Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014 u daljnjem tekstu:
Zakon) i članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Zbor
Hrvatske igo udruge na Zboru održanom dana 04.07.2015. godine u Zagrebu, donosi
sljedeći:

STATUT
Hrvatske igo udruge
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(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; o uvjetima i načinu
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj
odgovornosti članova i način uvođenja popisa članova; tijelima, njihovu sastavu i
načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju
mandata te načinu sazivanja Zbora u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu
likvidatora; prestanku postojanja; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom;
o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja te o načinu rješavanja unutarnjih
sporova i sukoba interesa te drugim pitanjima od značaja za rad: Hrvatske igo udruge (u
daljnjem tekstu: Udruga).

(2)

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji
imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 2.

(1)

Puni naziv udruge glasi: HRVATSKA IGO UDRUGA

(2)

Skraćeni naziv udruge glasi: HIGOU

(3)

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku, koji
glasi:CROATIAN IGO ALLIANCE.

(4)

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 3.

(1)

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Srednjaci 22/I.
Članak 4.

(1)

Udruga ima pečat i znak. Pečat Udruge je pravokutan s natpisom „HIGOU - Hrvatska
igo udruga“.

(2)

Znak Udruge je kvadratan, s tekstom Hrvatska igo udruga, te sa stilizirana dva crna i
dva bijela dijagonalno postavljena kamenčića na ploči.
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Članak 5.
(1)

Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim Udrugama i organizacijama koje imaju
slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom
Udruge. Odluku o udruživanju Udruge sa drugim Udrugama ili organizacijama, kao i
odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Zbor Udruge.

(2)

Udruga može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu.

(3)

Udruga može osnovati ustrojstvene oblike, koji mogu imati svojstvo pravne osobe.

(4)

Pravilima i smjernicama o radu Udruge detaljnije se određuje način odlučivanja i rada
Klubova.
Članak 6.

(1)

Udruga je neutralna po pitanjima politike i vjere.

(2)

Diskriminacija bilo koje vrste prema osobama ili skupinama osoba temeljena na
njihovoj boji kože, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, ili bilo čemu drugome zabranjena
je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Udruge.

II. CILJEVI, DJELATNOSTI I JAVNOST RADA
Članak 7.
(1)

Ciljevi Udruge su:



promicanje, pomaganje i razvijanje kombinatorne strateške igre na ploči, go,
poznate kao igo (Japan), baduk (Koreja) te weiqi (Kina),
okupljanje pojedinaca, skupina te drugih udruga i organizacija koje se aktivno bave
igrom go;

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području sporta.
Članak 8.
(1)

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 7. Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:









organiziranje natjecanja, tečajeva, savjetovanja, radionica i konferencija;
planiranje rada i razvitka igre go;
pripremanje članova za sudjelovanje u sastavu državne reprezentacije;
nabavljanje i izrada opreme, literature i stručnih uputa za igru;
promicanje aktivnosti udruge u inozemnim strukovnim organizacijama za go;
organiziranje izleta i paket-aranžmana za članove Udruge u trajanju od dva dana s
jednim noćenjem sukladno Zakonu;
okupljanje i osposobljavanje volontera za provođenje pojedinih programa Udruge;
edukacija građanstva, naročito djece i mladih, o igri go.
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Članak 9.
(1) Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se:



pravodobnim izvještavanjem o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim
izvješćima, putem javnih medija, elektroničke pošte i Internet sjedišta Udruge,
javnim priopćavanjem.
III. INFORMIRANJE ČLANSTVA
Članak 10.

(1)

Svi članovi Udruge sami utječu na rad Udruge, te imaju pravo na uvid u sve aktivnosti
vezane uz Udrugu.

(2)

Informacije o aktivnostima Udruge, radu Savjeta, te odlukama koje se donose na Zboru
članovi Udruge dobivaju preko izvještaja putem interneta.
IV. ČLANOVI UDRUGE
Članak 11.

(1)

Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin
Republike Hrvatske koji potpiše pristupnicu.

(2)

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem
ovlaštenog predstavnika za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne
osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja, a sukladno članku 12. ovog Statuta.

(3)

Članom Udruge može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako
za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav član nema
aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne poslovnu sposobnost.

(4)

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu, koju određuje Savjet. Članovi mogu biti
oslobođeni plaćanja članarine, prema odluci Savjeta.

Članak 12.
(1)

Pravna osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev Savjetu Udruge, koji
zahtjev iznosi na Zboru, koji o istom donosi odluku.
Članak 13.

(1)

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Savjet Udruge.

(2)

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu)
člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva
u Udruzi.

(3)

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
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Članak 14.
(1) Članovi Udruge imaju pravo:





sudjelovati u odlučivanju o djelatnostima Udruge,
sudjelovati u aktivnostima Udruge,
biti informirani o radu Udruge,
birati i biti birani u tijela Udruge.

(2) Članovi Udruge imaju dužnost:






poštovati odluke tijela Udruge,
poštovati odredbe Statuta,
čuvati i podizati ugled Udruge,
čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze,
redovito plaćati članarinu.
Članak 15.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:




(1)

Člana se može isključiti :




(2)

dobrovoljnim otkazivanjem članstva,
neplaćanjem članarine,
isključenjem,
smrću.
Članak 16.
ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Udruge,
ako ne izvršava obveze člana, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta,
ukoliko svojim djelovanjem izaziva djelovanja opisana u članku 6. stavak 2. ovog
Statuta.

O isključivanju člana odlučuje Zbor. Prije donošenja odluke o isključenju članu se mora
pružiti mogućnost obrane pred Zborom.
Članak 17.

(1)

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.

(2)

Savjet rješava sporove/sukob interesa, način odlučivanja Savjeta uređuje se pravilnikom
koji donosi Zbor. Savjet u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe
Zakona o mirenju.

(3)

Savjet podnosi izvještaj Zboru koji donosi konačnu odluku.

(4)

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, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga
zajedno s odlukom Zbora.
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V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUGE
Članak 18.
(1)

Udrugu zastupaju članovi Zbora izabrani za tu funkciju na Zboru Udruge s mandatom
od dvije godine.

(2)

Udrugu predstavljaju članovi Savjeta.

(3)

Udrugu mogu predstavljati i zastupati i druge osobe po odluci Zbora.

(4)

Osoba ovlaštena za zastupanje:





zastupa Udrugu,
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
dostavlja zapisnik s redovne sjednice zbora nadležnom uredu koji vodi registar
udruga,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

VI. TIJELA UDRUGE
Članak 19.
(1)

Tijela upravljanja Udrugom su:



Zbor i
Savjet.
Zbor
Članak 20.

(1)

Zbor je najviše tijelo upravljanja Udruge.

(2)

Zbor čine svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice
Udruge.
Članak 21.

(1)

Zbor zasjeda po potrebi. Sjednica Zbora može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica održava se najmanje jednom u tijeku jedne kalendarske godine, a
izborna svake dvije godine.

(2)

Sjednice Zbora saziva Savjet. U odluci o sazivanju Savjet utvrđuje dnevni red sjednice,
te dan i mjesto održavanja sjednice.

(3)

Savjet je dužan sazvati Zbor na zahtjev najmanje trećine članova Zbora. U svom
zahtjevu za sazivanje sjednice Zbora predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice. Savjet saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako
je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj
(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

(4)

Sjednicu Zbora u slučaju isteka mandata tijelima udruge saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis
članova prije isteka mandata tijelima udruge.
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Članak 22.
(1)

Sjednicu Zbora vode moderatori Zbora na prijedlog Savjeta Udruge ili bilo kojeg člana,
a koje potvrđuje Zbor.

(2)

O radu sjednice Zbora vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 23.

(1)

Zbor Udruge:


















donosi i mijenja Statut te Pravila i smjernice Udruge,
donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
utvrđuje politiku razvitka Udruge,
odlučuje o udruživanju u savez s drugim srodnim organizacijama,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarski djelatnosti,
donosi financijski plan i završni račun,
donosi i mijenja program rada,
bira i razrješuje dužnosti sudionike u Savjetu Udruge,
bira i razrješuje dužnosti predstavnike i zastupnike Udruge
razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
daje smjernice za rad Udruge,
odlučuje o osnivanju i ukidanju drugih ustrojstvenih oblika (sekcija i sl.) te im
utvrđuje zadaće,
imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
odlučuje o isključenju iz Udruge,
tumači Statut, Pravila i smjernice o radu Udruge te ostale dokumente Udruge,
obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
Članak 24.

(1)

Zbor odluke donosi pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Zbora većinom glasova svih prisutnih članova Zbora.

(2)

Pravilima i smjernicama o radu Udruge detaljnije se određuje način odlučivanja i rada
Zbora.
Članak 25.

(1)

Maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u
radu Zbora sa svojim prijedlozima i reakcijama na prijedloge drugih, ali nemaju status
članova Zbora, tako da nemaju ni pravo odlučivanja na Zboru kao ni mogućnost da
budu birani za stalne sudionike u Savjetu Udruge.
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Savjet
Članak 26.
(1)

Savjet je izvršno tijelo Udruge koje se sastoji od pet članova i najviše tijelo upravljanja
između dva zasjedanja Zbora.

(2)

Zbor Udruge bira članove u Savjet Udruge na mandat od dvije godine.

(3)

Članove u Savjet bira se među članovima Zbora.

(4)

Članovi Savjeta zaduženi su za novčano poslovanje, evidenciju članstva i brigu oko
ostalih organizacijskih aspekata Udruge.

(5)

Pravilima i smjernicama o radu Udruge detaljnije se određuje način odlučivanja i rada
Savjeta.
Članak 27.

(1)

Članu Savjeta prestaje mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:




razrješenjem od strane Zbora,
na osobni zahtjev,
smrću.

(2)

Zbor Udruge može razriješiti dužnosti člana Savjeta ili Savjet u cjelini ukoliko član
Savjeta ili Savjet u cjelini ne obavljaju dužnosti u skladu s ovim Statutom ili štete
ugledu Udruge.

(3)

Ukoliko razrješava sve članove Savjeta, Zbor tada bira nove članove Savjeta s punim
mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Savjeta, Zbor bira nove članove
Savjeta na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Članak 28.

(1) Savjet Udruge obavlja izvršne funkcije i druge funkcije određene ovim Statutom.
(2) Savjet:








saziva Zbor Udruge,
organizira i rukovodi poslovanjem Udruge,
utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada i Statuta koji se podnose
Zboru na razmatranje i prihvaćanje,
brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Zbora Udruge,
podnosi izvješća o radu Zboru Udruge,
upravlja imovinom Udruge,
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i Pravilima i smjernicama o radu
Udruge.
Članak 29.

(1)

Sastanci Savjeta se održavaju prema potrebi.

(2)

Sastanak Savjeta može sazvati svaki član Savjeta Udruge.

(3)

Sastancima Savjeta mogu prisustvovati i ostali članovi Zbora kao zainteresirani
sudionici.
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Članak 30.
(1)

Odluke na sastancima Savjeta donose se većinom glasova ukupnog broja članova
Savjeta.

(2)

Pravilima i smjernicama o radu Udruge detaljnije se određuje način odlučivanja i rada
Savjeta.
Članak 31.

(1)

Za svoj rad Savjet je odgovoran Zboru. Savjet na svakoj sjednici Zbora podnosi Zboru
izvješće o svom radu.
VII. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE
Članak 32.

(1)

Imovinu Udruge čine:






(1)

novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i
darovima,
novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju
ciljevi,
financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih
izvora,
pokretne stvari,
druga imovinska prava.
Članak 33.

Knjigovodstveno - financijsko poslovanje Udruge vodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima Republike Hrvatske.
VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 34.

(1)

Udruga prestaje s radom odlukom Zbora ili iz razloga predviđenih zakonom.

(2)

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili
zakladi odlukom Zbora ili likvidatora Udruge, u slučaju da se Zbor nije sazvao u za to
zakonom predviđenom roku.
Članak 35.

(1)

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Zbor.

(2)

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. OSTALE ODREDBE
Članak 36.

(1)

U radu Udruge ne može djelovati, niti sudjelovati na natjecanjima, obavljati stručne
poslove, osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo
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protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne
slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je
počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje je joj je izrečena
bezuvjetna kazna zatvora, dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.
Članak 37.
(1)

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći
kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja na natjecanjima,
obavljanja stručnih poslova i sudjelovanja u radu Zbora ili tijela upravljanja Udrugom,
do okončanja postupka.
X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.

(1)

Ovaj Statut stupa na snagu od dana donošenja.

U Velikoj Gorici, 5. srpnja 2015.

U ime Udruge:
Zoran Mutabžija
(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)
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