN KI“ 
 
                                                                 I  
 
                                               OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; 
o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se 
ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu 
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj 
odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu 
i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju 
mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu 
likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika), 
prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o 
postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja 
sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu. 
 
 

Članak 2. 
 

2.1. Udruga je neprofitna športska  udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i 
promicanja osobnih i zajedničkih interesa u oblasti aikido športa bez namjere 
stjecanja dobiti za članove ili treće osobe. 
 

Članak 3. 
 

3.1. Udruga je u svom djelovanju samostalna. 
 
3.2. Udruga se ustrojava i djeluje sukladno ZOŠ, Zakonu o udrugama („Narodne 
novine“ br. 74/14), Statutom Hrvatskog Aikido Saveza (u daljnjem tekstu: „HAS“), 
Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu: „HOO“) te drugim 
primjenjivim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj. 
 
3.3. Udruga ima svojstvo pravne osobe. 
 
3.4. Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih 
djelatnosti pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županji. 



2 
 

Članak 4. 
 

4.1. Naziv Udruge je:  AIKIDO KLUB „ KAŠTELA-GEN KI“ 
 
4.2. Sjedište  Udruge je: Frane Jurčinovića 20, 21212 Kaštel Sućurac 
 
4.3.    Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge  
 
4.3. Udruga je  športska udruga i djeluje na području Republike Hrvatske, EU i EFTE.  
 
 

Članak 5. 
 

5.1. Udruga ima pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 40x15 mm, s 
natpisom Aikido klub Kaštela Gen Ki. 
 
 

Članak 6. 
 

6.1. Udruga se  učlanjuje u Hrvatski Aikido Savez (u daljnjem tekstu „HAS“).  
 
6.2. Udruga se može slobodno udruživati sa drugim udrugama i učlanjivati u druge  
udruge ako se time doprinosi postizanju ciljeva njenog djelovanja. 
 
6.3.     Udruga  može surađivati i učlanivati se u slične asocijacije, Saveze i udruge u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu sukladno odredbama ovog Statuta. 
 
6.4.       Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge. 
 
 

Članak 7. 
 

7.1. Udrugu zastupa Predsjednik Udruge i Dopredsjednik. 
  
7.2. Predsjednik Udruge može svojom odlukom ili pisanom punomoći ovlastiti 
odnosno opunomoćiti i druge osobe za zastupanje Udruge (punomoćnici). 
 
7.3. Punomoćnik može zastupati Udrugu samo u granicama odluke Predsjednika 
Udruge odnosno izdane punomoći te nije ovlašten davati punomoć za zastupanje drugim 
osobama. 
 
 

Članak 8. 
 

8.1. Rad Udruge je javan. 
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8.2. Javnost rada Udruge se ostvaruje pravovremenim te vjerodostojnim 
obavještavanjem Članova Udruge neposredno, posredno, putem sredstava javnog 
priopćavanja ili na drugi način. 
 
8.3. Članovi Udruge se obavještavaju o radu Udruge usmeno, dostavom pisanih 
materijala te zapisnika sa sjednica tijela Udruge. 
 
8.4. Ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom ili odlukom Predsjedništva 
Udruge, sjednice tijela Udruge su javne te njima mogu prisustvovati predstavnici 
sredstava javnog priopćavanja i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. 
 
8.5. Javnost rada Udruge može se ostvarivati i putem prigodnih publikacija 
uključujući, ali ne ograničavajući se na glasnik, bilten, almanah i sl., a o čemu odluku 
donosi Predsjedništvo Udruge, sukladno propisima o izdavačkij djelatnosti. 
 
 
 
                                                              II   
 
             C I  LJ E V I  ,  P O D R U Č J E   D J E L O V ANJA  S U K L A D N O   
                        C I  L J E V I  MA   D J E L A T N O S T I     U D R U G E 
 

 
Članak 9. 

 
9.1. Ciljevi Udruge su promicanje, razvitak i unapređenje borilačke vještine Aikido u 
Republici Hrvatskoj, te ostvarivanje drugih zajedničkih ciljeva i interesa u vezi sa Aikido 
vještinom na području Republike Hrvatske, EU i EFTE. 
 
                                                     Članak 10. 
 
10.1. Djelatnosti Udruge obuhvaćaju: 
 
         1) planiranje rada i razvitka AIKIDO vještine; 
         2) organiziranje i provođenje redovitih sustava treninga članova; 
         3) poduka i trening djece i mladeži; 
         4) upravljanje športskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik; 
         5) poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada: 
         6) skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruga; 
         7) ukupnom aktivnost  Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih  
             vrijednosti kroz bavljenje športom. 
 
 

 
                                                      Članak 11. 

 
11.1. Svoje osnovne ciljeve Udruga ostvaruje: 
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1) redovnim i pravilnim vježbanjem u športskom klubu, stalnim usavršavanjem 

športske tehnike i vještine, stjecanje kondicije i općenito jačanjem tjelesne 
kulture članova Udruge; 

 
2) čuvanjem i stalnom kontrolom zdravlja članova Udruge, te poticanjem 

stjecanja potrebnih zdravstvenih i higijenskih navika članova Udruge; 
 
3) sudjelovanjem u borbi protiv dopinga; 
 
4) stalnom brigom i posebnim razvijanjem odgovornosti članova Udruge u vezi s 

čuvanjem imovine, športskih objekata, inventara i rekvizita; 
 
5) razvijanjem navika kod članova Udruge da poštuju red i propise, da se 

uzorno ponašaju i da u svakodnevnom životu pristupaju čestito i moralno; 
 
6) svakodnevnom skrbi za stvaranje što boljih financijskih uvjeta i mogućnosti 

rada Udruge, te urednim i ažurnim vođenjem evidencije, statistike, 
financijsko-materijalnog i blagajničkog poslovanja, a u skladu s pozitivnim 
propisima; 

 
7) razvijanjem raznih formi društveno-zabavnog života i odgojnog rada među 

članovima kao što su: društvene zabave i priredbe, posjete raznim športskim i 
kulturnim priredbama i predavanjima, razvijanje športske i stručne literature, 
tisak, po posebnim propisima. 

 
 

 Članak 12. 
 

12.1. Udruga u obavljanju svojih djelatnosti i ostvarivanju svojih ciljeva, a osobito onih 
koje se odnose na realizaciju utvrđenih javnih interesa Republike Hrvatske u području 
športa, obvezno surađuje s nadležnim tijelima Republike Hrvatske. 
 
12.2. Djelatnosti iz prethodnog članka Udruga obavlja neposredno putem svojih tijela, 
a dio poslova može povjeriti stručnoj službi druge pravne osobe. 
 
 
                                                               III  
 
                                     ČLANSTVO U UDRUZI  
 

                                                     Članak 13. 
 
13.1. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. 
 
13.2. Članom Udruge može postati: 
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svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i 
koja prihvaća odredbe ovog Statuta. 
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost 
Udruge. 
Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje 
osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 
Članom Udruge mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje 
pristupnicu potpisuje staratelj. 
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava 
odlučivanja. 
Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno. 
  

 
Članak 14. 

 
14.1. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udrugu podnesi zahtjev 

za prijem u članstvo Predsjedništvu Udruge koji donosi odluku o prijemu u 
članstvo. 

 
14.2. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovaje u radu 

Udruge, te poštivanju odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela 
Udruge. 

 
14.3. Predsjedništvo Udruge ima pravo diskrecijske ocijene prilikom primanja novih 

Članova te može slobodno odlučivati o primanju novih Članova.  
 
14.4. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge. U popis članova 

upisuje se osoba za koju je Predsjedništvo Udruge donilo odluku o prijemu u 
članstvo i koja je uplatila članarinu. 

 
14.5.   Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu 
          (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji  
          članstva, i datumu prestanka članstva u udruzi, adresa stanovanja, broj telefona, 
          mail adresa i sl. 
            Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima  
           na njihov  zahtjev.                                                          
 
14.6. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu Hrvatskom aik ido savezu, 
        i klubsku članarinu. 
         Odluku o visini članarine i načinu njenog plaćanja odlučuje i određuje 

Predsjedništvo Udruge.  
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                                                           Članak 15. 
 
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim 
radom i zalaganjem osobito pridonjela ostvarivanju ciljeva Udruge.  
Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva 
Udruge. 
 

 
Članak 16. 

 
 Tajnik udruge vodi popis Članova Udruge. 
 
 

Članak 17. 
 

Prava , obveze i odgovornosti članova Udruge  su: 
 

a) da sudjeluju u radu Skupštine, 
 

b) da predlažu i biraju svoje predstavnike u tijelima Udruge, sukladno odredbama 
ovog Statuta i drugih akata Udruge, 

 
c) da neposredno u tijelima Udruge iniciraju  i predlažu donošenje, te izmjenu i 

dopunu Statuta i drugih općih akata, odluka, programa čije donošenje spada u 
nadležnost tijela Udruge, 

 
d) da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, 

 
e) da sudjeluju u športskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u 

organizaciji Udruge , a sukladno odredbama ovog Statuta i drugih akata Udruge 
 

f) da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom 
poslovanju, 

 
g) da se zalažu za športske uspjehe, interese i ugled Udruge, 

 

h) da se osobno športski osposobljavaju i usavršavaju, 
 

i) da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 
 

j) da redovito plaćaju  članarine, 
 

k) da čuvaju i podižu ugled Udruge, 
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l) primjenjivati kolektivnu i osobnu odgovornost svakog člana u tijelima Udruge i 
HAS-a, kako za poslove koji su im neposredno povjereni tako i za cjelokupni rad i 
odluke tijela Udruge i HAS-a, 

 
    m) udruživati sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka od zajedničkog interesa. 

 
 

Članak 18. 
 

18.1. Članstvo u Udruzi prestaje: 
 

 
a) prestankom postojanja Udruge, 
 
b) pismenom izjavom o istupanju iz članstva,  
 
c) isključenjem iz članstva 

 
d) neplaćanjem članarine. 
 

18.2.   Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne  
          plati članarinu za tekuću godinu.  
 
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. Isključeni član ima 
pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini 
Udruge. 
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. 
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. 
 
 

Članak 19. 
 

Tijela Udruge u odnosu na Članove Udruge imaju samo ona prava i ovlaštenja koja su 
predviđena ovim Statutom. 
 

Članak 20. 
 

Odluke Skupštine Udruge i drugih tijela Udruge su obvezna za sve Članove Udruge.  
 

 
Članak 21. 

 
Tijela upravljanja Udrugom mogu poduzimati određene stegovne mjere prema Članu 
Udruge koji svojim postupcima šteti ugledu Udruge kao cjeline i ostalim klubovima ili 
koji postupa suprotno odredbama ovog Statuta ili odluka Udruge, odnosno suprotno 



8 
 

odredbama ZOŠ ili drugih zakona, Statuta HAS-a, Statuta HOO-a i pravila Aikikai 
Foundation i IAF.  
 

Članak 22. 
 

22.1. Član Udruge može biti isključen iz Udruge ako svojim djelovanjem: 
 

a) širenjem laži, kleveta, izazivanjem svađa, dostavljanjem lažne dokumentacije 
ili na drugi način nanosi štetu ugledu Udruge i njegovih Članova ili drugu 
materijalnu štetu, 

 
b) protupravno koristi, prisvoji, utaji ili pronevjeri imovinu Udruge, 
 
c) uništava ili namjerno umanjuje vrijednost imovine Udruge, 
 
d) postupa suprotno odredbama zakona, Statuta i drugih akata Udruge, 
 
e) na drugi način šteti interesima i ugledu Udruge i njegovih Članova, 

 
f) ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine. 

                                             
                                                        IV 
 
                               RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 
 

    Članak 23. 
 
Udruga sama određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa te 
način njihova rješavanja. 
 
-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, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između 
članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji 
donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje 
odredbe Zakona o mirenju. 
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna. 
 
-Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, 
nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti 
odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena 
u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.   
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                                                        V  
 
                                                 TIJELA UDRUGE 
 

Članak 24. 
 
24.1. Tijela Udruge su: 
 

a) Skupština Udruge 
b) Predsjedništvo Udruge 
c) Predsjednik Udruge 
d) Dopredsjednik Udruge 
e) Arbitražno vieće 
f) Tehnička komisija 

 
24.2. U skladu s preporukom Međunarodnog Olimpijskog Odbora, Udruga će poticati 

uključivanje žena u upravljačka tijela Udruge. 
 
24.3. Članovi Predsjedništva Udruge i Suda Časti biraju se i opzivaju prema odredbama 

ovog Statuta. 
 
24.4.  Članovi tijela upravljanja športske Udruge ne mogu biti osobe određene Zakonom 

o športu. 
 
24.5.  Izbori za tijela Udruge ( Izborna skupština ) moraju se provesti najmanje 15 

dana prije isteka mandata članova tijela Udruge. 
 
24.6.  Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od 

dana izbora. 
 
24.7.   O radu sjednica tijela Udruge  se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga 

Predsjednik i zapisničar. 
 
 
 
 
 
SKUPŠTINA 
 

Članak 25. 
 

25.1. Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi 
poslovno sposobni   članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg 
imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne 
osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.  
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25.2. Mandat Člana Udruge u Skupštini Udruge traje za vrijeme punopravnog članstva 
Člana u Udruzi. 

 
Članak 26. 

 
Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. 

 
Članak 27. 

 
27.1. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna Skupština 

održava svake četiri godine, odnosno češće ako je to potrebno. 
 
27.2.  Izvanredna Skupština Udruge održava se prema potrebi. 
 
27.3. Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kad 

ocijeni potrebnim ili na zahtjev Predsjedništva Udruge, najmanje dvije trećine 
ukupnog broja Članova Udruge s time da se odmah predloži dnevni red. 

 
27.4. Predsjednik Udruge je dužan sazvati sjednicu Skupštine prema predloženom 
dnevnom redu predlagatelja, a ako ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagatelja iz 
stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva, Skupštinu će 
sazvati predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan 
održavanja sjednice).  
 
27.5. Na izvanrednoj Skupštini mogu se razmatrati samo pitanje zbog kojeg je sazvana. 
 

Članak 28. 
 

28.1. Skupštinu saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem pisanih poziva (u pisanom 
obliku ili putem elektroničke pošte) Članovima Udruge najmanje 15 dana prije 
održavanja Skupštine. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja 
sjednice te prijedlog dnevnog reda.  

 
28.2. Uz poziv za Skupštinu dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom 

redu.  
 
28.3. Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti 

dopredsjednik, odnosno u slučaju i njegove odsutnosti Skupština će na početku 
sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 
(alternativa : radno predsjedništvo od 3 člana ). 

          O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj/i koje je  
          skupština izabrala, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.  
 
28.4. Način rada Skupštine može se utvrditi Poslovnikom o radu Skupštine, kojeg 

Skupština donosi na prijedlog Predsjednika Udruge. 
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28.5. Predsjednik Udruge je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi 
Skupština. 

                                                        Članak 29. 
 
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za 
zastupanje upisana u Registar udruga ili  20 članova udruge, koji su upisani u popis 
članova prije isteka mandata tijelima udruge. 
 

Članak 30. 
 

30.1. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina 
članova Skupštine. 

 
30.2.  Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku 

ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane 
odluke ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine. 

 
30.2.  Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako  
         Ovim Statutom nije drugačije određeno.      
 
30.3. Kod donošenja Statuta, odluka o izmjenama i dopunama Statuta i odluke o 

prestanku Udruge, odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova nazočnih 
članova Skupštine. 

 
30.4. Glasovanje na sjednici je javno. 
 
30.5. Sjednice skupštine su javne, a o njenom radu vodi se zapisnik. 
 

 
Članak 31. 

 
Skupština Udruge: 
 
31.1.  donosi Statut i njegove izmjene i dopune, 
 
31.2.  donosi financijski plan i usvaja završni račun, 
 
31.3. donosi opće akte potrebne za djelovanje Udruge, osim akata za čije je donošenje 
ovim Statutom nadležno Predsjedništvo Udruge ili Predsjednik Udruge, 
 

31.4. bira i razrješava Predsjednika Udruge i Dopredsjednika Udruge, tajnika i članove 
Predsjedništva i Arbitražno vijeće, 
 
31.5.  razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge, 
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31.6. odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacija 
ili istupanju iz njih, 
31.7. odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija, 
 
31.8. predlaže organiziranje značajnih aikido športskih natjecanja, manifestacija i 

športskih susreta u Republici Hrvatskoj, 
 
31.9. donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina, 

 
31.10. odlučuje o korištenju dobiti, 
 
31.11. određuje iznos članarine za tekuću godinu 
 
31.12. rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju, 
 
31.13. odlučuje o prestanku djelovanja Udruge, promjeni naziva i sjedišta, 
 
31.14. odlučuje o drugim pitanjima od začenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom 

koja nisu stavljana u nadležnost drugog tijela. 
 

Članak 32. 
 

Skupština Udruge na izbornoj Skupštini iz svojih redova bira Predsjednika, 
Dopredsjednika Udruge i članove Predsjedništva Udruge na vrijeme od četiri (4) 
godine.  
 
Predsjedništvo Udruge 

 
Članak 33. 

 
Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom i vodi poslove 
Udruge između dvije izborne Skupštine. 
Predsjednik i dopredsjednik su po svom položaju članovi Predsjedništva Udruge. 
 

Članak 34. 
 

34.1. Predsjedništvo ima 5 (pet) članova, a čine ga Predsjednik Udruge, 
Dopredsjednik, tajnik i 2 (dva)  člana Predsjedništva Udruge. 

 
34.2. Predsjednik Udruge je po svom položaju predsjednik Predsjedništva Udruge, a 

članove Predsjedništva Udruge bira Skupština iz svog sastava na prijedlog 
Predsjednika. 

 
34.3. Predsjedništvo Udruge odgovara Skupštini za svoj rad. 
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34.4. Mandat Predsjednika Udruge i članova Predsjedništva Udruge traje 4 godine s 
mogućnošću ponovnog izbora. 

 
Članak 35. 

 
Predsjedništvo Udruge: 
 
35.1. utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna; 
 

35.2. utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa; 
 
35.3. podnosi Skupštini Udruge godišnji izvještaj o radu; 
 
35.4. odlučuje o visini članarine i upisnine ; 
 
35.5. odlučuje o brisanju i isključenju Člana Udruge iz članstva; 
 
35.6. imenuje Tehničku komisiju i druga tijela i povjerenike prema naputcima HAS-a, 

Aikikai Foundation, IAF i HOO;  
 
35.7. osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge; 
 
35.8. brine se o informiranju članstva i javnosti; 
 
35.9. donosi odluke o priznanjima i nagradama Udruge; 

 
35.10. bira predstavnika u Skupštinu HAS-a, ZŠUK-a i drugih Skupština Saveza čija je 

Udruga član;  
 

35.11. odlučuje o obavljanju dopuštne djelatnsti sukladno zakonu ; 
 
35.12. imenuje i opoziva predstavnike u druga tijela i institucije, te razmatra i usvaja 

njihova izviješća; 
 
35.13. odlučuje o organizaciji obavljanja stručnih, administrativnih i sličnih poslova za 

potrebe Udruge; 
 
35.14. odlučuje o korištenju imovine Udruge; 
 
35.15. upravlja imovinom Udruge, kao i imovinom koja je dana na upravljanje i 

korištenju Udruzi; 
 

35.16. odlučuje o pravima športaša sukladno Zakonu i ovom Statutu; 
 

35.17. imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata; 
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35.18. odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje 
obavljaju poslove u Udruzi; 
 

35.19. organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge 
aktivnosti Udruge; 

 
35.20. obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. 
 

Članak 36. 
 
36.1. Sjednice Predsjedništva Udruge održavaju se po potrebi, a saziva ih i vodi 

Predsjednik Udruge, a moraju se održati najmanje jednom u 3 mjeseca. 
 
36.2. Predsjedništvo Udruge će valjano odlučivati ako je nazočna većina članova 

Predsjedništva Udruge.  
 
36.3. Zapisnici sa sjednica Predsjedništva dostavljaju se Članovima Udruge prema 

potrebi. 
 
36.4. Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva   
           Udruge. 
 
PREDSJEDNIK UDRUGE 
 

Članak 37. 
 

37.1 Predsjednik  Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga 
Skupština na mandat od 4 godine, s time da može biti biran više puta zaredom. 
Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva 
Udruge. 

 
37.2. Predsjednik Udruge: 
 

1) zastupa i predstavlja Udrugu, 
 

2) saziva i rukovodi na sjednicama Skupštine Udruge i Predsjedništva Udruge i 
predlaže dnevni red, 
 

3) odgovara za zakonitost rada Udruge, 
 

4) brine o informiranju Članova Udruge i ostvarivanju javnosti rada, 
 

5) provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge i rukovodi radom Udruge 
između dvije sjednice Skupštine Udruge, 
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6) skrbi o izvršavanju i drugih aktivnosti i obveza sukladno općim aktima Udruge i 

ovim Statutom, 
 

7) predlaže kandidate za izbor članova Predsjedništva Udruge, 
 

8) pokreće sudske postupke u slučajevima oštećenja Udruge. 
 

9) Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine 
 

10)  Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća 
 

11)  Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge 
 

12)  Dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 
udruga 
 

37.3. Za svoj rad Predsjednik odgovara Skupštini i Predsjedništvu Udruge. 
 
37.4. Ista osoba može biti izabrana za Predsjednika Udruge više puta uzastopce. 
 
37.5. Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu Udruge i 

Skupštini Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim 
poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik Udruge. 

 
37.6. Članovi Predsjedništva pomažu Predsjedniku Udruge u njegovom radu i obavljaju 

druge poslove koje im povjeri Predsjednik i Predsjedništvo Udruge. 
 
37.7. u slučaju predstanka postojanja Udruge obnaša dužnost likvidatora. 
 

Članak 38. 
 

38.1. Predsjednika Udruge bira Skupština iz svojih redova. 
 
38.2.   Udruga ima Dopredsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine. 
          Dopredsjednik pomaže Predsjedniku Udruge u njegovom radu i obavlja druge  
          Poslove koje mu povjeri Predsjednik Udruge i Predsjedništvo Udruge. 
 
38.2. Odluku o pokretanju postupka isticanja kandidata za Predsjednika Udruge donosi 

Predsjedništvo Udruge zajedno s odlukom o sazivanju izborne Skupštine 
najmanje 15 dana prije datuma održavanja izborne Skupštine, o čemu u roku od 
8 dana pisanim putem obavještava Članove Udruge. 
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Članak 39. 
 

39.1. Za Predsjednika Udruge može biti izabrana osoba koja udovoljava slijedećim    
         Uvjetima : 
 

1) da se aktivno bavi aikidom i član je Udruge, 
 

2) da je državljanin Republike Hrvatske, 
 

3) da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpizma, 
 

4) da prihvaća ovaj Statut, 
 

5) da ima prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske 
 
                                                          Članak 40. 
 
40.1. Skupština Udruge može razriješiti pojedine članove Skupštine, Predsjedništva 

Udruge, cijelo Predsjedništvo Udruge, predsjednika i dopredsjednika Udruge i 
prije isteka vremena za koji su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne 
izvršavaju savjesno svoje obveze, ta ako ne postupaju sukladno ovom Statutu. 

 
40.2. Mandat u Skupštini prestaje i u slučaju gubitka državljanstva Republike Hrvatske 

ili podnošenja neopozive ostavke. 
 
40.3. Nadležno tijelo Udruge može iz razloga propisanih stavkom 1. ovog članka 

opozvati predstavnika u Skupštini Saveza u kojima je Udruga. 
 
40.4. Novom predstavniku kojega uputi Udruga kao član Saveza, mandat u Skupštini 

traje do isteka mandata opozvanog člana, a ako je opozvani član bio i član 
Predsjedništva Saveza, Skupština bira novog člana Predsjedništva kojemu mandat 
traje do isteka mandata sastava Predsjedništva u koji je izabran. 

 
40.5. Ako razrješava pojedine članove Predsjedništva ili Predsjednika Udruge, 

Skupština tada bira nove članove Predsjedništva Udruge, odnosno novog 
predsjednika na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. 

 
40.6. Svaki član Predsjedništva i predsjednik Udruge može zatražiti svoje razrješenje i 

prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost 
do donošenje odluke o razrješenju. 

 
40.7. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. 
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TAJNIK I STRUČNA SLUŽBA UDRUGE 
 

Članak 41. 
 

41.1. Radi ostvarivanja redovnog i povremenog obavljanja administrativnih, stručnih i 
tehničkih poslova Udruge, Udruga osniva Stručnu službu. 

 
41.2. Ustrojstvo i način rada Stručne službe uređuje se općim aktom koji donosi 

Predsjedništvo Udruge. 
 
41.3. Radom stručne službe rukovodi Tajnik Udruge. 
 
41.4. Broj djelatnika Stručne službe određuje Predsjedništvo Udruge. 
 
41.5. Tajnika Udruge bira i imenuje Predsjedništvo Udruge na mandat od 4 godine za 

obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruge. 
 
41.6. Za Tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 
 

1) da ima visoku stručnu spremu i najmanje 1 godinu radnog iskustva na 
istim ili sličnim poslovima u športskim djelatnostima ili 

 
2) višu stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili 

sličnim poslovima u športskim djelatnostima ili 
 
3) srednju stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili 

sličnim poslovima u športskim djelatnostima, 
 
4) da je osposobljen za rad na PC-u, 
 
5) da posjeduje organizacijske sposobnosti, 
 
6) da poznaje jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski, 
 
7) da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela športa i olimpizma. 
 

41.7. Tajnik Udruge vodi spisak  članova i ostale registre Udruge ; vodi zapisnike sa 
sjednica Skupštine Udruge i Predsjedništva Udruge; vodi i čuva arhivu Udruge i 
obavlja druge poslove. 

 
41.8. Tajnik Udruge brine o usklađenosti akata Udruge s aktima HAS-a i HOO-a. 
 

 
Članak 42. 

 
Tajnik Udruge obavlja slijedeće poslove: 
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1) organizira pripremu materijala za sjednice tijela Udruge, 
 

2) priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge , 
 

3) brine o administrativno-tehničkim poslovima Udruge, 
 

4) brine se o urednom vođenju registra članova, 
 

5) vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Predsjedništva Udruge,  
 

6) pohranjuje i čuva zapisnike i druge akte, te vodi arhivu Udruge, 
 

7) obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjedništva Udruge  u skladu s 
općim aktima Udruge . 
 

Tajnik je samostalan u svome radu i za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu i 
predsjedniku Udruge. 
 
 
ARBITRAŽNO VIJEĆE 
 

Članak 43. 
 

43.1. Članovi Udruge disciplinski odgovaraju za povredu svojih dužnosti utvrđenih 
Statutom ili drugim aktima. 

 
43.2. Disciplinski postupak vodi ARBITRAŽNO VIJEĆE, sastavljeno od tri člana koje 

bira i opoziva Skupština. 
 
43.3. Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Predsjedništvo 

Udruge, ili najmanje 1/3 članova Skupštine. 
 
43.4. Mandat članova arbitražnog vijeća traje četiri godine. 
 
43.5. U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: 

1) pisana opomena; 
2) prijedlog za isključenje iz Udruge. 

 
43.6. Odluke se donose većinom glasova članova Arbitražnog vijeća. 
 
 

Članak 44. 
 

44.1. Protiv odluke Arbitražnog vijeća može se, u roku od 15 dana, računajući od dana 
dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini Udruge. 
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44.2. Skupština Udruge je dužna odlučiti u povodu žalbe u roku od 30 dana od 
dostave žalbe.  

 
44.3. Odluka Skupštine Udruge u povodu žalbe je konačna. 

 
TEHNIČKA KOMISIJA 

Članak 45. 
 

45.1.  Tehnička komisija je stručna služba  Udruge. Članovi Tehničke komisije su po  
         svom položaju treneri Udruge.  
 
45.2.   Članove Tehničke komisije bira Predsjedništvo Udruge na prijedlog glavnog  
          trenera Udruge, a po naputcima Tehničke komisije HAS-a.  
 
45.3.    Tehničku komisiju Udruge čine 3 ili više trenera Udruge.  
 
45.4.    Članstvo u Tehničkoj komisiji traje do opoziva Predsjedništva Udruge na 
           prijedlog glavnog trenera Udruge ili Tehničke komisije HAS-a. 

 
Članak 46. 

 
46.1. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština Udruge ili 

Predsjedništvo Udruge mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga 
radna tijela. 

 
46.2. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaće, 

vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 
 
                                                               VI  
                     
                        IMOVINA SAVEZA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

 
Članak 47. 

 
Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva  
koje Udruge ostvaruje od: 
 
- od sponzorstva, 
- dobrovoljnih priloga i darova, 
- od donacija i dotacija, 
- članarine 
- sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge, 
- sredstava ostvarenih obavljanjem njenih športskih djelatnosti, 
- sredstva kojim jedinice lokalne i područne samouprave i država pomažu 
            obavljanje športske djelatnosti, 
-            nekretnine i pokretne stvari Udruge 
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- sredstava ostvarena organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke 
            djelatnosti sukladno Zakonu          
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom 
- druga imovinska prava. 
 

Članak 48. 
 

48.1. Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija. 

 
48.2. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu 

kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 
48.3. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se financijsko 

izvješće. 
 
48.4. Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom 
          Udruge.  
 
48.5.  Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i 
obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 
    
                                                              VII  
 
                                             NAGRADE I PRIZNANJA 
 

Članak 49. 
. 

Nagrade i priznanja dodjeljuju se sportašima, stručnim i športskim djelatnicima te 
športskim udrugama. Nagrade i priznanja mogu se dodijeliti i drugim fizičkim i pravnim 
osobama ako su svojim djelovanjem značajno pridonijeli razvitku športa i športske 
djelatnost, a posebno aikido vještine. 
 

Članak 50. 
 

Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja u skladu s posebnim Pravilnikom o priznanjima i 
nagradama kojeg donosi Predsjedništvo Udruge. 
 
                                                            VIII  
 
                                       PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 
 

Članak 51. 
 

51.1. Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima 
         predviđenim zakonom. 
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51.2. U slučaju prestanka rada Udruge imovina će pripasti Hrvatskom Aikido Savezu. 
 
51.3.  Imovina se ne može dijeliti svojim osnivačima, osobama ovlaštenim za zastupanje, 
         Zaposlenima ili njima povezanim osobama.  
 
51.3. U slučaju prestanka postojanja  temeljem odluke Skupštine Udruge, ista donosi 

odluku o prestanku postojanja  Udruge dvotrećinskom većinom glasova od 
ukupnog broja članova Skupštine Udruge. 

 
  Članak 52. 

 
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Prema čl.35, točka 35.7. ovog Statuta, 
Predsjednik Udruge je ujedno i likvidator Udruge  
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. 
 
 
                                                              IX  
 
                                 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 53. 
 

Statut Udruge donosi Skupština Udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja 
Članova u Skupštini nakon provedene rasprave. 
 

Članak 54. 
 

54.1. Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata zajednice daje Predsjedništvo 
Udruge. 

 
54.2. Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s 

odredbama Statuta. Ovaj Statut je u skladu sa Statutom HAS-a i Statutom HOO-
a i potrebno ga je usklađivati prema tim Statutima u slučaju izmjena. 

 
54.3. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo Udruge i 

upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Predsjedništvo Udruge razmatra 
primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje 
Prijedlog Statuta. 

 
Članak 55. 

 
Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a 
zahtjevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koji donosi Skupština 
Udruge. 
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Članak 56. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u 
Registar udruga Republike Hrvatske kod Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, Služba za opću upravu. 
 
Primjenom ovoga Statuta, prestaje važiti Statut koji je donijela Skupština na sjednici 
18.01.2014. god. 

 
 
 
 
 
U Kaštel Sućurcu, 14.09.2015. g 
                                                                                   Aikido klub „ Kaštela-Gen Ki“ 
                                                                                            Predsjednik : 
                                                                                      Jakša Alfirević, dipl.ing. 
 
 
 
 
                                                                                     _______________________ 
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