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Na temelju članka 18. Zakona o Udrugama (N.N. br. 74/14, 70/17, 98/19) i članka 14. Zakona o 

sportu (N.N. br. 71/06) i članka 31. Statuta Stolnoteniskog Kluba Malinska-Dubašnica od 27. 

ožujka 2018., Skupština Stolnoteniskog Kluba Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 

4. studenog 2020. godine donijela je  

 

S   T   A   T   U   T 

STOLNOTENISKOG KLUBA  

MALINSKA-DUBAŠNICA 

 

I. OPĆE  ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe  o: 

• nazivu i sjedištu Kluba,  

• zastupanju Kluba,  

• izgledu i obliku pečata,  

• ciljevima osnivanja, područjima  djelovanja i rada Stolnoteniskog Kluba Malinska-

Dubašnica, (u daljnjem tekstu : Klub ),  

• osnivanju/izboru, opozivu i ovlastima tijela  Kluba,  

• uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva,  

• pravima obvezama i  odgovornosti članova Kluba,  

• vođenju evidencije članstva,  

• načinu sazivanja sjednica,  

• načinu odlučivanja i trajanju mandata članova tijela,  

• izboru i opozivu likvidatora Kluba,  

• međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojbenih oblika,  

• načinu financiranja Kluba,  

• načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,  

• statusnim promjenama,  

• postupku prestanka postojanja Kluba,  

• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba,  

• nadzoru,  

• te o drugim pitanjima od značaja za rad Kluba. 

 

Članak 2. 

 

Stolnoteniski klub Malinska-Dubašnica je strukovna organizacija u području sporta koja je 

osnovana radi planskog razvoja stolnog tenisa i ostvarivanja potreba i interesa građana te 

ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih zadaća. 
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Članak 3. 

 

Klub djeluje pod nazivom: Stolnoteniski klub Malinska-Dubašnica. Skraćeni naziv Kluba je 

STK Malinska–Dubašnica. 

 

Sjedište Kluba je u Malinskoj, Novo naselje 7. 

 

Klub zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za 

zastupanje Kluba. 

Određene poslove zastupanja Predsjednik Kluba može prenijeti na treće osobe na temelju pisane 

punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja. 

Osobe ovlaštene za zastupanje: 

• odgovaraju za zakonitost rada Kluba, 

• vode poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije 

propisano, 

• odgovorne su za podnošenje Skupštiti prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, 

• dostavljaju zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, 

• sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Kluba, 

• obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba. 

Ovlasti u zastupanju Kluba mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u 

smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu. 

 

Članak 4. 

 

Klub ima svojstvo pravne osobe i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar 

sportskih djelatnosti. 

 

Klub djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom pod kojim je upisan u registar udruga. 

 

Članak     5. 

 

Klub ima svoj pečat. Pečat je pravokutnog oblika, dimenzija 4 cm x 1,5 cm, sa tekstom: 

Stolnoteniski klub Malinska-Dubašnica, Malinska. 

 

Članak    6. 

 

Klub ima svoj znak. Znak Kluba je grb Općine Malinska-Dubašnica iznad kojeg piše plavim 

slovima STK Malinska-Dubašnica, te su naslikana dva prekrižena stolnoteniska reketa u žutoj 

boji i jedna bijela stolnoteniska loptica. 

 

Članak    7. 

 

Klub je član Hrvatskog stolnoteniskog saveza i Stolnoteniskog saveza PGŽ. 

 

Klub se može učlaniti u saveze klubova, zajednice, mreže, kao i u međunarodne asocijacije. 

Odluku o udruživanju donosi isključivo Skupština Kluba. 
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II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST KLUBA 

 

Članak    8. 

 

Područje djelovanja Kluba, sukladno ciljevima, je sport. 

 

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja  bavljenja stolnim tenisom kao 

granom sporta, u svim kategorijama i razinama natjecanja stolnoteniskih liga Republike 

Hrvatske. 

 

Klub, sukladno ciljevima, teritorijalno djeluje na području otoka Krka. 

 

Članak    9. 

 

Sportske djelatnosti Kluba su : 

- sudjelovanje u sportskim natjecanjima 

- sportska rekreacija, 

- sportska obuka mladih naraštaja, 

- upravljanje sportskim objektima, 

- planiranje rada, informiranje javnosti o načinu rada i djelovanja, 

- razvijanje programa međunarodne suradnje, 

- jačanje suradnje sa drugim klubovima i organizacijama srodne djelatnosti u Hrvatskoj i 

izvan Hrvatske, 

 

Članak    10. 

 

Klub je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva. 

 

Članak    11. 

 

Klub može osnovati trgovačko društvo radi obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno 

posebnim propisima. 

 

 

III. JAVNOST  RADA 

 

Članak  12. 

 

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja i rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene 

Statutom i to: 

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima pisanim 

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, 

- putem medija ili posebnim biltenima o ostvarenim sportskim rezultatima u određenim 

kategorijama i takmičarskim ligama. 

- putem internetskih stranica i Facebook-om Kluba. 
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IV. ČLANSTVO I ORGANIZACIJA KLUBA 

 

Članak    13. 

 

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja želi sudjelovati u nekom od organiziranih 

sadržaja i oblika koje organizira klub.  

 

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili 

skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu 

suglasnost. 

 

Članom Kluba postaje se dobrovoljnim upisom (popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice). 

 

U klubu se vodi evidencija cjelokupnog članstva po kategorijama. 

 

Evidencija članstva vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke :  

• osobnom imenu i prezimenu,  

• OIB-u,  

• datumu rođenja,  

• datumu pristupanja u klub i datumu prestanka članstva u klubu, 

• kategoriji članstva,  

• adresu prebivališta,  

• broj telefona,  

• e-mail adresu  

• i druge podatke od značaja za članstvo. 

 

Evidencija članstva je uvijek dostupna na uvid svakom članu i nadležnim tijelima na njihov 

zahtjev. 

 

Za ažurnost evidencije članstva odgovoran je tajnik Kluba. 

 

Članak    14. 

 

Visinu članarine utvrđuje Izvršni odbor Kluba. 

 

Članak    15. 

 

Članovi Kluba imaju pravo i dužnost sudjelovati u cjelokupnom radu Kluba, svim njegovim 

aktivnostima, utvrđivanju politike Kluba, njenom razvoju, kao i donošenju i realizaciji programa 

i plana rada. 

 

Klub je dužan osigurati jednaka prava, obveze i odgovornosti svojih članova. 

 

Članak    16. 

 

Članovi Kluba imaju pravo birati i biti birani za predstavnike i članove tijela Kluba, te drugih 

asocijacija koje djeluju na području Republike Hrvatske i sporta uopće. 
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Članak    17. 

 

Prava, obveze i odgovornosti članova su: 

- bavljenje aktivnostima Kluba, 

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, 

- čuvanje i podizanje ugleda Kluba, 

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, 

- redovito plaćanje članarine, 

- da biraju i budu birani u tijela Kluba. 

 

Članak    18. 

 

Članstvo u Klubu prestaje : 

- dragovoljnim istupom iz Kluba (pisanim putem),  

- neplaćanjem članarine tri mjeseca uzastopno, 

- isključenjem iz članstva, 

- smrću člana. 

 

Član se isključuje iz Kluba ako : 

- krši odredbe Statuta Kluba, 

- narušava ugled Kluba, 

- prouzroči ozbiljnu štetu klubu. 

 

Odluku o isključenju člana iz Kluba i brisanje iz evidencije donosi Izvršni odbor. Isključeni član 

ima pravo u roku od 15 dana , računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini 

Kluba. 

 

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka 

Skupštine Kluba o isključenju ili prihvaćanju žalbe je konačna. 

 

Članak    19. 

 

Članovi Kluba ostvaruju svoja prava osobnim izjašnjavanjem na sastancima tijela Kluba, ili 

putem predstavnika u tijelima Kluba ili saveza. 

 

Organizacijski oblici rada stolnoteniskog sporta i rekreacije u okviru Kluba je odvijanje rada 

kroz organiziranje sekcija, povjerenstava i sl. o čemu odluku donosi Izvršni odbor. 
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V. TIJELA KLUBA 

 

Članak    20. 

 

Tijela Kluba su: 

- Skupština, 

- Izvršni odbor, 

- Nadzorni odbor, 

- Predsjednik, 

- Dopredsjednik, 

- Tajnik, 

- Likvidator. 

 

 

A/ SKUPŠTINA KLUBA 

 

Članak    21. 

 

Skupština Kluba je najviše tijelo Kluba i čine je svi članovi Kluba. 

Skupština može biti redovita, izvanredna i izborna. 

 

Članovi Skupštine i drugih tijela Kluba mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i 

ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu. 

 

Redovita Skupština održava se najmanje jednom godišnje, dok se Izborna Skupština održava 

svake četvrte godine i mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Kluba. 

 

Izvanredna Skupština se saziva kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti. 

 

Redovitu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba, dostavljanjem pismenih poziva 

članovima najmanje osam dana prije održavanja sjednice Skupštine. 

Obavijest/poziv na Skupštinu stavlja se na oglasnu ploču i internetsku stranicu Kluba. 

Poziv sadržava datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, te prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik Kluba može sazvati i izvanrednu sjednicu Skupštine na vlastitu inicijativu ili na 

pismeni zahtjev Izvršnog odbora, ili najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Kluba, uz 

predlaganje dnevnog reda. 

 

Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu Skupštine, na zahtjev predlagača iz prethodnog 

stavka ovog članka u roku od 30 dana od zaprimljenog pismenog zahtjeva, može je sazvati 

predlagač. 

Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojeg je sazvana. 

 

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu Kluba može sazvati najstariji član Kluba. 
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Članak    22. 

 

Skupštinom predsjedava Predsjednik Kluba kao član radnog predsjedništva. 

 

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik kojeg na kraju potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja 

i isti se trajno čuva u arhivi Kluba. 

 

Članak    23. 

 

Skupština može pravovaljano odlučivati u koliko sjednici prisustvuje najmanje 20 % ukupnog 

broja punoljetnih članova Kluba.  

 

Maloljetne osobe članovi Kluba sudjeluju u radu Skupštine Kluba na način propisan Statutom. 

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu 

suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. 

 

Maloljetne osobe mlađe od 14 godina mogu samo sudjelovati u radu Skupštine, uz prethodnu 

suglasnost većine nazočnih članova Skupštine Kluba, ali bez prava odlučivanja. 

 

Članovi Skupštine i drugih tijela Kluba mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i 

ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu. 

 

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava 

odlučivanja. 

 

Članak    24. 

 

U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba: 

- utvrđuje politiku rada i razvoja Kluba, 

- usvaja Statut Kluba te njegove izmjene i dopune, 

- donosi druge opće akte potrebne za rad i djelovanje Kluba, 

- donosi program rada Kluba, 

- donosi plan rada i financijski proračun Kluba za slijedeću godinu, 

- usvaja izvješće o radu i odobrava financijsko izvješće za prethodnu godinu, 

- bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Kluba, 

- bira i razrješava članove Izvršnog i Nadzornog odbora, 

- bira i razrješava likvidatora Kluba, 

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja Kluba, 

- daje smjernice za rad drugih tijela Kluba, 

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba, 

- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, ili podjela Kluba), 

- odlučuje o prestanku djelovanja Kluba i raspodjeli preostale imovine klube, 

- donosi odluku o priznanjima i nagradama zaslužnim pojedincima i ustanovama, 

- odlučuje o drugim pitanjima za koje ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela 

Kluba. 
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B/ IZVRŠNI ODBOR  

 

Članak    25. 

 

Izvršni odbor Kluba ima jedanajst članova, a čine ga predsjednik dopredsjednik, tajnik i osam 

članova koje bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine. 

Izvršni odbor Kluba : 

- utvrđuje prijedlog Statuta kao i prijedlog izmjena i dopuna Statuta, 

- utvrđuje i druge opće akte kluba potrebne za rad i djelovanje kluba, 

- provodi politiku razvoja Kluba koju utvrdi Skupština Kluba, 

- predlaže Program rada i financijski proračun Kluba, 

- utvrđuje prijedlog izvješća o radu i završnog računa Kluba, 

- odlučuje o visini članarine, 

- odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva, 

- brine o informiranju članstva i javnosti, 

- određuje osobu ili organizaciju radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova u klubu. 

- odlučuje o korištenju imovine Kluba, 

- donosi Pravilnik o radu Stegovnog vijeća, 

- donosi odluku o potpisnicima financijske dokumentacije Kluba, 

- osniva stalna ili povremena tijela odbore, komisije,  povjerenstva ili druga tijela koja 

pomažu ostvarenju ciljeva Kluba, 

- obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom ili mu ih Skupština stavi u 

nadležnost, 

- bira tajnika i blagajnika Kluba na mandat od četiri godine, 

- imenuje Stegovno vijeće Kluba, 

- određuje predstavnike Kluba u općinskim županijskim, ili državnim organizacijama i 

skupovima, 

- predlaže Skupštini donošenje odluke o priznanjima i nagradama pojedincima i 

ustanovama koje su dali značajan doprinos razvoju Kluba, 

- donosi odluke o osnivanju pojedinih sekcija Kluba i drugih oblika organiziranja i regulira 

njihov rad. 

 

Članak    26. 

 

Sjednice Izvršnog odbora saziva i njome rukovodi Predsjednik Kluba. 

 

Sjednice Izvršnog odbora se sazivaju prema potrebi. Poziv za sjednicu obvezno sadrži datum, 

vrijeme i mjesto održavanja sjednice uz prijedlog dnevnog reda. 

 

Predsjednik Kluba je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora i na zahtjev većine od ukupnog 

broja članova Izvršnog odbora. 

 

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od osam dana od dana podnošenja 

zahtjeva iz prethodnog stavka sjednicu mogu sazvati predlagači.  
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Članak    27. 

 

Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova Izvršnog 

odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja 

članova Izvršnog odbora.  

 

Glasovanje na sjednicama Izvršnog odbora u pravilu je javno, osim ako ovim Statutom ili 

drugim aktom Kluba nije predviđeno da je glasovanje tajno, odnosno ako Izvršni odbor 

prethodno zaključi da će se o određenom pitanju glasovati tajno. 

  

 

C/ NADZORNI ODBOR 

 

Članak    28. 

 

Nadzorni odbor Kluba ima tri člana koje bira Skupština Kluba na vrijeme od četiri godine. 

Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora. 

 

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova. 

 

Članak    29. 

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire : 

- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata Kluba, 

- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba, 

- ostvarivanje i izvršavanje odluka i zaključaka i drugih općih akata Kluba, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Kluba. 

 

Članak    30. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora, rukovodi njegovim radom i 

obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština. 

 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini. 

Nadzorni odbor održava sjednice prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. 

 

Članak    31. 

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti i izvršiti uvid u svu materijalno-financijsku dokumentaciju i 

sve podatke o radu i poslovanju Kluba.  

 

Predsjednik, Izvršni odbor i svaki član Kluba dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu 

dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti. 

 

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava  

odlučivanja. 

 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine ako utvrdi 

nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Kluba, nemarnosti u izvršavanju poslova ili 

povrede Statuta i drugih općih akata Kluba. 
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D/ PREDSJEDNIK KLUBA 

 

Članak    32. 

 

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine. 

Predsjednik Kluba je i predsjednik Izvršnog odbora Kluba. 

Predsjednik Kluba osigurava zakonit i pravilan rad  Kluba. 

Predsjednik Kluba : 

- predstavlja, zastupa i odgovoran je za zakonit rad Kluba, 

- rukovodi radom Kluba i upravlja imovinom Kluba, 

- saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora Kluba i predlaže dnevni red, 

- provodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora i rukovodi radom Kluba između dvije 

sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, 

- vodi računa da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima i djelatnostima Kluba, 

- brine se o izvršenju programa rada Kluba i financijskog proračuna, 

- naredbodavac je za izvršenje financijskog proračuna Kluba, 

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u i za račun Kluba, 

- dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar 

udruga, 

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba. 

 

Članak    33. 

 

Za svoj rad predsjednik Kluba odgovara Skupštini Kluba. 

 

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Skupštini Kluba jednom godišnje. 

 

 

E/ DOPREDSJEDNIK KLUBA 

 

Članak    34. 

 

Klub ima dopredsjednika, kojeg bira Skupština na mandat od četiri godine i ista osoba može biti 

ponovno birana više puta za redom. 

 

Dopredsjednik Kluba: 

• zastupa Klub, 

• pomaže predsjedniku Kluba u njegovom radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj 

odsutnosti ili spriječenosti, 

• surađuje s predsjednikom Kluba na pripremanju sjednica Skupštine i Izvršnog odbora i 

pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Izvršni odbor, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik ili one koji su mu stavljeni u 

nadležnost odlukom Skupštine i Izvršnog odbora. 

 

Dopredsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru Kluba. 
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F/ TAJNIK KLUBA 

 

Članak    35. 

 

Tajnika Kluba bira Izvršni odbor Kluba na mandat od četiri godine. 

 

Tajnik Kluba je ujedno tajnik i Skupštine i Izvršnog odbora. 

 

Tajnik Kluba : 

- odgovoran je za zakonitost rada Kluba, 

- zastupa i predstavlja klub u okviru svojih nadležnosti, 

- obavlja administrativno - tehničke poslove Kluba 

- surađuje sa predsjednikom Kluba na pripremanju sjednica Skupštine i Izvršnog odbora i 

pripremanju nacrta i prijedloga općih akata koje donosi Skupština ili Izvršni odbor, 

- brine o izvršenju zaključaka i odluka Skupštine i Izvršnog odbora, 

- odgovoran je za evidenciju članova Kuba, 

- vodi zapisnik sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, 

- vodi i odgovoran je za arhivu Kluba, 

- obavlja i druge poslove od interesa za klub, odnosno po zaključku Izvršnog odbora ili po 

nalogu predsjednika Kluba, 

- za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru i predsjedniku Kluba. 

 

 

G/ LIKVIDATOR  KLUBA 

 

Članak    36. 

 

Likvidatora Kluba bira i razrješava Skupština Kluba. 

 

Likvidator Kluba može biti fizička ili pravna osoba koja ne mora biti član Kluba. 

 

Likvidator Kluba zastupa klub u postupku likvidacije Kluba, te se otvaranjem likvidacijskog 

postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja 

postupka i brisanja Kluba iz registra Udruga. 

 

Pokretanjem postupka likvidacije Kluba prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za 

zastupanje Kluba. 

 

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja 

nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.  

 

  



 
13 / 17 

 

 

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA  INTERESA 

 

Članak    37. 

 

Za rješavanje sporova unutar Kluba nadležan je Izvršni odbor. 

 

Izvršni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno 

povjerenstvo od tri člana. 

 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak  i nakon utvrđenog činjeničnog 

stanja predlaže Izvršnom odboru donošenje odgovarajuće odluke. 

 

Protiv odluke Izvršnog odbora može se u roku od 30 dana od dostave odluke, uložiti prigovor 

Skupštini Kluba. Odluka Skupštine je konačna. 

 

 

VII. FINANCIRANJE  I  IMOVINA 

 

Članak    38. 

 

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koje je klub stekao uplatom upisnina, članarina, 

dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja klub stekne obavljanjem djelatnosti 

kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnosti Kluba.  

 

Novčana sredstva Klub ostvaruje i iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave kroz 

financiranje programa i projekata, iz EU fondova  kao i druga sredstva u skladu sa zakonom, te 

pokretne i nepokretne imovine Kluba.   

 

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti 

određenih ovim Statutom, sukladno zakonu. 

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se 

uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

 

 

VIII. STATUSNE PROMJENE 

 

Članak    39. 

 

Statusna promjena je promjena pravnog položaja udruge izvršena na osnovu odluke Skupštine 

Kluba u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama. 

 

Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela Kluba. 

 

Članak    40. 

 

Pripajanjem jednog ili više klubova upisuje se u registar udruga. 

 

Pripajanjem se prenosi ukupna imovina jednog kluba, drugom klubu ili udruzi, na osnovu odluke 

o pripajanju.  
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Odluka o pripajanju sadrži nazive i sjedišta kluba, odredbe o prijenosu imovine kluba koja se 

pripaja (točan opis prava i obveza koja se prenose) i prava članova pripojenog kluba. 

 

Članak    41. 

 

Spajanje je osnivanje novog Kluba ili udruge na koju prelazi ukupna imovina dviju ili više 

udruga ili klubova koji se spajaju.   

 

Spajanjem prestaju postojati klubovi koji su se spojili, a novonastali klub smatra se novim 

klubom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o registraciji udruga. 

 

Članak    42. 

 

Klub se može podijeliti na dva ili više klubova. 

 

Odluka Skupštine o podjeli Kluba ima pravni učinak osnivačkog akta. 

 

Na postupak podjele Kluba odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama koje se 

odnose na pripajanje udruga. 

 

Podijeljena udruga prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih klubova primjenjuju se 

odredbe Zakona o upisu u registar udruga. 

 

Klubovi nastali podjelom odgovaraju solidarno za obveze podijeljenog Kluba. 

 

Klubovi nastali podjelom upisuju se u registar udruga nakon razgraničenja sredstava, prava i 

obveza. 

 

 

IX. NADZOR 

 

A/ Unutarnji nadzor 

 

Članak    43. 

 

Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba. 

 

Ako član Kluba smatra da su u klubu povrijeđene odredbe Statuta ili neki drugi opći akt Kluba, 

ovlašten je na to upozoriti predsjednika Kluba ili Izvršni, odnosno Nadzorni odbor, te zahtijevati 

da se nepravilnosti otklone. 

 

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po 

zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili Skupština i 

nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu 

nadležnom prema sjedištu Kluba radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Kluba. 
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Članak    44. 

 

Nad radom Kluba može se provesti i inspekcijski nadzor, koji obavlja nadležni ured. 

 

Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja Kluba, 

obavljaju nadležne inspekcije i ovlašteni državni službenici ovisno o djelokrugu Kluba, sukladno 

posebnim propisima. 

 

Evidencija članova Kluba mora biti dostupna inspekcijskim tijelima u obavljanju inspekcijskog 

nadzora. 

 

B/ Financijski nadzor 

 

Članak    45. 

 

Nadzor nad financijskim poslovanjem Kluba i podnošenjem propisanih financijskih izvješća 

provodi Ministarstvo financija sukladno posebnim propisima. 

 

Nadzor nad upravljanjem financijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju i nadležna državna 

tijela, jedinice lokalne i područne samouprave i druge javne institucije koje financijski pomažu 

rad kluba. 

 

C/ Upravni nadzor 

 

Članak    46. 

 

Upravni nadzor nad klubom provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće 

uprave. 

 

 

X. ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU 

 

Članak    47. 

 

Mandat u svim tijelima Kluba traje četiri godine. 

 

Mandat članu tijela Kluba prestaje istekom vremena na koje je izabran, opozivom ili 

podnošenjem ostavke na članstvo u tijelu Kluba. 

 

Mandat može prestati i prije isteka mandata u koliko član zanemaruje svoje dužnosti, ili ih ne 

obavlja sukladno odredbama ovog Statuta, odlukama tijela Kluba ili zakona. 

 

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor. 

 

Članak    48. 

 

Prijedlog za opoziv Predsjednika Kluba može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) članova 

Skupštine, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor. 

 

Predsjednik Kluba opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine. 
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Novoizabranom Predsjedniku odnosno članu tijela Kluba mandat traje do isteka mandata ostalih 

članova tijela Kluba. 

 

Ako Skupština razriješi sva tijela Kluba, tada bira nova tijela Kluba na puni mandat.  

 

Svaki član tijela Kluba može zatražiti razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time 

da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. 

 

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.  

 

 

XI. AKTI KLUBA 

 

Članak    49. 

 

Osnovni i temeljni akt Kluba je Statut Kluba kojeg donosi Skupština Kluba. 

 

Ostali opći akti, pravilnici, poslovnici, odluke, rješenja i zaključci koje u okviru svojih 

nadležnosti donose pojedina tijela  Kluba  moraju biti u skladu sa Statutom Kluba. 

 

Članak    50. 

 

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na javnu raspravu članovima. 

 

Po proteku roka za raspravu, temeljem prispjelih mišljenja, primjedbi i prijedloga Izvršni odbor 

utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje. 

 

Članak    51. 

 

Statut  donosi Skupština većinom glasova svih nazočnih članova. 

 

Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku predviđenom za donošenje 

Statuta. 

 

 

XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE KLUBA 

 

Članak    52. 

 

Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

 

Članovi Kluba i članovi tijela Kluba ne odgovaraju za obveze Kluba. 

 

Nad Klubom se može provesti i stečaj sukladno zakonskim odredbama. 

 

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba, za štetu učinjenu u Klubu ili Klubu prema trećim 

osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

 

  






