Na osnovu odredbe članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine
88/2001.) i Statuta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske
Skupština Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Splita na sjednici
održanoj dana 18. ožujka 2011. god. donosi

STATUT
UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA
GRADA SPLITA

Split, 18. ožujak 2011..g.
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UVOD

Udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Splita je pravni slijednik Saveza
udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog
16. svibnja 1948. god., koji je na Skupštini održanoj 16. travnja 1992.g.
promijenio ime u Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske (SAB RH), na
Skupštini održanoj 27. studenog 1997. u Savez antifašističkih boraca Hrvatske
(SAB-H), a na Skupštini održanoj 7. veljače 2002. god. u Savez antifašističkih
boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH).
I NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 1.

Udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Splita je dobrovoljna
organizacija sudionika narodno oslobodilačke borbe i antifašistički opredijeljenih
građana Splita učlanjenih u Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike
Hrvatske.
Udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Splita je dobrovoljna,
samostalna, nevladina, nestranačka, humanitarna, domoljubna, antifašistička i
demokratska višenacionalna organizacija udruženih građana Hrvatske, koji
prihvaćaju statutom utvrđene programske ciljeve i načela.
Naziv udruge je:

UDRUGA ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA
GRADA SPLITA (u daljnjem tekstu: UDRUGA)
Skraćeni naziv Udruge je UAAB GRADA SPLITA.
Sjedište Udruge je u Splitu, ulica Ban Mladenova br. 9/I.
II PODRUČJE NA KOJEM UDRUGA DJELUJE
Članak 2.
Udruga djeluje na području grada Splita u skladu sa Ustavom, zakonima,
Statutom Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i ovim
Statutom.
Članak 3.
Udruga ima svoj pečat, znak i zastavu,
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Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm. U krugu pečata je
natpis:UDRUGA ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA grada Splita Split.
U sredini pečata nalazi se znak Udruge.
Znak Udruge je krug ispunjen zrakama razdijeljenim u pet smjerova, u
čijem je središtu partizanska troroga kapa s petokrakom zvijezdom.
Zastava Udruge je zastava SABA RH, sastoji se od tri vodoravno
položene boje i to crvene, bijele i plave sa znakom SABA RH u sredini.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Zastava SABA RH ističe se u radnim prostorijama i na skupovima Udruge,
pored državne zastave.
Članak 4.
Udruga je pravna osoba upisana u registar Udruga u Županijskom uredu
za opću upravu u Splitu.

III ZASTUPANJE
Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge.

Skupština može

ovlastiti i druge osobe za zastupanje
IV CILJEVI I ZADACI UDRUGE
Članak 6.

Cilj udruge je ostvariti, poticati, predlagati, podupirati i razmatrati djelatnosti i ideje
kojima je svrha: Suvremena, složna, stabilna, demokratska, građanska, napredna,
Europska, stranački pluralna i tolerantna Hrvatska.
Ciljeve postići bez namjere stjecanja dobiti i koristi, na dobrovoljnoj osnovi okupljanjem
antifašistički opredijeljenih građana Splita, bez obzira na dob i spol, nacionalnu,
vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost i to radi:
a) Razvoja, demokracije, sloboda, tolerancije, solidarnosti i borbe protiv svakog
ekstremizma.

3

b) Jačanje zajedništva svih građana RH, učinkovitosti pravne države,
gospodarskog i socijalnog napretka, međunarodnog mira.
c) Promicanje i njegovanja tradicija antifašističke borbe.
d) Postizanja antifašističkih vrijednosti jednog naprednog i demokratskog društva.
e) Svakog suprotstavljanja neravnopravnosti građana, nacionalnoj, rasnoj i
vjerskoj mržnji.
f) Suradnje sa srodnim organizacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu.
Članak 7.
Osnovne zadaće Udruge jesu:
1. zalaganje za ostvarenje jednakosti ljudi pred zakonom, za pravo na
različitost, za međuljudsku toleranciju, a protiv diskriminacije u rasnom,
nacionalnom, vjerskom i kulturnom pogledu.
2. poticanje rješavanja zdravstvenog, mirovinskog, socijalnog, stambenog
i ostalih životnih pitanja sudionika antifašističke borbe, osobito ratnih
invalida /vojnih i civilnih/, kao i ostalih članova Udruge, radi podizanja
kvalitete njihova života.
3. razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva, te drugih oblika
društvene pomoći bolesnim i socijalno ugroženim članovima.
4. zalaganje za razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija, za
ostvarenje ljudskih prava i zaštitu čovjekove okoline.
5. suprotstavljanje omalovažavanju i prekrajanju tekovina NOB-e i njenih
sudionika, te borba protiv oživljavanja fašizma i nacizma u bilo kom
obliku.
6. zalaganje da se sačuvaju od zaborava značajniji događaji i datumi iz
antifašističke borbe kao i uloge Josipa Broza – Tita, vrhovnog
komandanta NOV-e.
7. zalaganje za objektivno utvrđivanje činjenica o narodno oslobodilačkoj
borbi u Hrvatskoj, posebno zalaganje za vrednovanje djelatnosti
ZAVNOH-a kao prethodnica Hrvatskog više-stranačkog Sabora, te
doprinosa AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Pazinskih odluka iz 1943. godine
utemeljenju Republike Hrvatske u sadašnjim njenim granicama.
8. zalaganje za očuvanje spomeničke baštine i za dostojno obilježavanje
značajnih lokacija i datuma, radi razvijanja i očuvanja pijeteta prema
osobama koje su pale u antifašističkoj borbi ili bile žrtve rata /u
logorima, zatvorima, bombardiranju, borbi, zbjegovima, epidemiji i dr./,
kao i obnovi srušenih i devastiranih spomenika i spomeničkih obilježja,
te stalno poticanje i inicijative i aktivnosti da se zaustave rušenja i
devastacije, te da skupština Županije i gradsko Vijeće, te u svom dijelu
i konzervatorski odjel, preuzmu zaštitu i održavanje relevantne
spomeničke baštine iz NOB-e, jer se radi o kulturnim dobrima
povijesnoga značenja.
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9. suprotstavljanje manipuliranju žrtvama II svjetskog rata u ma kom
pogledu i u tom cilju pomagati u daljnjem utvrđivanju istine o žrtvama
ma sa čije strane one bile.
10. izražavanje pijeteta prema nevinim žrtvama ratova.
11. poticanje umjetničkog stvaralaštva o NOB-u, organiziranje susreta,
izložbi, proslava, obilazaka i komemoracija vezanih za događaje iz
NOB-e.
12. suradnja sa srodnim antifašističkim i veteranskim organizacijama i
udrugama u zemlji i inozemstvu na pitanjima od zajedničkog interesa.
13. zalaganje za jačanje suživota, posebno na prostorima s nacionalno
miješanim stanovništvom.
14. za školski sustav u kome će se prošlost izučavati objektivno i istinito.
15. za razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta.
16. sakupljanje i čuvanje arhivske i memoarske građe o Narodno
Oslobodilačkom Pokretu, te po mogućnosti i publiciranje odabrane
građe.
17. poticanje izdavačke djelatnosti vezane uz antifašističku borbu .

V DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 8.
Udruga u ostvarivanju svojih ciljeva služi se isključivo demokratskim
metodama i zakonskim sredstvima.
U pogledu očuvanju tradicije Udruga će okupljati članstvo na skupovima i
komemoracijama povodom značajnih obljetnica iz NOB-e. Organizirati će naučne
i druge rasprave, okrugle stolove i javne govornice radi dokazivanja istine o
NOB-u, kao i radi suprotstavljanja svakom pokušaju iskrivljavanju naše
antifašističke prošlosti.
U pogledu društvenih i kulturnih djelatnosti organizirati će razgovore i
rasprave s političkim strankama, sa stručnjacima i organima vlasti. Posebnu
pažnju Udruga će posvetiti načinu odgoja mladih generacija u duhu demokracije,
tolerancije i antifašizma.
Članak 9.
Udruga će se zalagati za ostvarivanje ravnopravnosti veterana proteklih
ratova, ali u skladu s međunarodnim konvencijama i preporukama.
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Članak 10.
Udruga se može učlaniti i u druge srodne regionalne i međunarodne
organizacije ili udruge (na pr Stalni FORUM u Anconi), radi efikasnije zaštite
antifašističkih demokratskih tekovina.
VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA
Članak 11.

Rad Udruge i njegovih tijela je javan. Javne su sve sjednice, sastanci i
skupovi. Provode se javne rasprave o prijedlozima važnih akata Udruge. Daju se
članstvu obavijesti i informacije pismene i usmene o donesenim odlukama
Udruge, o radu i problemima Udruge, kao i dobivanjem informacija putem glasila
SABA RH.
Javno se u tisku i ostalim medijima iznose opredjeljenja i stavovi Udruge.
Održavaju se tiskovne konferencije za određena pitanja i teme.
Izvještava se tisak i ostali mediji o radu i sjednicama Udruge, te im se
omogućuje prisutnost.
Javno iznošenje stavova Udruga ostvaruje i priopćenjima za javnost kao i
na javnim skupovima.
VII ČLANSTVO
Članak 12.
Član Udruge može biti svaki građanin Splita ili građanin Republike
Hrvatske koji živi u zemlji ili izvan nje te pravna osoba koji, odnosno koja
prihvaća Statut i programske ciljeve Udruge i želi njegovati i čuvati antifašističke
tradicije ili želi materijalno pomagati, a osobito ako je:
1.
sudjelovao u antifašističkom, antinacističkom oslobodilačkom
ratu ili bilo na koji način pomagao antifašistički narodno
oslobodilački pokret.
2.
bio u zarobljeništvu, zatvoru ili internaciji, logoru, deportaciji ili na
prinudnom radu zbog pomaganja oslobodilačkog pokreta,
učestvovao u savezničkim konvojima, bio žrtva fašističkog terora.
3.
izvan zemlje bio u oružanim formacijama savezničkih armija
antifašističke koalicije ili pokretima otpora i borio se protiv
nacizma i fašizma.
4.
ratni vojni invalid II svjetskog rata sudionik antifašističke koalicije.
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5.
6.

civilni invalidi II svjetskog rata.
sudionik Domovinskog rata – antifašista.
Članak 13.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Članu Udruge izdaje se članska iskaznica. Oblik i sadržaj iskaznice
utvrđuje Predsjedništvo SABA RH posebnom odlukom.
Član Udruge obavezan je plaćati članarinu na osnovu odluke Skupštine
Udruge.
Iznimno, članom Udruge treba smatrati i one drugove ili drugarice, koji
danas zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da obavljaju ove osnovne statutarne
obveze.
Članak 14.
Savez ratnih vojnih invalida Hrvatske, Savez društava «J.B.Tito» i Sindikat
umirovljenika Hrvatske – Podružnica vojnih umirovljenika, su kolektivni članovi
SABA RH.
Ove organizacije koje djeluju u Splitu, mogu biti kolektivni članovi UAAB
Grada Splita, ali to moraju potvrditi vlastitom odlukom
Članak 15.
Počasno članstvo
Građanin RH koji društvenim i moralnim djelovanjem, intelektualnim
radom i materijalnom pomoći doprinese afirmaciji antifašističkih demokratskih
principa, jačanju ljudskih prava, bilo samostalno ili u okviru neke udruge, može
biti proglašen počasnim članom SABA RH uz njegov pristanak.
O dodjeli počasnog članstva, na prijedlog udruga i zajednica udruga
županija odlučuje Predsjedništvo SABA RH.
Građanin Splita koji društvenim i moralnim djelovanjem, intelektualnim
radom i materijalnom pomoći doprinese afirmaciji antifašističkih principa, jačanju
ljudskih prava bilo samostalno ili u okviru neke udruge, može biti proglašen
počasnim članom UAAB Grada Splita, uz njegov pristanak.
O dodjeli počasnog članstva odlučuje Predsjedništvo Udruge.
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Članak 16.
Udruga je dužna plaćati dio svoje članarine za rad SABA RH, prema
odluci koju donosi Predsjedništvo SABA RH.
Članak 17.

Priznanja i zahvalnice
Za naročiti doprinos u radu UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH
BORACA ili za jačanje antifašističkih demokratskih principa i jačanje ljudskih
prava, članu SABA RH, udruzi ili zajednici udruga županije može se dodijeliti
Povelja,Posebno priznanje, Priznanje ili Zahvalnica.

Građaninu, udruzi SABA RH ili drugoj pravnoj osobi koja naročito mnogo doprinosi
afirmaciji antifašističkih principa i ideja, na prijedlog Izvršnog odbora Predsjedništva
SABA RH, može dodijeliti povelju. Predsjedništvo SABA RH pravilnikom utvrđuje
kriterij za dodjelu povelja, kao i njihovu formu.
Prijedloge za dodjelu Povelje, Posebnih priznanja, Priznanje ili Zahvalnica donosi
Predsjedništvo naše Udruge, a na prijedlog Komisije za priznanje.
Prava, obaveze i odgovornosti članstva:
Članak 18.
Svi članovi Udruge su u pravima i obavezama jednaki.
Prava člana Udruge jesu da:
1. sudjeluju u radu Udruge i njenih tijela,
2. bira i da bude biran u tijelu Udruge,
3. daje prijedloge za poboljšanje rada i poslovanja Udruge,
4. prisustvuje sjednicama Udruge na kojima se raspravlja o njegovom radu i
prijedlozima.
Članak 19.
Dužnosti člana Udruge jesu da:
1. se zalaže za ostvarenje zadataka navedenih u ovom Statutu,

8

2. svojim aktivnim radom, znanjem i iskustvom pomaže u radu Udruge i
Saveza,
3. izvršava preuzete obaveze i zadatke dobivene od organa i tijela udruge,
4. čuva ugled Udruge, Saveza te članstva u Udruzi,
5. redovno plaća članarinu uz iznimku opisanu u čl.13.
Članak 20.
Dužnost Udruge, kao članice SABA RH je, da godišnje pismeno izvijesti
Predsjedništvo SABA RH o svom radu, problemima na koje u svom radu nailazi,
o stanju i broju članova i financiranju.
Članak 21.
Članstvo u Udruzi prestaje:
1. smrču člana udruge
2. dobrovoljnim istupanjem iz članstva Udruge,
3. brisanjem iz evidencije Udruge zbog neopravdanog neplaćanja
članarine ili radi preseljenja,
4. isključenjem prema članku 22.
Članak 22.
Član Udruge može biti isključen ako nanosi moralnu i materijalnu štetu
Udruzi, te ako svojim ponašanjem nanosi štetu ugledu Udruge, domovine
Hrvatske ili ako djeluje suprotno Statutu Udruge.
Odluku o isključenju člana donosi Predsjedništvo Udruge.
Član Udruge koji je isključen ima pravo žalbe u roku od 30 dana od
primitka odluke, Skupštini Udruge čija je odluka konačna.

VIII. UNUTARNJI USTROJ
Članak 23.
Radi povezivanja članstva Udruga po dijelovima grada, u gradskim

kotarevima i mjesnim odborima, može imati svoga povjerenika. Povjerenika određuje
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Predsjedništvo udruge svojom odlukom koja sadrži i naputak o obavezi povjerenika
prema udruzi.
Udruga može formirati podružnice, sekcije, klubove i interesne skupine
(liječnici, učitelji i dr.).
Članak 24.

Udruga je pravna osoba, a ogranci nemaju status pravne osobe.
Udruga Grada Splita udružuje se u Zajednicu udruga antifašističkih boraca
i antifašista Splitsko-dalmatinske županije.

IX. TIJELA UDRUGE
Članak 25.
Tijela Udruge jesu: Skupština, Predsjedništvo i Nadzorni Odbor.

A. SKUPŠTINA
Članak 26.
Najviše tijelo Udruge je Skupština
Mandat Skupštine traje 2 (dvije) godine.

Skupštinu Udruge sačinjavaju svi njeni članovi, a ona može otpočeti sa radom i
pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje ¼ pozvanih članova Udruge
Članak 27
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Predsjedništva po odluci
Predsjedništva Udruge, kojom se utvrđuje datum, mjesto održavanja i dnevni red.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo.
Glasovanje na Skupštini u pravilu je javno, a može biti i tajno, ako to
odluči Skupština
Sjednica Skupštine može biti izborna, redovna ili izvanredna.
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Članak 28.
Sjednica izborne Skupštine Udruge održava se svake 2 (dvije) godine, a
izvanredna po potrebi.
Izvanredna sjednica Skupštine Udruge može biti radna, svečana ili
sazvana zbog izvanrednih okolnosti. Izvanredna sjednica Skupštine zakazuje se
kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti u Gradu, državi ili SABA RH.
Kada izvanrednu sjednicu zahtijevaju delegati, najmanje trećina delegata
ili članova. Skupština se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana
pismenog podnijetog zahtjeva.
Ako Predsjedništvo Udruge ne sazove sjednicu u predviđenom roku, to će
učiniti delegati koji su inicirali sazivanje Skupštine.
Članak 29.
Skupština Udruge na prijedlog Kandidacione komisije bira Predsjedništvo
Udruge od 25 članova, te Nadzorni odbor od 5 članova.
Kandidaciona komisija sastavlja listu kandidata za Predsjedništvo,
Nadzorni odbor i druge organe na temelju prijedloga članova i prijedloga
aktualnog Predsjedništva iz članstva Udruge.
U Predsjedništvo i druge organe Udruge treba birati što više mlađih
članova.
Članak 30.
Zadaci Skupštine Udruge su da:
1. donosi Statut te izmjene i dopune Statuta,
2. razmatra i usvaja izvješće Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge i
donosi zaključke o tome,
3. bira i razrješava Predsjedništvo i Nadzorni odbor Udruge,
4. bira delegate u Skupštinu SABA RH,
5. bira delegate u Skupštini Zajednice udruga Splitsko-dalmatinske
županije,
6. raspravlja i o drugim pitanjima po ukazanoj potrebi, a koje su od
interesa za Udrugu i članstvo.
Članak 31.
Skupština svoje Odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
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Iznimno, za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune potrebna je
suglasnost dvije trećine prisutnih članova Skupštine.
U slučaju nedostatka kvoruma Skupština Udruge se odgađa za jedan sat.
Ako ni nakon toga nema kvoruma, Skupština se odgađa.
Skupština Udruge o svom radu donosi Poslovnik.

B. PREDSJEDNIŠTVO
Članak 32.
Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Skupštine Udruge koje obavlja
zadatke iz svoje nadležnosti utvrđene ovim Statutom.
Mandat Predsjedništva Udruge traje dvije (2) godine
Predsjedništvo Udruge iz svog sastava bira predsjednika, potpredsjednike (3)
i tajnika. Glasanje može biti tajno ili javno o čemu odlučuje samo Predsjedništvo.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i tajnika u pravilu traje 2 godine koliko traje i
mandat Predsjedništva.
U koliko to zahtjevi nalažu mandat izabranih može trajati i kraće vrijeme.
Predsjedništvo Udruge radi na sjednicama. Pravovaljano odlučuje kada
sjednici prisustvuje većina članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
Predsjedništvo Udruge može po potrebi kooptirati nove članove, ali
najviše do jedne trećine članova Predsjedništva. Kooptirane članove potvrđuje
Skupština Udruge na prvoj sjednici. Mandat kooptiranih članova traje do isteka
mandata Predsjedništva Udruge.
Predsjedništvo se mora sastajati najmanje 4 puta godišnje.
Članak 33.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

U djelatnosti Predsjedništva Udruge spada:
utvrđivanje prijedloga Statuta Udruge, odnosno prijedloga za izmjenu i
dopunu Statuta Udruge i drugih odluka koje podnosi Skupštini na
razmatranje i usvajanje,
praćenje primjene Statuta Udruge i drugih općih akata i odluka,
donošenje godišnjeg programa – plana rada i zadataka Udruge,
donošenje godišnjeg proračuna prihoda i rashoda za tekuću godinu i
usvajanje godišnjeg završnog računa,
periodično raspravljanje o financijskom poslovanju Udruge,
imenovanje naredbodavaca za raspolaganje financijskim sredstvima po
pojedinačnim isplatama u skladu zakonskih propisa,
donošenje odluke o visini članarine i njenoj raspodjeli za kalendarsku
godinu,
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8. donošenje odluka o nabavi osnovnih sredstava, tekućih troškova, te
odluke o naknadama, honorarima i povremenim nagrađivanjem preko

5.000, kn,
Predsjednik donosi odluke do visine od 1.000 ,kn.
Izvršni odbor donosi odluke do visine od 5.000, kn
9. donošenje odluke o učlanjenju u regionalne udruge,
10. donošenje odluka o osnivanju sekcija, ogranaka, komisija, odbora i drugih
radnih tijela, o izboru članova tih tijela i njihovim zadacima,
11. razmatranje izvještaja o radu ogranaka, sekcija, komisija, odbora i drugih
radnih tijela i davanja potrebnih smjernica za rad,
12. donošenje organizacionih i drugih uputa za rad,
13. utvrđivanje prijedloga za dodjeljivanje priznanja i zahvalnica SABA RH,
14. obavljanje i drugih poslova predviđenih Statutom Udruge, drugim aktima
Udruge i koje mu odredi Skupština Udruge,

IZVRŠNI ODBOR PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE
Članak 34.
Predsjedništvo Udruge ima Izvršni odbor.
Izvršni odbor Udruge ima 9 članova, a od toga po svom položaju su
njegovi članovi: predsjednik, potpredsjednici i tajnik Predsjedništva Udruge. Osim
njih Predstavnik SRVI, Društva «Josip Broz – Tito» i Sindikata umirovljenika
Hrvatske – Podružnice vojnih umirovljenika, su po položaju članovi Izvršnog
odbora..
Predsjednik Predsjedništva Udruge je i predsjednik Izvršnog odbora
Predsjedništva Udruge.
Izvršni odbor Predsjedništva Udruge ostvaruje plan rada i zaključke
između sjednica Predsjedništva Udruge.
O svom radu podnosi izvještaj Predsjedništvu Udruge.
Izvršni odbor Udruge donosi odluke o tekućim troškovima do =5.000,00
kuna.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE
Članak 35.
Predsjednik Predsjedništva Udruge predstavlja i zastupa Udrugu prema
organima vlasti i drugim organizacijama, te odgovara za zakonitost rada Udruge.
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Zakazuje sjednice Predsjedništva i Skupštine Udruge na temelju
zaključaka Predsjedništva.
Provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice
Skupštine.
Rukovodi radom Predsjedništva Udruge i Izvršnog odbora i predlaže
dnevni red.
Raspolaže novčanim sredstvima u skladu sa zakonskim propisima u
okviru godišnjeg financijskog plana, te nalaže mjere za racionalno korištenje
financijskih sredstava na programima aktivnosti Udruge.
Obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom i drugim aktima
Skupštine i Predsjedništva Udruge.
Mandat predsjednika Udruge može se obnavljati.

POTPREDSJEDNICI PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE
Članak 36.
Potpredsjednici
Predsjedništva
Udruge
pomažu
predsjedniku
Predsjedništva Udruge u ostvarivanju programa i zadataka, te odluka
Predsjedništva Udruge i Skupštine Udruge.
Potpredsjednici Predsjedništva Udruge dogovorno sa predsjednikom
Predsjedništva Udruge raspodjeljuju poslove u cilju efikasnijeg rada
Predsjedništva Udruge.
Potpredsjednici Predsjedništva Udruge mogu biti zaduženi za pojedina
područja Programa, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku Predsjedništva
Udruge i Predsjedništvu Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Predsjedništva
zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojega odredi Predsjednik.
Opoziv predsjednika Predsjedništva Udruge
Članak 37.
Predsjednik Predsjedništva Udruge može biti opozvan ako narušava ugled
Udruge ili ako ne provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge.
Postupak opoziva pokreće se na zahtjev jedne trećine članova
Predsjedništva ili najmanje 25 članova Udruge..
Glasanje o opozivu vrši se tajno. Odluka o opozivu pravovaljana je ako za
opoziv glasa natpolovična većina svih članova Predsjedništva Udruge.
Isti postupak se primjenjuje i za potpredsjednika Predsjedništva Udruge.
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Predsjednik Predsjedništva Udruge i potpredsjednici Predsjedništva
Udruge mogu podnijeti ostavke uz pismeno obrazloženje.
Tajnik Predsjedništva Udruge
Članak 38.
Predsjedništvo Udruge ima tajnika koji je po svom položaju član
Predsjedništva.
Tajnik može biti biran iz redova članstva Predsjedništva Udruge, odnosno
iz redova članstva ili imenovan.
Tajnik rukovodi administrativnim poslovima i brine se o cjelokupnom
poslovanju Predsjedništva Udruge.
Tajnik se brine da se pravilno organizira rad Predsjedništva Udruge.
Tajnik vodi zapisnik za vrijeme zasjedanja Skupštine i sastanaka
Predsjedništva Udruge i Izvršnog odbora.
Tajnik ustrojava i vodi knjigu popisa članova Udruge.
Obavlja i druge poslove koje mu Predsjedništvo stavi u dužnost.

C NADZORNI ODBOR
Članak 39.

Mandat Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i njegova zamjenika.
Članak 40.

Nadzorni odbor nadzire cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje, te
o obavljenom pregledu i nalazima poslovanja godišnje izvještava Predsjedništvo
Udruge, a izvještaj o dvogodišnjem poslovanju Skupštini Udruge. Izvještava o
eventualnim pojavama nezakonitosti s prijedlogom poduzimanja odgovarajućih
mjera.
Nadzorni odbor može zatražiti od svakog tijela Udruge obavijesti i podatke
o radu koje su ovi dužni dostaviti u zatraženom roku.
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U svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja Nadzorni odbor Udruge može, uz
suglasnost Predsjedništva Udruge, zatražiti i stručnu pomoć i mišljenje stručnih
osoba i ustanova izvan Udruge.
Nadzorni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova.

D SAVJET UDRUGE
Članak 41

Savjet Udruge
Udruga može imati Savjet. Broj članova Savjeta nije ograničen.
Mandat Savjeta traje 2 (dvije) godine.
Članove Savjeta imenuje Predsjedništvo.
Savjetu predsjedava predsjednik, kojeg članovi Savjeta biraju iz svojih
redova.
U Savjet se biraju istaknuti antifašisti iz raznih društvenih djelatnosti, koji
svojim znanjem i zalaganjem mogu doprinijeti unapređenju antifašističkih
demokratskih ideja.
Savjet ima pravo davati inicijative i prijedloge za unapređenje rada
Udruge. Predsjedništvo Udruge je dužno raspraviti iznijete prijedloge.
Savjet donosi program rada, kojeg usvaja većinom glasova..
Konkretnu odluku o osnivanju SAVJETA UDRUGE donosi Predsjedništvo
Udruge, kada se za to ispune odgovarajući uvjeti, kadrovski, organizacioni i
financijski.

SEKCIJE
Članak 42

Sekcije su oblik organiziranja antifašistički opredijeljenih građana, žena,
omladine, političkih zatvorenika II. Svj. rata, sudionika odgovarajućih jedinica NOV.
Članovi sekcije Udruge u skladu sa Statutom i programskim dokumentima
Udruge samostalno utvrđuju svoj program rada, odlučuju o svom djelovanju te
sudjeluju u oblikovanju programa Udruge.
Članovi sekcije Udruge na svojoj Skupštini, koju čine svi članovi biraju
odbor ili predsjedništvo sekcije.
Predsjedništvo ili odbor sekcije, iz svog sastava biraju predsjednika,
potpredsjednika, tajnika sekcije.
Predsjedništvo ili odbor sekcije izvještavaju Predsjedništvo Udruge o
svojim aktivnostima i radu jedan puta godišnje.
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RADNA TIJELA
Članak 43
U okviru Udruge djeluje više radnih tijela koja obrađuju užu problematiku,
kao odbori, komisije, grupe.
Predsjedništvo Udruge osniva ova radna tijela prema potrebi ,određuje
njihov sastav i sadržaj djelovanja.

X IMOVINA I RASPOLAGANJE SA SREDSTVIMA
Članak 44
Imovina Udruge čine stvari – nepokretna i pokretna imovina, oprema,
novac i prava.
Sredstva za rad Udruge ostvaruju se prihodom od članarine, darova,
priloga iz gradskog proračuna, sredstva dobivena putem natječaja, te drugih
izvora sukladno zakonu.
Udruga odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.
Članak 45
Materijalno financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa važećim
propisima Republike Hrvatske, a na osnovu plana prihoda i rashoda Udruge,
kojeg donose organi Udruge.
Odluka o kupnji ili rashodovanju osnovnih sredstava donosi
Predsjedništvo Udruge.
XI ADMINISTRATIVNO STRUČNO POSLOVANJE
Članak 46
Radi obavljanja stručnih, financijskih, računovodstvenih, administrativnih i
njima sličnih poslova može biti osnovana Stručna služba Udruge.
Stručna služba Udruge osniva se općim aktom koji donosi Predsjedništvo
Udruge.
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Članak 47
Stručnom službom rukovodi tajnik Predsjedništva Udruge i za njen rad
odgovara Predsjedništvu Udruge.

XII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
Članak 48
Udruga prestaje s radom ako to odluče dvije trećine članova Skupštine
Udruge uz prethodnu suglasnost najmanje dvije trećine članova Udruge.
Odlukom o prestanku rada udruge istodobno se rješava i raspolaganjem
imovinom.
Troškovi prestanka rada Udruge, kao i njegova dugovanja podmiruju se iz
postojećih sredstava i sredstava pribavljenim prodajom pokretne imovine.
U slučaju prestanka postojeće Udruge postupak likvidacije povesti će
osoba ovlaštena za zastupanje.

Postupak s arhivskim gradivom Udruge
Članak 49
U slučaju prestanka djelovanja Udruge arhivsko gradivo zbog svoje
nedjeljivosti predaje se Hrvatskom državnom arhivu.
XIII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50
Ovaj Statut je usklađen sa Statutom SABA Republike Hrvatske.
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Članak 51
Potrebna tumačenja Statuta Udruge i drugih akata Udruge daje
Predsjedništvo Udruge.
Članak 52
Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od

23. listopada 2006. godine.
Članak 53

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: 34/11.
Split, 18. ožujak 2011.godine

Predsjednik radnog predsjedništva
Izborne Skupštine
Srđan Kovačić, dipl oec.
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