На основу чл. 36. чл. 37. чл. 38. чл. 53. ст. 3, чл. 63. и чл. 99. Закона о спорту
(„Сл.гласник РС“ бр. 24/2011) Скупштина
НАЦИОНАЛНЕ АИКИДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ – АИКИДО СРБИЈЕ из Београда
на оснивачкој Седници одржаној 09.09.2015. године усвојила је:

СTATУT
НАЦИОНАЛНЕ АИКИДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ
- АИКИДО СРБИЈЕI.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

НАЦИОНАЛНЕ АИКИДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ – АИКИДО СРБИЈЕ (у даљем тексту:
АИКИДО СРБИЈЕ) je друштвена организација која пропагира, подстиче, организује и развија
одбрамбене борилачке вештине (првенствено АИКИДО) кроз разноврсне садржаје и методе рада
у спортској и телесној рекреацији и физичком васпитању са циљем да у њих укључи што већи
број деце, омладине, одраслих и да задовољи њихове друштвене интересе у овој области.
АИКИДО СРБИЈЕ жели да унапреди и очува аикидо у Републици Србији у духу идеје његовог
оснивача Морихеја Уешибе.
Такмичење се начелно одбија.
Члан 2.
АИКИДО СРБИЈЕ је морално и технички прикључена фондацији AIKIKAI FONDATION коју
репрезентује HOMBU DOJO са адресом:
AIKIDO WORLD HEADQUATERS
17-18 WAKAMATSU-CHO
SHINJUKU-KU, TOKYO
162 JAPAN

АИКИДО СРБИЈЕ се ослања на правилник HOMBU DOJO који се налази на званичној
презентацији ове организације http://www.aikikai.or.jp/eng/about/organization.html
II.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 3.

Удруживањем у
АИКИДО СРБИЈЕ његови чланови доприносе остваривању следећих
друштвених и спортских циљева:
- организовање и окупљање деце, омладине и одраслих ради бављења и развоја борилачких
вештина
- стварања услова и организовање културно – забавног и друштвеног жибота својих чланова
- развијање сарадње са другим друштвеним организацијама физичке културе у земљи и
иностранству
- свакодневно залагање за јачање васпитног и стручног рада у свим облицима и активностима.
АИКИДО СРБИЈЕ своје циљеве и задатке остварује у складу са Законом, законским прописима,
Статутом организације и интерним актима.
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III.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАЊЕ И ПЕЧАТ

Члан 4.
На основу одлуке оснивачке Скупштине назив организације биће:
НАЦИОНАЛНА АИКИДО ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ - АИКИДО СРБИЈЕ.
На страном језику, енглеском:
NATIONAL AIKIDO FEDERATION OF SERBIA – AIKIDO SERBIA.
Седиште: Београд, ул. Видиковачки венац бр.7
Организација своју делатност остварује на територији Републике Србије, а као облик
организовања он је грански савез.
АИКИДО СРБИЈЕ има статус правног лица.
Члан 5.
АИКИДО СРБИЈЕ има округли печат.
Печат има по доњем ободу текст: АИКИДО СРБИЈЕ, а по горњем НАЦИОНАЛНА АИКИДО
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, а у средини је скица излазећег сунца са јапанским идеограмом за аикидо
и делом српског оцила са четири С.
IV. ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
Чланови АИКИДО СРБИЈЕ су групе аикидо клубова, аикидо савези и други организовани
облици бављења аикидо вештином (савези: покрајински, градски, грански и сл.), који су уписани
у Регистар, а чине једну групу.
Међународне организације могу бити почасни чланови АИКИДО СРБИЈЕ.
Члан 7.
АИКИДО СРБИЈЕ може бити члан других организација и Саваза.
У циљу остваривања програмских задатака АИКИДО СРБИЈЕ може бити члан сродних друштава
и савеза у иностранству.
Ближе одредбе о начину пријема, иступању и искључивању из чланства регулисане су
Правилником о нормативима за бављење аикидо вештином.
Члан 8.
Чланови АИКИДО СРБИЈЕ имају права и дужности да:
1. равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева организације
2. учествује у одлучивању на Скупштини, непосредно и посредно преко делегата и других органа
организације
3. да бира и буде биран у органе организације
4. да буде благовремено информисан о активностима организације
5. да редовно измирује чланарину
6. да поступа по одлукама органа организације у испуњавању циљева организације.
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V. ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 9.
Органи организације:
Скупштина, Управни Одбор, Надзорни Одбор, Председник и Генерални Секретар.
Члан 10.
Скупштина је највиши орган АИКИДО СРБИЈЕ.
Чине је по један представник - делегат сваке групе клубова или савеза, који су редовни чланови
АИКИДО СРБИЈЕ, са правом један члан Скупштине – један глас.
Скупштина се састаје редовно једном годишње.
Ванредна Скупштина се може заказати на писмени предлог Управног Одбора или најмање 1/3
чланова Скупштине Савеза.
Изборна Скупштина се одржава на сваке 4 године.
Из својих редова се бира Председник Скупштине.
Члан 11.
Скупштина:
1. прави и усваја план и програм рада организације и извештава о испуњењу плана
2. разматра и усваја годишње извештаје о раду свих других органа
3. бира и разрешава чланове Управног и Надзорног Одбора
4. бира Председника и Генералног Секретара на мандате од 4 године
5. разматра и усваја годишњи финансијски план организације
6. доноси, мења и допуњује Статут организације
7. одлучује о статусним питањима организације
8. додељује похвале и награде члановима и другим организацијама и појединцима
9. одлучује о ступању или иступању чланства из организације
10. одлучује о другим питањима од интереса за рад АИКИДО СРБИЈЕ, а која нису стављена у
надлежност других органа у организацији
11. пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова Скупштине, а одлуке доноси
простом већином.
Члан 12.
Управни Одбор – Председништво организације, је извршни орган који се стара о спровођењу
циљева организације, а који су утврђени Статутом и другим општим актима организације.
Управни Одбор има 3 члана.
Мандат Управном одбору је 4 године.
Одлуке Управни Одбор доноси на својим састанцима и на Скупштини организације.
Члан 13.
Управни одбор:
1. руководи радом АИКИДО СРБИЈЕ између две Скупштине
2. предлаже Скупштини програм рада организације
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3. доноси одлуке у домену финансијског пословања и расподељује средства организације
4. утврђује критеријуме за доделу признања појединцима и колективима о којима одлуке доноси
Скупштина
5. припрема предлоге, доноси, мења и допуњује друга општа акта организације
6. стара се о раду чланова техничке комисије и регуларности поштовања HOMBU DOJO
правилника
7. обавља и друге послове који нису стављени у надлежност другим органима организације
Члан 14.
Надзорни Одбор контролише законитост рада организације, финансијско пословање и о уоченим
неправилностима обавештаваУправни Одбор организације.
Једном годишње подноси извештај о свом раду Скупштини организације.
Надзорни одбор има 3 члана са мандатом од две године.
Неспојива је функција члана Надзорног и члан Управног Одбора.
Члан 15.
Председник организације је по свом положају и Председник Управног Одбора.
Председник организације:
1. заступа и представља АИКИДО СРБИЈЕ у земљи и иностранству
2. припрема и сазива Скупштину организације
3. одговоран је за законитост рада организације
4. спроводи одлуке, програме и задатке Скупштине и Управног Одбора
5. потписује пословна и финансијска документа организације и исправе о материјалном
пословању
Члан 16.
Генерални Секретар АИКИДО СРБИЈЕ:
1. организује и контролише обављање стручних послова и предузима мере за унапређење истих
2. замењује Председника, заступа и представља АИКИДО СРБИЈЕ у складу са актима
организације
3. потписује финансијска документа по овлашћењу Председника
4. учествује у раду органа организације
5. стара се о припремама Скупштина и о извештавању истих о раду организације
6. обавља и друге послове које му у надлежност ставе други органи организације
Члан 17.
Рад органа АИКИДО СРБИЈЕ је јаван.
Управни Одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима
организације путем постављања и одржавања WEB и FB презентације на интернету, kao и
саопштења у писаним медијама за јавност.
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VI. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ АИКИДО СРБИЈЕ
Члан 18.
Средства за рад АИКИДО СРБИЈЕ остварује путем:
Чланарине, прилога донатора, спонзора и других организација и појединаца, конкурисањем за
одређена средства и пројекте код државних органа и на друге законом дозвољене начине.
АИКИДО СРБИЈЕ може стицати приходе и од обављања појединих делатности – информисање,
издаваштво, организовање приредби, јавних приказа и наступа, семинара, манифестација,
образовних делатности и обучавања - кад је то законом који регулише ту делатност допуштено.
Члан 19.
Висину годишње котизације – чланарине, одређује Скупштина, као и висину доприноса које би
плаћале одређене групе и категорије чланова, друге организације или институције за коришћење
основних средстава АИКИДО СРБИЈЕ, односно за пружање посебних спортско-рекреативних
услуга.
VII. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 20.
Организација престаје са радом одлуком Скупштине – 2/3 већином или одлуком Управног
Одбора ако се кворум Скупштине организације не може састати у року од 2 године.
О престанку рада организације, Председник обавештава све чланове АИКИДО СРБИЈЕ и
Агенцију за привредне регистре ради брисања из Регистра.
Члан 21.
У случају престанка рада организације, сва средства и друга имовина којом је располагала
организација прелазе у власништво Министарства омладине и спорта.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Тумачење овог Статута даје Председништво.
Члан 23.
Овај Статут ступа на снагу даном објављивања на сајту Регистра.
У Београду,
09.септембар 2015. године
Председник Скупштине
Велибор Весовић
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