Na temelju čl. 11 Zakona o udrugama (NN88/2001) Skupština Udruge "KLUB
TRUDNICA I RODITELJA SPLIT" održana 01.11.2005.g., donijela je :

STATUT
"KLUBA TRUDNICA I RODITELJA SPLIT"
(pročišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga "Klub
trudnica i roditelja Split" iz Splita, zastupanje, svrha osnivanja Udruge, ciljevi,
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo,
prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj Udruge, tijela Udruge,
njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje
mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način
stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.
Članak 2.
Puni naziv Udruge: Klub trudnica i roditelja Split
Sjedište Udruge je u Splitu, Pujanke 24/3
Udruga ima svojstvo pravne osobe, kao udruga registrirana je pri nadležnom tijelu
državne uprave.
Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.
Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične udruge u zemlji i inozemstvu.
Članak 3.
Udruga "Klub trudnica i roditelja Split" Split ima znak: trudnica.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 2,5 cm, na čijem znaku piše: "KLUB
TRUDNICA I RODITELJA SPLIT" . U sredini se nalazi znak Udruge.
Članak 4.
Djelovanje Udruge je javno.
javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem
članova Udruge i putem medija. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom
pisanih materijala i na sjednicama tijela Udruge. Predstavnici medija mogu
prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih
tijela i Udruge. Zbog što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga izdaje brošuru
glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o tome donosi Skupština.
Udruga može izdavati i druga sredstva javnog informiranja sukladno propisima o
izdavačkoj djelatnosti.
II SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE CILJEVI OSTVARUJU
Članak 5.
Svrha osnivanja Kluba jest ostvarivanje aktivnosti od šireg društvenog interesa na
području zaštite obitelji i majčinstva, a osobito:

1. unaprjeđenje i poboljšanje perinatalne skrbi;
2. povezivanje obitelji i infiltracija istih u društvo;
3. pomoć i zaštita trudnica i njihovih obitelji;
4. iniciranje i provođenje postnatalne skrbi;
5. prosvjećivanje šire javnosti o problemima trudnoće i majčinstva i načina rješavanja
istih;
6. planiranje obitelji;
7. edukacija i suradnja u edukaciji trudnica, dojilja i roditelja;
8. promocija dojenja;
Članak 6.
Navedene ciljeve Udruga će ostvarivati kroz slijedeće aktivnosti i djelatnosti:
1. organizirana edukacija za trudnice i članove njihovih obitelji u prostorijama Udruge;
2. upoznavanje šire javnosti izdavanjem brošure i drugog promidžbenog materijala o
djelovanju Udruge;
3. priređivanje javnih tribina i organiziranjem prisutnosti na istima vodećih stručnjaka
iz područja zaštite obitelji i majčinstva;
4. organiziranjem seminara i stručnih predavanja o pojedinim pitanjima s područja
unaprjeđenja i poboljšanja perinatalne skrbi;
5. organiziranjem tečajeva o svim problemima trudnoće, poroda i roditeljstva;
6. provođenjem psihofizičkih priprema trudnica za porod;
7. poduzimanjem mjera i stvaranjem uvjeta za unaprjeđenje stručnog rada u svezi s
perinatalnom i postnatalnom skrbi;
8. suradnja i kontakt s ustanovama u zemlji i inozemstvu u vezi unaprjeđenja i
poboljšanja perinatalne i postnatalne skrbi;
9. druge djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge, a u skladu s ovim Statutom i
općim aktima Udruge.
III ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST
ČLANOVA
Članak 7.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno.
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske, a sukladno zakonu i stranci
koji prihvate Statut i opće akte Udruge, također i pravne osobe sa sjedištem u
Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge.
Podupirućim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji svojim
dobrovoljnim prilozima pomažu Udruzi u ostvarivanju njenih svakodnevnih zadataka i
ciljeva.
Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim
radom pomogli razvoju Udruge.

Članak 8.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku
ispunjene pristupnice od strane kandidata.
Odluku o prijemu u podupiruće članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku
molbe za prijem kandidata.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora
Udruge.
Udruga vodi registar članova. O sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni
odbor Udruge.

Članak 9.
Prava i obveze članova su:
 birati i biti birani u tijela Udruge;
 biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju;
 davati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruge;
 davati mišljenja, prijedloge i pritužbe na rad Udruge i njenih tijela;
 pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge;
 podizati i očuvati ugled Udruge.
Prava i obveze redovnih članova su:
 birati i biti birani u tijela Udruge,
 biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju,
 davati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruge,
 davati mišljenja, prijedloge i pritužbe na rad Udruge i njenih tijela,
 pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge,
 podizati i očuvati ugled Udruge.
Prava i obveze podupirućih članova su:
 biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju,
 sudjelovati u radu tijela Udruge,
 pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge,
 podizati i očuvati ugled Udruge.
Članak 10.
Članstvo u Udruzi prestaje:
 prestankom djelovanja Udruge;
 pismenom izjavom člana Udruge o istupanju;
 isključenjem;
Članak 11.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i
članstvu, ako prekrši odredbe Statuta i na bilo koji način ugrozi interese Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

IV TIJELA UDRUGE
Članak 12.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Upravni odbor Udruge
3. Predsjednik Udruge

4. Tajnik

Članak 13.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je sve fizičke osobe koje su članovi Udruge,
predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a imenovan je od strane osobe
ovlaštene za zastupanje te pravne osobe.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je svi redovni članovi Udruge.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje. Predsjednik
Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu samostalno ili na zahtjev trećine
ukupnog broja članova Udruge.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo onaj problem zbog kojeg je sazvana.
Članak 14.
Skupštinu saziva predsjednik Udruge. Članovi dobivaju pismeni poziv i to najmanje
14 dana prije održavanja zasjedanja. Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i
vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda, te materijale o pitanjima o
kojima će se raspravljati.
Članak 15.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna najmanje polovina članova
Skupštine.
Ako nije prisutna polovina članova, saziva se nova Skupština u roku od 8 dana, a
tada se odluke mogu donositi pravovaljano ako je prisutno najmanje jedna četvrtina
članova Skupštine.
Izvanredna Skupština može odlučivati pravovaljano i ako je prisutno manje od jedne
četvrtine članova. Da bi odluke bile pravovaljane moraju se donositi natpolovičnom
većinom glasova prisutnih, osim ako Statutom nije određeno drugačije. Odluke o
promjeni Statuta i prestanku rada Udruge Skupština mora donijeti dvotrećinskom
većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Članak 16.
Skupština Udruge:
 donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte,
 bira i razrješuje članove Upravnog odbora,
 usvaja financijski plan i završni račun,
 odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i istupanju iz njih,
 razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
 rješava žalbe članova Udruge,
 odlučuje o prestanku Udruge i drugim pitanjima koja su važna za rad Udruge,
 donosi plan i program rada Udruge.
Članak 17.
Predsjednik Udruge osigurava zakonit rad Udruge, bira ga Skupština na vrijeme od 2
godine, može biti biran i više puta za redom. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu,
predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge, ujedno je i
predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Udruge:

 saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine
 ovlašten je za potpisivanje akata udruge.
Predsjednika Udruge zamjenjuje dopredsjednik kojega bira Skupština na vrijeme od
dvije godine.
Članak 18.
Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine uz
mogućnost ponovnog izbora.
Članovi upravnog odbora su predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge, tajnik
Udruge, član UO zadužen za koordinaciju roditelja u edukaciji, član UO zadužen za
odnose s ostalim udrugama.
Upravni odbor:
 predlaže Statut te njegove izmjene i dopune,
 predlaže financijski plan i završni račun,
 podnosi Skupštini izvještaj o radu,
 odlučuje o prijemu i isključenju članstva,
 odlučuje o korištenju imovine Udruge,
 informira članstvo i javnost,
 osniva tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge,
 upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine,
 provodi zaključke Skupštine,
 surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se kada je potrebno. Pravovaljane odluke
donose se većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora, a sjednica se
održava ako je prisutno više od pola članova Upravnog odbora.
Članak 19.
Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.
Skupština može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Udruge i prije isteka vremena
na koje su izabrani ako ne rade savjesno ili prekorače ovlasti. Ako razrješava cijeli
Upravni odbor Skupština bira novi sa punim mandatom, a ako razrješava samo
pojedine članove Upravnog odbora bira nove članove samo do isteka mandata
članova u čiji sastav su birani. Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje
razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, a Skupština je dužna donijeti
odluku o razrješenju na prvoj sjednici.
Članak 20.
Skupština bira i tajnika Udruge.
Tajnik Udruge:
 obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora,
 brine o registru članova i arhivi,
 vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 pripravlja nacrte akata za Upravni odbor.
Članak 21.
Upravni odbor može osnivati povremena radna tijela Udruge. Povremena radna tijela
obavljaju zadatke zbog kojih su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom
odboru.

Članak 22.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:
 donacija i dotacija, sponzorstva, pomoći i poklona,
 sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija,
 ostalih prihoda sukladno Zakonu.

Članak 23.
Udruga imovinom upravlja u skladu sa propisima o materijalnom i financijskom
poslovanju neprofitnih organizacija. Prihodi i rashodi određuju se financijskim planom
koji se donosi za jednu godinu (kalendarsku) i vrijedi za tu godinu. Krajem te godine
za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Naredbodavno pravo raspolaganja novčanim sredstvima na osnovi financijskog
plana, te odluka Skupštine i Upravnog odbora, ima predsjednik udruge.
V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 24.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa
Statutom.
Izmjene i dopune Statuta utvrđuje Upravni odbor Udruge i daje ih na raspravu
članovima Udruge.
Upravni odbor na temelju primjedbi i prijedloga utvrđuje prijedlog Statuta.
Skupština daje tumačenje odredaba Statuta.
Članak 25.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom biti će uređena općim aktima Udruge.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Udruga prestaje u slučajevima koji su propisani Zakonom i odlukom Skupštine. U
slučaju raspuštanja Udruge njezina imovina pripast će odlukom Skupštine, nekoj od
slobodnih inicijativa sa područja zaštite trudnica, materinstva, djece i obitelji.
Likvidacijski postupak provodi osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.
Članak 27.
Ove izmjene i dopune Statuta (pročišćeni tekst) usvojene su i proglašene na
Skupštini Udruge "Klub trudnica i roditelja Split", održanoj u Splitu, 01.11.2004.g.
Izmjene I dopune Statuta (pročišćeni tekst) stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave. Statut
potpisuje vlastoručno, imenom i prezimenom osoba koja je ovlaštena za zastupanje
Udruge.
U Splitu, 01.11.2004.g.
PREDSJEDNICA UDRUGE
"KLUB TRUDNICA I RODITELJA SPLIT" Split
__________________________
Kristina Vidan Jukić

