KLUB HOKEJA NA LEDU
„S I S A K“

STATUT
(pročišćeni tekst)

Sisak, rujan 2015. godine

Sukladno odredbama članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 14. Zakona o
športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) Skupština Kluba hokeja na
ledu „Sisak“, na sjednici održanoj dana 10. rujna i 23. listopada 2015.godine, donijela je

STATUT

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Klub hokeja na ledu „Sisak“ (u daljnjem tekstu klub) je sportski klub, odnosno nezavisna,
samostalna, dobrovoljna, interesna, neprofitabilna i nestranačka udruga, nastala dobrovoljnim
udruživanjem građana radi zaštite, ostvarivanja i promicanja zajedničkih športskih interesa i
ciljeva na području hokeja na ledu i općenito športske kulture bez namjere stjecanja dobiti,
registrirana pri Uredu državne uprave u Sisku. Svojom programskom orijentacijom i ukupnim
djelovanjem klub kod svojih članova razvija i njeguje športsko ponašanje, pozitivne etičke i
moralne vrline i opće prihvatljive društvene vrijednosti.

-

Članak 2.
Statut je temeljni opći akt kluba, a istim se određuju:
Naziv i sjedište te izgled pečata udruge,
Područje djelovanja kluba,
Zastupanje kluba,
Ciljevi kluba,
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi kluba,
Ostvarivanje javnosti rada kluba,
Članstvo i članarina,
Prava, obveze i disciplinska odgovornost članova,
Unutarnji ustroj kluba,
Tijela kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, trajanje mandata, uvjeti i način
izbora i opoziva, odgovornost članova,
Imovina i način raspolaganja sa istom,
Način stjecanja imovine i izvori financiranja kluba,
Način prestanka rada kluba i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada kluba,
Ostale odredbe značajne za rad kluba.

II. NAZIV, SJEDIŠTE TE IZGLED PEČATA KLUBA
Članak 3.
Klub je osnovan 1930-te godine.
Naziv kluba je: KLUB HOKEJA NA LEDU „SISAK“. Skraćeni naziv: KHL „SISAK“.

Članak 4.
Sjedište kluba je u Sisku.
U slučaju promjene adrese sjedišta odluku donosi Upravni odbor kluba.
Službena boja kluba je tamnozeleno – plava.
Članak 5.
Klub ima pečat okruglog oblika, promjera 30mm, s tekstom: KLUB HOKEJA NA LEDU
„SISAK“, a u sredini pečata je utisnut znak dviju ukrštenih hokejaških palica i pak.
U klubu se nalaze tri pečata, od kojih se jedan nalazi kod predsjednika kluba, drugi kod
dopredsjednika i treći kod tajnika kluba.
U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika, dopredsjednika, odnosno tajnika, isti su dužni
odmah pečat predati predsjedniku Nadzornog odbora.
III. PODRUČJE DJELOVANJA KLUBA
Članak 6.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske. Natječe se u skladu sa propisima
Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Na razini grada Siska, Klub se udružuje u Zajednicu sportskih udruga Grada Siska, a na
razini Republike Hrvatske u Hrvatski savez hokeja na ledu te se može udružiti u druge domaće i
međunarodne sportske asocijacije.
IV. ZASTUPANJE KLUBA
Članak 7.
Klub zastupaju predsjednik kluba, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik ili tajnik
kluba.
U slučaju izbivanja predsjednika kluba, odnosno njegove spriječenosti u obavljanju
njegovih ovlasti iz bilo kojeg razloga dulje od mjesec dana ili njegova opoziva, Upravni odbor
dužan je sazvati izvanrednu i izbornu sjednicu Skupštine kluba na kojoj će se izabrati novi
predsjednik kluba. Do dana izbora novog predsjednika kluba, klubom upravlja dopredsjednik
kluba.
V. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA TE PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA
Članak 8.
Cilj kluba je razvijanje zajedništva, sportskog duha, humanosti, međusobnog poštivanja,
izražavanje i potvrđivanje sposobnosti, znanja i vještina, promicanje, unapređivanje i poticanje
razvoja hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu u gradu Sisku i šire, suradnja
sa školama u cilju okupljanja mladeži i njihovog upoznavanja sa navedenim sportom kao i
njihovog aktiviranja u hokej na ledu, odnosno hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu te
kompletna briga o odgoju i usmjeravanju mladih hokejaša, uz razvijanje fizičkog i psihičkog
zdravlja kod svojih članova, sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima i poticanje domoljublja i
zaštite RH.
U ostvarivanju cilja klub surađuje s drugim sportskim organizacijama, nadležnim tijelima
državne uprave i lokalne samouprave, poduzećima, raznim organizacijama te odgojnoobrazovnim institucijama.
Ciljane skupine kluba su: djeca (opća populacija), građani (opća populacija), mladi (opća
populacija), žene, sportaši i sportski djelatnici.

-

-

Članak 9.
Područja djelovanja kluba sukladno ciljevima je sport, i to kroz :
sudjelovanje u sportskom natjecanju,
sportska priprema,
sportska poduka,
sportska rekreacija - organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko
rekreativnih edukativnih projekata i programa te ostale djelatnosti sportske rekreacije,
organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi – organiziranje
sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali,
radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem te ostale djelatnosti
organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi,
promocija sporta i zdravog načina življenja,
hokej na ledu, hokej, hokej (rink i inline), klizanje, umjetničko klizanje, koturaljkanje,
predškolski i školski odgojno-obrazovni proces.

U svrhu ostvarenja ciljeva klub će obavljati sljedeće djelatnosti:
- animiranje djece, mladeži i ostalih građana radi aktivnijeg bavljenja hokejom na ledu i
hokejom na koturaljkama s kotačima u nizu, promicanja i unaprjeđenja njegove
kvalitete,
- rad na stalnom usavršavanju vlastitog stručnog kadra, poradi stjecanja i proširivanja
znanja i vještina u sportu,
- osiguravanje svih potrebnih uvjeta za sudjelovanje u sportskim natjecanjima (sportski
objekt, sportska oprema itd.),
- stvaranje svih potrebnih uvjeta za natjecanje svih ekipa kluba, a sve u cilju ostvarivanja
što boljih natjecateljskih rezultata,
- sudjelovanje u natjecanjima hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu
bilo službenog ili prijateljskog karaktera u Republici Hrvatskoj i izvan nje,
- organizacija različitih hokejaških natjecanja (turniri i sl.), sukladno planovima i
programima,
- sportska poduka u školi klizanja i školi koturanja,
- izdavačka djelatnost,
- suradnja sa stručnim organizacijama u sportu hokeju na ledu,
- suradnja s vrtićima u provedbi odgojno-obrazovnog procesa predškolske djece,
osnovnim i srednjim školama te pravnim osobama kojima je u interesu promocija hokeja
na ledu
Članak 10.
Članovima kluba je zabranjeno bilo kakvo diskriminiranje drugih osoba ili skupina po bilo
kojoj osnovi, odnosno po njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom
opredjeljenju, socijalnom i društvenom statusu, te isto predstavlja razlog za suspenziju ili
isključenje iz kluba.
VI. JAVNOST RADA

-

Članak 11.
Rad kluba je javan.
Javnost rada kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom , a posebice:
obavještavanjem javnosti o svom radu putem pisanih materijala, sredstava javnog
priopćavanja i ostalim oblicima priopćavanja. Svaki član kluba ima pravo biti upoznat s

radom kluba, kao i pojedina tijela državne uprave i lokalne samouprave, a posebno
postignutim natjecateljskim i drugim rezultatima proizašlih iz toga djelovanja,
- o rezultatima natjecanja u kojima klub sudjeluje javnost mora biti informirana najmanje
jednom godišnje i to putem sredstava javnog priopćavanja (TV, radio, web stranice
kluba ili lokalne samouprave, novine i dr.) od strane Predsjednika kluba.
Iznimno, Upravni odbor kluba može isključiti javnost u slučajevima održavanja Skupštine,
kada se na istima razmatraju planovi i programi kluba čije bi javno objavljivanje dovelo u pitanje
interese kluba, kao i u slučajevima kada Skupština kluba odlučuje o žalbi člana kluba po odluci
Disciplinske komisije.
VII. ČLANSTVO U KLUBU
Članak 12.
Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.
Član kluba može biti svaki državljanin Republike Hrvatske koji se pridržava Statuta Kluba,
pravila i odluka Kluba, koji je registriran kao član Kluba i koji plaća članarinu.
Punoljetne osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti mogu biti članovi
kluba, ali bez prava odlučivanja u klubu. Pismene izjave za takve osobe daje skrbnik, sukladno
odredbama Obiteljskog zakona.
Članom Kluba može postati i maloljetna osoba koja nema aktivno i pasivno biračko
pravo dok ne stekne potpunu poslovnu sposobnost. Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina
pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu stariju od 14 godina
zakonski zastupnik ili skrbnik daju pisanu suglasnost za potpisivanje pristupnice.
Član kluba može postati i državljanin druge države pod uvjetima propisanim
dokumentima Hrvatskog saveza hokeja na ledu, a time i HOO-a.
Upravni odbor Kluba donosi odluku o prijemu u članstvo, visini članarine u klubu,
njezinom prikupljanju i korištenju za potrebe ostvarivanja zacrtanih ciljeva Kluba.
Članak 13.
-

Članovi Kluba dijele se na:
aktivne članove,
potpomažuće članove,
počasne članove i
pomoćno osoblje.

Članak 14.
U aktivne članove ubrajaju se:
a)
svi registrirani igrači (registrirani pri Hrvatskim savezom hokeja na ledu) u bilo
kojoj kategoriji natjecanja,
b)
treneri i osobe osposobljene za rad u sportu i
c)
veterani.
Veterani su fizičke osobe koje su sudjelovali kao registrirani igrači u sportu hokeju na
ledu najmanje 1 godinu i koji su stariji od 35 godina, a pritom nisu trenutno registrirani igrači
Kluba pri Hrvatskom savezu hokeja na ledu.
Treneri i osobe osposobljene za rad u sportu su članovi kluba koji su od strane Upravnog
odbora kluba određene da obavljaju posao programiranja i provođenja sportskih priprema,
sportske rekreacije i sportske poduke u hokeju na ledu, odnosno koje podučavaju građane
osnovnoj tehnici hokeja na ledu i koje zadovoljavaju kriterije određene Zakonom o sportu.
Registrirani igrači mogu biti ujedno i treneri, odnosno osobe osposobljene za rad u sportu.

Aktivni članovi neposredno sudjeluju u ostvarivanju zadataka i programa kluba.
Sudjeluju u svim poslovima oko priprema treninga i natjecanja, imaju pravo sudjelovati na svim
priredbama što ih organizira klub po odluci Predsjednika ili Upravnog odbora kluba te pomažu
ukupnom razvoju hokejaškog sporta.
Aktivni punoljetni članovi kluba, osim trenera, odnosno osoba osposobljenih za rad u
sportu, mogu biti birani u sva tijela Kluba.
Treneri, odnosno osobe osposobljene za rad u sportu ne mogu biti birani u niti jedno
tijelo kluba.
Ukoliko je aktivni član kluba punoljetni registrirani igrač te ujedno i trener, odnosno
osoba osposobljena za rad u sportu, na istog se primjenjuju odredbe stavka 6. ovog članka.
Ukoliko je aktivni član kluba veteran te ujedno i trener, odnosno osoba osposobljena za
rad u sportu, na istog se primjenjuju odredbe stavka 6. ovog članka.
Članak 15.
Potpomažući članovi mogu biti fizičke ili pravne osobe, koje to postaju temeljem odluke
Upravnog odbora Kluba. Iste imaju pravo i dužnost da po svom najboljem znanju i
mogućnostima, novčanom potporom ili na druge načine unaprjeđuju hokejaški sport i da na
propisan način (temeljem Odluka kluba) sudjeluje u određenim aktivnostima kluba, te imaju
aktivno i pasivno biračko pravo.
Počasni član kluba može biti bilo koja fizička osoba koji je svojim javnim ili drugim
djelovanjem značajno doprinio razvoju i uspjehu hokeja na ledu te prosperitetu Kluba. Odluku o
počasnom članu Kluba donosi Skupština kluba, a na prijedlog Upravnog odbora ili bilo kojeg
aktivnog člana Kluba te mu se dodjeljuje „Povelja“ kojom mu se priznaju prava počasnog člana,
utemeljena Statutom.
Pomoćno osoblje su fizičke osobe koje obavljaju određene kontinuirane ili povremene
poslove za i u vezi Kluba (npr. domari, skladištari, pomoćni radnik, fizioterapeuti i sl.).
Počasni članovi Kluba i pomoćno osoblje ne plaćaju članarinu, a ne mogu biti birani niti
imaju pravo biranja i odlučivanja u radu Skupštine Kluba.
Članak 16.
Upravni odbor može odbiti zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe za učlanjenje u klub
ukoliko za to postoje opravdani razlozi, a posebno oni koji su povezani s disciplinskom
odgovornosti članova Kluba.
Potpomažući i počasni članovi ne podliježu disciplinskoj odgovornosti, ali Upravni odbor
ima pravo revidirati status svakog potpomažućeg i počasnog člana Kluba i
temeljem
svoje
odluke isključiti navedene članove iz Kluba, posebice ukoliko su postupci i radnje navedenih
članova utjecali na ugled i rad Kluba.
Žalba povodom isključenja iz Kluba podnosi se Skupštini čija je odluka konačna.

-

Članak 17.
Prestanak članstva u Klubu može biti:
svojevoljnim istupanjem iz kluba (pisana izjava),
odlukom Disciplinske komisije u disciplinskom postupku,
traženjem prijelaza u drugi Klub,
neplaćanjem članarine u roku po odluci Upravnog odbora,
isključivanjem zbog nanošenja štete i narušavanja ugleda kluba po odluci Upravnog
odbora, odnosno Skupštine kluba,
smrću.

Članak 18.
Upravni odbor može sa članom kluba, osim sa potpomažućim i počasnim članom, a
posebice sa vrhunskim sportašem zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama o
izvršenju zadataka kluba, sportskom natjecanju ili drugim uslugama.
Upravni odbor može i s drugim fizičkim osobama, koji nisu članovi kluba, zaključiti
ugovor o međusobnim pravima i obvezama o izvršenju zadataka u klubu, a koji su vezani
isključivo uz stručno osposobljavanje članova kluba ili stručni nadzor nad radom trenera ili
osoba osposobljenih za rad u sportu.
Članak 19.
Članarina je obavezna za članove kluba, osim za počasne članove i pomoćno osoblje.
Iznos članarine po pojedinoj kategoriji članstva na mjesečnoj ili godišnjoj razini
samostalno određuje Upravni odbor kluba.
Upravni odbor može donijeti odluku da se za pojedinog člana Kluba ne plaća članarina,
isključivo ukoliko se radi o lošim socijalnim uvjetima, što mora biti dokazano odgovarajućom
dokumentacijom.
Upravni odbor može donijeti odluku da pojedini potpomažući član ne plaća članarinu ili
članarinu za maloljetnog člana kluba, ukoliko tijekom godine kroz donacije osigura novčana
sredstava za rad kluba u minimalnom iznosu 20.000,00 kuna.
Potpomažući članovi koji su članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Disciplinske komisije
ili obavljaju funkciju Predsjednika, Dopredsjednika ili Tajnika kluba plaćaju članarinu u visini
članarine određene za veterane kluba.
Članak 20.
Član kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj propisuje
Upravni odbor posebnom odlukom.
Klub vodi registar članova sukladno odluci Upravnog odbora elektronički ili na drugi
prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama - osobno ime (naziv),
osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva,
datum prestanka članstva u udruzi.

VIII. PRAVA, OBVEZE I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOVA
Članak 21.
Svaki aktivni član kluba dužan je na zahtjev kluba dostaviti svoje osobne podatke u
pisanom obliku, a koji se odnose na ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja te
kontakt telefon. U slučaju promjene bilo kojeg podatka dužan je o tome odmah izvijestiti klub u
roku od 15 dana od dana promjene podatka.
Članak 22.
O članovima kluba, opremi i drugim igračkim sredstvima kojom se služe sve kategorije
igrača kluba i koja je u vlasništvu kluba vodi se propisana evidencija u pisanom obliku.
Svaki igrač, trener ili osoba osposobljena za rad u sportu, koja duži bilo koji dio opreme
ili igračkog sredstava, dužna je o istom voditi brigu i sa istom postupati kao dobar domaćin te
istu ne smije otuđiti.

Svaki član kluba dužan je voditi brigu i o ostalim povjerenim mu sredstvima za rad u
klubu te stanju i čistoći prostorija koje su dane na korištenje klubu.
Članak 23.
Svaki član kluba dužan je poštivati dostojanstvo, ugled i čast svakog člana kluba kojem
pripada te člana drugog kluba.
Svaki član kluba se dužan i van djelovanja, odnosno rada u klubu ponašati tako da ne
šteti ugledu kluba.
Niti jednom članu kluba nije dozvoljeno iznositi podatke u javnost u vezi rada kluba i
odnosa članova bez odobrenja predsjednika kluba ili Upravnog odbora, osim ukoliko se radi o
počinjenju kaznenog djela.
Članak 24.
Svaki član kluba može biti pozvan na disciplinsku odgovornost, osim potpomažućeg i
počasnog člana, ako svoje zadaće i poslove ne obavlja u skladu sa Statutom kluba i ako se ne
pridržava pravila o ponašanju za vrijeme djelovanja i rada u klubu ili van rada i djelovanja u
klubu, ako to šteti ugledu i interesu kluba.

Članak 25.
Članovi kluba navedeni u članku 24. Statuta odgovaraju zbog slijedećih povreda:
1) nesavjesnog i neodgovornog postupanja sa sredstvima povjerenim im u rad, službenim
aktima, opremom i drugim igračkim sredstvima kluba,
2) neuljudnog odnosa prema ostalim članovima kluba, kao i članovima drugih klubova za
vrijeme djelovanja u klubu,
3) nezakonitog rada i djelovanja ili propuštanja poduzimanja određenih mjera i radnji za
koje je član kluba ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti,
4) ometanja službene osobe u obavljanju njene funkcije ili poticanje druge osobe na
pravljenje nereda,
5) zlouporaba svog položaja u klubu povezanih s gospodarskim kriminalitetom ili
prekoračenja ovlasti u klubu,
6) odavanja podataka iz čl.23.st.3. ovog Statuta,
7) odbijanja postupanja i djelovanja po zahtjevu Predsjednika kluba, Upravnog i Nadzornog
odbora, trenera ili osobe osposobljene za rad u sportu, ako za to ne postoje opravdani
razlozi,
8) nedoličnog ponašanja za vrijeme djelovanja i rada u klubu ili van rada i djelovanja u
klubu, ako to šteti ugledu i interesima kluba,
9) neovlaštenog i nenamjenskog korištenja sredstava i opreme kluba,
10) pokušaju utjecanja na rad i odluke Disciplinske komisije.
Članak 26.
Odluku o disciplinskoj mjeri donosi prvostupanjsko tijelo i to Disciplinska komisija kluba
koja se sastoji od predsjednika komisije i dva (2) člana i to natpolovičnom većinom glasova
komisije.
Članak 27.
Disciplinska komisija je dužna svoju pisanu odluku o disciplinskoj mjeri ili obustavi
postupka donijeti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za pokretanje disciplinskog
postupka protiv člana kluba. U tom postupku mora saslušati člana protiv kojeg se vodi postupak

ili član ima pravo dostaviti pisani odgovor u roku od 5 dana od dana primitka obavijesti o
razlozima pokretanja disciplinskog postupka.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka pokreće Upravni odbor na temelju pisanog
prijedloga bilo kojeg člana kluba, trenera, osobe osposobljene za rad u sportu ili predsjednika
kluba ili ga odbacuje također pisanim putem.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka sadrži osnovne podatke o članu s podacima
o trajanju članstva u klubu, statusu člana ili pripadanju određenoj kategoriji, s opisom povrede
radne discipline i prijedlogom mjere.
Svaki član protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ima pravo sudjelovati u tom
postupku, očitovati se na sve navode i predlagati dokaze.
Drugostupanjsko disciplinsko tijelo je Skupština kluba, koja odlučuje o žalbama na
odluke Disciplinskog suda i njezina je odluka konačna.
Članak 28.
Umnožavanje bilo kojeg dijela spisa disciplinskog postupka nije dozvoljeno, ali je članu
protiv kojeg se vodi postupak dozvoljeno izvršiti uvid u spis.
Članak 29.
Za povrede discipline članu se može izreći slijedeća mjera:
a) pisana opomena,
b) zabrana igranja do 2 utakmice bilo kakvog karaktera (prijateljska, natjecateljska, turnir),
c) zabrana sudjelovanja u organizaciji, prisustvovanju ili djelovanju u klubu ili u vezi kluba u
trajanju do 30 dana,
d) razrješenje s mjesta trenera ili osobe osposobljene za rad u sportu u klubu,
e) uskrata dijela ili cijele naknade u trajanju do 3 mjeseca,
f) novčana kazna u visini do 3 mjesečne ili godišnje članarine,
g) uvjetno isključenje iz kluba,
h) isključenje iz kluba.
Članu kluba se obavezno izriče bezuvjetna mjera isključenja iz kluba u vezi povrede
opisane u članku 25. stavku 1. točka 5. ovog Statuta po saznanju za isto.
Uvjetno isključenje iz kluba može se izreći u trajanju do 6 mjeseci.
Prilikom odmjeravanja težine izrečene mjere, Disciplinska komisija mora uzeti u obzir
sve konačne odluke Disciplinske komisije unazad tri godine za pojedinog člana, kao i težinu
počinjene povrede i nastale posljedice te sve otegotne i olakotne okolnosti.
Disciplinska komisija u svojoj odluci može odrediti i da član kluba nadoknadi štetu
ukoliko je ista počinjena krajnjom nepažnjom ili namjerom.

IX. UNUTARNJI USTROJ KLUBA
Članak 30.
Klub je ustrojen od slijedećih kategorija:
1. Tijela i odbori upravljanja klubom
2. Sportske ekipe kluba:
- seniori
- juniori
- mlađi juniori
- kadeti
- mlađi kadeti

- veterani
- škola hokeja na ledu,
- ženska sekcija hokeja.
Sve sportske ekipe natječu se u hokeju na ledu i hokeju na koturaljkama s kotačima u nizu.
3. Treneri i osobe osposobljene za rad u sportu hokeju na ledu,
4. Članovi kluba.
X. TIJELA I ODBORI KLUBA
Članak 31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tijela i odobri kluba su:
Skupština kluba,
Upravni odbor kluba,
Nadzorni odbor kluba,
Disciplinska komisija,
Predsjednik kluba ,
Dopredsjednik kluba,
Tajnik kluba,
Likvidator

Članak 32.
Svaki član tijela Kluba bira se na mandat od 4 godine, a mandat može prestati i prije u
slučaju:
- Podnošenja pisane ostavke s vlastoručnim potpisom tijelu kluba u koje je izabran,
odnosno pisane ostavke predsjednika kluba Skupštini kluba,
- Njegova opoziva od strane Skupštine kluba,
- Nastankom okolnosti uslijed kojih član tijela nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju.
Skupština može i prije isteka mandata izmijeniti tijela kluba u cjelini ili samo pojedine
članove tih tijela, ako prekorače dana im ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im
dužnosti.
Prijedlog Skupštini za opoziv predsjednika u pisanom obliku može podnijeti 50%+1
članova kluba. Pisani prijedlog dostavlja se predsjedniku Nadzornog odbora.
Prijedlog Skupštini za opoziv dopredsjednika u pisanom obliku dostavlja se predsjedniku
kluba i može ga podnijeti većina članova Upravnog odbora ili 50%+1 članova kluba.
Prijedlog Skupštini za opoziv tajnika u pisanom obliku dostavlja se predsjedniku kluba i
može ga podnijeti većina članova Upravnog odbora ili 50%+1 članova kluba.
Prijedlog Skupštini za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana (osim predsjednika,
dopredsjednika i tajnika), podnosi se predsjedniku kluba u pisanom obliku i može ga podnijeti
Nadzorni odbor kluba, a za pojedinog člana Upravnog odbora i većina članova Upravnog
odbora.
Prijedlog Skupštini za opoziv Nadzornog odbora ili pojedinih članova, podnosi se u
pisanom obliku predsjedniku kluba i može ga podnijeti Upravni odbor ili 1/3 članova kluba, a za
pojedinog člana Nadzornog odbora i većina članova Nadzornog odbora.
Prijedlog Skupštini za opoziv Disciplinskog suda ili pojedinih članova, podnosi se u
pisanom obliku predsjedniku kluba i može ga podnijeti Upravni odbor ili 1/3 članova kluba, a za
pojedinog člana Disciplinskog suda i većina članova Disciplinskog suda.
Odluku o opozivu i razrješenju donosi Skupština u roku 30 dana od predaje pisanog
prijedloga.

Mandat naknadnog biranja člana tijela traje do isteka mandata tijela kluba u koji je
biran.
U bilo koje tijelo kluba, trenere i osobe osposobljene za rad u sportu i počasne članove
ne mogu biti birani, odnosno izabrane ili određene osobe navedene u članku 13. stavak 1.
Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13). Na isti način se prema članovima
kluba primjenjuje i odredbe člana 13. stavku 3. Zakona o sportu.

SKUPŠTINA KLUBA
Članak 33.
Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja klubom.
Čine je svi aktivni i potpomažući članovi Kluba, koji imaju potpunu poslovnu sposobnost.
Predstavnik pravne osobe-potpomažućeg člana je ovlaštena fizička osoba, koju je pravna
osoba pismeno ovlastila da ju zastupa na Skupštini Kluba.
Članak 34.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština kluba se održava najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora
Kluba kojom prilikom utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto njenog održavanja. Poziv
na sjednicu Skupštine upućuje se obavezno putem službene internetske stranice Kluba,
najmanje 10 dana prije datuma održavanja sjednice, a članovi se mogu pozivati
elektroničkim i pisanim pozivom.
Predsjednik kluba je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba kada to zahtjeva
najmanje 1/3 članova kluba navedenih u čl.33.st.2. ovog Statuta. U pisanom zahtjevu za
sazivanje Skupštine predlagatelji moraju predložiti dnevni red izvanredne sjednice te
priložiti potpise najmanje 1/3 članova kluba.
Ako predsjednik Kluba ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od
dana dostave pisanog zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj na isti način
kako je to opisano u stavku 3. ovog članka. Isto će postupiti Upravni ili Nadzorni odbor,
ukoliko predsjednik Kluba na njihov zahtjev ne sazove sjednicu Skupštine.
Izvanredna Skupština se obavezno mora sazvati temeljem odredbi članka 7. stavka 2.
ovog Statuta.
U slučaju isteka mandata članovima tijela kluba, Skupštinu saziva zadnja osoba upisana
za zastupanje u Registru udruga ili 1/3 članova kluba koji su upisani u popis članova prije
isteka mandata članovima tijela kluba.
Članak 35.
Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U
slučaju nedolaska predsjednika i dopredsjednika kluba na Skupštinu, navedeno tijelo će
javnim glasanjem donijeti samostalnu odluku i odrediti osobu koja će predsjedavati
sjednicom.
Članak 36.
Odluke Skupštine Kluba su pravno važeće, ako sjednici prisustvuje većina njezinih
članova, a odluke su donijete natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Ukoliko Skupštini nije nazočna većina njezinih članova, nakon proteka 30 minuta, pravno
važeće odluke donosi natpolovična većina prisutnih članova.

Za donošenje odluka o prestanku rada Kluba sjednici Skupštine mora prisustvovati
najmanje 2/3 članova kluba iz članka 33. stavak 2. ovog Statuta, a za odluku mora glasovati
najmanje 2/3 prisutnih članova.
Članak 37.
Skupština Kluba bira neposredno predsjednika i dopredsjednika kluba, predsjednike i
članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije te tajnika na javnom
glasanju, a na mandat od 4 godine.
Kandidati za predsjednika Kluba moraju prije saziva Skupštine prikupiti i dostaviti na uvid
radnom predsjedništvu Skupštine potpise najmanje 15 punoljetnih aktivnih članova Kluba.
Za izbor predsjednika Kluba potrebna je većina glasova nazočnih članova Skupštine. Ako
ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug
izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za
predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova.
Predsjednik Kluba predlaže Skupštini dopredsjednika, predsjednike i članove Upravnog i
Nadzornog odbora, predsjednika i članove Disciplinske komisije i tajnika Kluba.

-

Članak 38.
Skupština kluba:
Utvrđuje politiku razvitka kluba,
Usvaja Statut kluba te njegove izmjene i dopune i druge opće akte kluba,
Donosi odluku o statusnim promjenama,
Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje kluba,
Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu,
Usvaja godišnje financijsko izvješće,
Donosi i mijenja program rada,
Bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika, predsjednike i članove
Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije te tajnika,
Daje smjernice za rad kluba,
Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada kluba
i raspodjeli preostale imovine udruge,
Odlučuje o žalbama članova protiv odluka Disciplinske komisije i Upravnog odbora,
Donosi odluku o proglašenju počasnih članova kluba,
Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR
Članak 39.
Najviše tijelo kluba između dvije Skupštine je Upravni odbor koji obavlja izvršne funkcije
i druge poslove kluba, utvrđene ovim Statutom.

Članak 40.
Upravni odbor čini 7 (sedam) članova, uključujući predsjednika i dopredsjednika Kluba i
tajnika.

Predsjednik je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, koji saziva sjednice Upravnog
odbora te rukovodi njegovim radom. U slučaju njegove spriječenosti, Upravnim odborom
rukovodi dopredsjednik kluba.
Ako to zatraži najmanje 4 člana Upravnog odbora, predsjednik je obvezan u roku od pet
dana sazvati sjednicu Upravnog odbora koja se treba održati u daljnjem roku od deset dana.
Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati
sjednicu Upravnog odbora.

Članak 41.
Članovi Upravnog odbora kluba mogu biti ponovno birani bez ograničavanja broja
mandata.
Za pravovaljanost odluka na sjednicama Upravnog odbora mora prisustvovati više od
polovice njegovih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih
članova na sjednici.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a
moraju se održati najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.
Članak 42.
Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini kluba.
Upravni odbor podnosi Skupštini kluba godišnje izvješće o svom radu.
Članak 43.
Upravni odbor kluba ima slijedeće nadležnosti:
1. Predlaže Statut te njegove izmjene i dopune te ostale akte kluba,
2. Provodi akte Skupštine kluba,
3. Utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
4. Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine,
5. Upravlja imovinom kluba,
6. Podnosi izvješća o radu Skupštini kluba,
7. Donosi odluke o novčanim naknadama trenerima i igračima, potpisivanju ugovora s
fizičkim osobama te nagradama članovima kluba,
8. Donosi odluku o visini članarine za pojedine kategorije članstva, odluke o oslobođenju
plaćanja članarine te vodi brigu o naplati članarine,
9. Donosi odluke o promjeni adrese kluba,
10. Imenuje i razrješuje trenere i osobe osposobljene za rad u sportu,
11. Dogovora sve potrebne radnje i zaduženja za organizaciju natjecateljskih i prijateljskih
utakmica svih kategorija u klubu,
12. Podnosi zahtjeve za pokretanje disciplinskog postupka Disciplinskoj komisiji kluba,
13. Odlučuje o prijemu fizičkih i pravnih osoba u članstvo kluba, odnosno o isključenju istih
iz članstva,
14. Odlučuje o privremenom prekidu rada i natjecanja pojedine kategorije natjecatelja u
klubu,
15. Odlučuje o obavljanju određenih gospodarskih djelatnosti, sukladno posebnim
propisima,
16. Odlučuje o sklapanju ugovora o sponzorstvu i donacijama pravnih i fizičkih osoba,
17. Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općima aktima kluba.
18. Imenuje likvidatora kluba.

NADZORNI ODBOR
Članak 44.
Nadzorni odbor kluba prati i nadzire rad svih tijela kluba, osim Skupštine kluba, po svim
pitanjima, a posebno materijalno-financijskim poslovanjem kluba i raspolaganjem imovinom te
utvrđuje da li se novčana sredstava Kluba troše namjenski.
Svako tijelo Kluba dužno je na zahtjev Nadzornog odbora omogućiti neposredni uvid u
sve akte kluba za koje je zaduženo i osigurati uvjete za rad Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor o svom radu podnosi Izvješće Skupštini Kluba prema potrebi, a najmanje
jednom godišnje.
Također, Nadzorni odbor može obaviti nadzor zakonitosti rada bilo kojeg tijela Kluba, a o
svom nalazu i mišljenju u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, obavijestiti tijelo koje je
nadzirano. Navedeni nalaz i mišljenje biti će sastavni dio Izvješća Skupštine Kluba.
Ako Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti ili nezakonitosti u radu pojedinog tijela Kluba,
tražit će da se iste otklone u razumnom roku. Ukoliko se nepravilnosti ili nezakonitosti ne
otklone Nadzorni odbor je dužan izvijestiti o njima upravna i druga tijela nadzora i kontrole.
Članak 45.
Nadzorni odbor čini 3 (tri) člana, od kojih je jedan predsjednik.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istodobno članovi drugih tijela kluba, osim
Skupštine kluba.
Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi, a saziva ih predsjednik
Nadzornog odbora, predsjednik Kluba ili 1/3 članova Upravnog odbora.
Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK KLUBA
Članak 46.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predsjednik kluba:
Predstavlja i zastupa klub,
Saziva sjednice Skupštine kluba, Upravnog odbora i po potrebi Nadzornog odbora,
Potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,
Brine se o upoznavanju javnosti s radom kluba,
Sklapa Ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
Rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
Skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim zakonskim propisima,

Članak 47.
Predsjednik kluba za svoj rad odgovara Skupštini kluba, a po funkciji je ujedno i
predsjednik Upravnog odbora.
Bira se na razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Izvješće o svom radu podnosi Skupštini kluba, a tijekom cijelog mandata surađuje u
dobroj namjeri s Nadzornim odborom na čiji pisani zahtjev mora u roku od najviše 30 dana
dostaviti pisano izvješće o pitanjima navedenim u članku 44. stavku 1. ovog Statuta.
U svim poslovima ga zamjenjuje dopredsjednik kluba.

TAJNIK KLUBA
Članak 48.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština Kluba za obavljanje administrativnih i materijalnofinancijskih poslova u Klubu.
Mandat tajnika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran na tu funkciju.
Upravni odbor može samostalno ili na prijedlog Nadzornog odbora smijeniti tajnika
Kluba i prije isteka mandata, ako ocijeni da njegov rad ne zadovoljava te tom prilikom mora
privremeno imenovati novog tajnika kluba. U tom slučaju od trenutka privremenog imenovanja
novog tajnika, u roku od 60 dana mora biti sazvana Skupština kluba poradi izbora novog tajnika
Kluba.
Na zahtjev predsjednika Kluba ili Nadzornog odbora, tajnik Kluba je dužan dati na uvid
sva službena pismena i akte Kluba u originalu poradi provjere.
Tajnik kluba je ujedno i blagajnik kluba.
Članak 49.
Poslovi tajnika kluba su:
1) Priprema, u dogovoru s predsjednikom kluba, dnevni red i materijale za sjednice
Upravnog odbora te obavještava članove o mjestu i vremenu održavanja istih,
2) Koordinira rad između Nadzornog i Upravnog odbora te Disciplinske komisije,
3) Izvršava odluke Upravnog odbora,
4) Skrbi i odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih
obaveza Kluba
5) Vodi zapisnike na svim sjednicama Upravnog odbora,
6) Priprema materijale za sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
7) Obavlja nabavu potrebnog uredskog materijala,
8) Obavlja registracije igrača svih kategorija, vodi njihove kartone i vodi registar članova
kluba,
9) Vodi brigu o liječničkim pregledima igrača,
10) Brine se o organizaciji utakmica svih kategorija u klubu,
11) Vodi urudžbeni zapisnik sve službene pošte kluba,
12) Sačinjava izvješće o materijalno-financijskom poslovanju kluba,
13) Vrši obračun i isplatu naknada trenerima i osobama osposobljenim za rad u sportu,
14) Brine o nabavi opreme i drugih sportskih materijala,
15) Vodi i ažurira popis imovine kluba,
16) Brine i organizira sakupljanje članarine,
17) Brine o prihodima po osnovi sponzorskih ugovora i gospodarske djelatnosti sukladno
odredbama Zakona o udrugama,
18) Brine i organizira nabavu i naplatu po ulaznicama na službenim utakmicama,
19) Brine o ostalim sredstvima prihoda,
20) Vodi blagajnu kluba, blagajničku knjigu i ostale vezane evidencije,
21) Izvršava i druge poslove koji su mu u nadležnosti dani od strane predsjednika kluba i
Upravnog odbora.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Članak 50.
Članove Disciplinske komisije bira Skupština kluba na mandat od 4 (četiri) godine.

Disciplinska komisija broji tri (3) člana, od kojih je jedan predsjednik.
Disciplinska komisija djeluje na sjednicama te donosi odluke većinom glasova svih
članova.
Disciplinska komisija odlučuje o prekršajima koje su počinili svi aktivni članovi Kluba, te
članovi svih tijela Kluba.
Disciplinska komisija je u svom radu neovisna i na njihov rad i odluke ne smije utjecati
niti jedan član kluba.

LIKVIDATOR
Članak 51.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Upravni odbor i koja je kao
likvidator upisana u registar udruga.
Likvidatora kluba bira i imenuje Upravni odbor kluba na vrijeme do 4 godine, temeljem
odredbi članka 50. Zakona o udrugama.
Likvidator ne mora biti član kluba, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim
(financijskim) znanjem.
Likvidator zastupa Klub 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.

-

Članak 52.
Likvidacija kluba će se provesti u slučajevima:
Kada Skupština kluba donese odluku o prestanku rada kluba,
Kada protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice Skupštine, a ona nije održana,
Kada postoji pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge i
Na zahtjev člana, ako je broj članova kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za
osnivanje kluba, a Upravni odbor u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije
donio odluku o prijemu novih članova.

Članak 53.
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja svih tijela kluba i osoba ovlaštenih
za zastupanje kluba.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
Članak 54.
-

-

Djelovanje rada kluba prestaje:
Odlukom Skupštine o prestanku rada kluba i to 2/3 većinom glasova od najmanje 2/3
ukupnog broja članova kluba,
Pripajanjem ili spajanjem kluba s drugim klubom te podjelom kluba razdvajanjem, što
mora biti utemeljeno na 2/3 većinom glasova od najmanje 2/3 ukupnog broja članova
kluba,
Protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice Skupštine, a ona nije održana,

-

Pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge,
Pokretanjem stečajnog postupka,
Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja tri (3).

IMOVINA KLUBA
(način stjecanja, raspolaganja i postupka s imovinom u slučaju prestanka rada kluba)

-

Članak 55.
Klub stječe sredstava potrebna za provođenje programa rada, odnosno imovinu:
od članarine,
od prihoda po osnovi sponzorskih ugovora i reklama, te dobrovoljnih priloga i darova,
od dotacija iz proračuna Grada Siska i Županije sisačko-moslavačke, namijenjenih za
sport,
od prihoda od ulaznica u vezi odigravanja natjecateljskih i prijateljskih utakmica,
od obavljanja djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi kluba (npr. organizacija turnira itd.)
od obavljanja gospodarske djelatnosti sukladno odredbama članka 31. Zakona o
udrugama.

Članak 56.
Prilikom obavljanja gospodarske djelatnosti, osim one djelatnosti kojima se ostvaruju
njezini ciljevi utvrđeni Statutom, klub ne smije iste obavljati radi stjecanja dobiti za svoje
članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti klub ostvari višak prihoda nad
rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

-

Članak 57.
Imovinu kluba čine:
Novčana sredstva, vrijednosni papiri,
Pehari, medalje i zahvalnice,
Pokretnine.

Članak 58.
Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se financijskim planom Kluba u sukladno godišnjem
programu.
Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava
svakog 31. prosinca.
Primarni nalogodavac za izvršenje financijskog plana je Tajnik Kluba.

Članak 59.

U slučaju prestanaka djelovanja, odnosno rada kluba, imovina kluba će se, nakon
namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati drugim
klubovima hokeja na ledu u Republici Hrvatskoj, sukladno odluci Skupštine kluba.
U slučaju da je klub primao financijska sredstava iz javnih izvora, sukladno odredbama
čl.32. Zakona o udrugama, ostatak novčanih sredstava nakon prestanaka rada kluba, vratiti će
se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.
Ako se u slučaju prestanka postojanja kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti
postupak s imovinom kluba, preostala imovina će se dodijeliti Gradu Sisku.

OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Članak 60.
U cilju stjecanja novčanih sredstava za rad kluba, klub će obavljati slijedeće gospodarske
djelatnosti, sukladno zakonskim propisima i to:
- prodaju reklamnog materijala s logom kluba (majice, upaljači, kišobrani i sl.),
- prodaju suvenira s oznakama kluba,
- naplatu kotizacije za organizaciju turnira i sportskih priredbi,
- naplatu škole klizanja i škole koturanja,
- prodaju ulaznica za utakmice i turnire,
- izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
- ostale sportske i rekreacijske djelatnosti.
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA
Članak 61.
Svi članovi Kluba se obavezuju da će eventualne sporove i sukobe koji nastanu iz odnosa
vezanih uz Klub rješavati sporazumno, u interesu kluba, a ne na njegovu štetu.
Rješavanje sporova i sukoba interesa u klubu je u nadležnosti predsjednika Kluba i
Upravnog odbora.
Ukoliko sporove i sukob interesa ne mogu riješiti predsjednik kluba ili Upravni odbor,
riješit će ih Skupština kluba, odnosno ovisno o vrsti spora Hrvatski savez hokeja na ledu.
U drugim slučajevima nadležnost za rješavanje sporova ima nadležno tijelo državne
uprave ili Općinski sud u Sisku.
OSTALE ODREDBE ZNAČAJNE ZA RAD KLUBA
Članak 62.
Klub je dužan postupati po Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija te sukladno istom najmanje jednom i to na kraju poslovne godine
popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa
stvarnim stanjem.
Osim u slučaju popisa iz stavka 1. ovog članka Statuta, Klub mora popisati imovnu i
obveze u slučajevima statusnih promjena ili pokretanja postupka likvidacije.
Popis imovine i obveza obavlja Povjerenstvo za popis kojeg imenuje Upravni odbor, a
predsjednik Kluba određuje datum popisa, rokove dostavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s
priloženim popisnim listama.

Povjerenstvo za popis, nakon završetka popisa, dužno je sastaviti izvještaj na temelju
popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga predsjedniku Kluba.

Članak 63.
Klub je obavezan se upisati u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave
dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar (Registar
udruga pri državnoj upravi). Upis u navedeni registar se obavlja samo jednom kod upisa u
Registar neprofitnih organizacija.
Klub je obavezan dostaviti Ministarstvu financija svaku promjenu podataka iz Registra
neprofitnih organizacija u roku od 7 radnih dana od upisa promjene u matičnom registru, a ako
se promjena ne upisuje u matični registar, u roku od 30 radnih dana od nastanka promjene.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 64.
Donošenjem ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut kluba od 08. listopada 2008.godine i
sve njegove kasnije izmjene i dopune.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i u postupku predviđenom za njegovo
donošenje.
Za tumačenje odredbi Statuta nadležna je Skupština kluba, a drugih akata i odluka kluba
Upravni odbor kluba.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar
udruga Republike Hrvatske pri nadležnom Uredu državne uprave.
Članak 65.
Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama Statuta u roku od 60 dana od dana
njegovog stupanja na snagu.
Članak 66.
Nakon donošenja, Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis promjena u
registar udruga.
Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut se objavljuje na oglasnoj
ploči Kluba i službenim web stranicama Kluba.

U Sisku, 23.10.2015.g.

PREDSJEDNIK KLUBA
Vjekoslav Štingl

