Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01) i članka 25. Statuta
Skupština Biciklističkog kluba "Poreč", održana 11. 04. 2013. godine, donijela je sljedeći

STATUT
Biciklističkog kluba "Poreč"
I Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i područje na kojem udruga djeluje, zastupanje,
ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja, kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti
rada udruge, članstvo i članarina, te prava i obveze i stegovna odgovornost članova udruge,
unutarnje ustrojstvo udruge, upravljanje udrugom, imovina udruge, način njenog stjecanja i
raspolaganje može bitnom dobiti, prestanak rada udruge, te postupak s imovinom u slučaju
prestanka udruge i druga pitanja važna za rad udruge, opća pravila kojima se članovi
dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva svojih
uvjerenja, bez namjere stvaranja dobiti. Biciklistički klub "Poreč" (u daljnjem tekstu Klub), je
nestranačka, nevladina i neprofitna sportska udruga slobodno udruženih građana, koji u njoj
ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese u poticanju i promicanju rekreativnog biciklizma.

Članak 2.

Puni naziv Kluba je: Biciklistički klub Poreč. Skraćeni naziv glasi: BK Poreč . Za nastupanje u
Istarskoj županiji Klub će koristiti i naziv na talijanskom jeziku: Club ciclistico Parenzo,
odnosno skraćeni naziv na talijanskom jeziku CC Parenzo. Za nastupanje Kluba u
inozemstvu upotrebljavat će se i naziv na engleskom jeziku Cyclist club Parenzo .

Članak 3.

Sjedište kluba je u Poreču, M.Vlašića 6

Članak 4.

Klub djeluje na području grada Poreča, svoju aktivnost vrši na području cijele Republike
Hrvatske i izvan zemlje, učestvujući na športskim susretima i takmičenjima putem športskih
saveza, zajednica i samostalno.

Članak 5.

Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 38 mm. Uz rub pečata upisan je naziv Kluba i
sjedište, a u sredini pečata utisnut je stilizirani grb Kluba.

Članak 6.

Klub ima svoju zastavu koja je pravokutnog oblika crvene i bijele boje, dimenzija 1.5m x
1.0m, u čijoj sredini se nalazi grb Kluba.

Članak 7.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga kod nadležnog tijela.
Klub predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili tajnik Kluba.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 8.

Klub se, u skladu sa Zakonom o športu, udružuje u športske saveze i zajednice športskih
udruga i saveza na razini Grada Poreča , Istarske županije i Republike Hrvatske.
Klub ima svojstvo pravne osobe, a pred trećim osobama zastupa ga predsjednik Kluba.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, klub zastupa dopredsjednik ili tajnik.
Za realizaciju svojih planova i programa, Klub može zaključiti ugovor o sponzorstvu sa
drugim pravnim osobama.

II Ciljevi kluba i djelatnosti kluba

Članak 9.

Ciljevi Kluba su:
Razvijanje, unapređivanje, populariziranje i promocija biciklističkog športa.
Razvijanje individualnih sposobnosti, ljudske solidarnosti, smisla za timski rad, radnih navika
i odgovornosti u izvršavanju preuzetih obveza, razvijanje motoričkih sposobnosti i socijalnih
vještina članova Kluba i građana uopće.
Razvijanje svijesti građana o važnosti unapređenja kvalitete života i zdravlja putem kretanja i
rekreativnih sportskih aktivnosti.
Osiguravanje uvjeta za razvijanje vrhunskog športa pojedincima koji svojim sposobnostima i
discipliniranim radom ostvaruju uvjete sportskog uspjeha i napretka.
Zaštita članova.

Djelatnosti Kluba su:

Sudjelovanje u športskim natjecanjima i športskim priredbama.
Športska rekreacija.
Športska obuka.
Suradnja sa sportskom zajednicom Grada Poreča , županijskim i nacionalnim savezima te
drugim sportskim organizacijama i udrugama
Dodjeljivanje priznanja, nagrada, pohvala.
Upravljanje športskim objektima.

III Članstvo kluba

Članak 10.

Članom Kluba može postati svaki građanin Republike Hrvatske i stranac koji prihvaća i
poštuje odredbe ovog Statuta i izrazi spremnost da djeluje u skladu sa usvojenim programom
rada, sukladno Zakonu o udrugama.
Osobe iz 1. stavka mogu postati članovi Kluba ako slobodno i dragovoljno prihvaćaju ovaj
Statut, ciljeve i zadatke, prava i obveze, te način djelovanja Kluba.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti
članovi bez prava sudjelovanju u radu tijela Kluba.

Članak 11.

Članovi kluba mogu biti aktivni, redovni i zaslužni. Aktivni Članovi su osobe koje se aktivno
bave bicikizmom. Redovni članovi su osobe koje u skladu sa pravilima Kluba podržavaju
njegovu aktivnost, sudjeluju u športskoj rekreaciji ili obavljaju stručne poslove u Klubu. Za
primanje u Klub aktivnih i redovnih članova svaki pojedinac ispunjava pristupnicu. Prijem u
članstvo vrši tajnik Kluba. Članovi se upisuju u matičnu knjigu Kluba.
Upravni odbor Kluba donosi odluku o imenovanju zaslužnog člana Kluba na temelju
posebnih zasluga i doprinosa Klubu.

Članak 12.

Određivanje aktivnih članova-natjecatelja obavlja se na prijedlog Tehničke komisije Kluba,
koja ujedno daje konačni prijedlog Upravnom odboru Kluba koji će članovi biti registrirani
kod nadležnog saveza radi stjecanja natjecateljskih prava..

Članak 13.

Zaslužni članovi su redovni članovi Kluba duljeg staža i aktivnog amaterskog rada u Klubu,
sa zapaženim uspjesima na unaprjeđenju Kluba., odnosno biciklizma uopće, a koje imenuje
Upravni odbor Kluba uz pismeno obrazloženje. Zaslužnim članovima kluba izdaje se povelja
odnosno priznanje u pismenom obliku i isti su oslobođeni plaćanja članarine.

Zaslužne osobe su i fizičke i pravne osobe koje su svojim radom ili novčanom potporom
unaprijedile Klub, a isti nisu Članovi Kluba. Upravni odbor donosi odluku o njihovom
imenovanju kao zaslužnim osobama, te im izdaje povelju.
O zaslužnim osobama vodi se poseban popis.

Članak 14.
Prava aktivnih i redovnih članova Kluba jesu:
 da biraju i da budu birani u tijela Kluba,
 da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba ,
 da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela,
 da imaju mogućnost uvida u zapisnike Kluba,
 da na dogovoren način koriste opremu, prostorije i drugu imovinu Kluba.
Prava počasnih članova Kluba jesu:





da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba,
da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela,
da imaju mogućnost uvida u zapisnike Kluba,
da na dogovoren način koriste opremu Kluba, prostorije i drugu imovinu Kluba.

Obveze aktivnih i redovnih članova Kluba jesu:

da rade na ostvarivanju ciljeva Kluba,
da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
da čuvaju i podižu ugled Kluba,
da redovito plaćaju članarinu, da se brinu za imovinu, opremu i drugu imovinu koje je
vlasništvo Kluba
 da promiču aktivnosti Kluba.





Obveze počasnih članova Kluba jesu:






da rade na ostvarivanju ciljeva Kluba ,
da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
da čuvaju i podižu ugled Kluba,
da promiču aktivnosti Kluba.

Članak 15.

Primanje u članstvo uskratit će se:
•
Osobi koja se svojim dosadašnjim djelovanjem teško ogriješila o moralne i pravne
norme Kluba.
•

Osoba koja bi svojim članstvom negativno utjecala na rad ili ugled Kluba.

•
Osobi koja je isključena iz nekog drugog kluba zbog povrede stege, a za vrijeme
trajanja izrečene joj mjere.

Članak 16.

Klub svojim članovima može pružiti prava sukladno čl. 13. Zakona o športu, a što se uređuje
općim aktom Kluba koji donosi Upravni odbor.

Članak 17.

Članovi športaši određenog ranga mogu sudjelovati u športskim natjecanjima i profesionalno,
na osnovu ugovora s Klubom i uvjetima predviđenim Zakonom o športu.

Članak 18.

Članstvo prestaje:
•

Ako sam zatraži ispis iz članstva.

•

Smrću člana.

•

Isključenjem.

Mjere isključenja izreći će se članu:
•
Ako je počinio nedopušteno djelo uslijed čega njegovo daljnje članstvo negativno
utječe na rad i ugled Kluba.
•
Ako se teško ogriješio o odredbe Statuta i drugih normi Kluba, Saveza i Zajednica te
uslijed toga negativno utječe na rad i ugled Kluba.

Članak 19.

Činjenicu prestanka članstva po osnovama čl. 19. st. 1. toč. 1. i 2. ovog Statuta utvrđuje
tajnik Kluba temeljem izjave odnosno isprave o smrti i briše osobu iz popisa članstva.

Činjenicu prestanka članstva iz čl. 19. st. 1. toč. 3. ovog Statuta utvrđuje Upravni odbor kluba
u stegovnom postupku kojeg pokreće i vodi na prijedlog predsjednika Kluba odnosno
Stegovne komisije. Protiv Odluke o isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od
primitka Odluke u pismenom obliku Skupštini kluba. Odluka o isključenju postaje izvršna
istekom 15 dana od dostave prvostupanjske odluke, odnosno danom dostave
drugostupanjske odluke ako je uložena žalba.

Članak 20.

Članovima Kluba zaslužnim za uspješan rad i razvoj Kluba i biciklističkog športa dodjeljuju se
priznanja i nagrade.
O priznanjima i nagradama odlučuje Upravni odbor Kluba sukladno općem aktu iz čl. 13.
Zakona o športu.

Članak 21.

Fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za razvoj kluba može se odrediti status počasnih
članova.
Odluku o određivanju počasnih članova donosi Upravni odbor. Počasnim članovima
dodjeljuje se povelja.

IV UNUTRAŠNJE USTROJSTVO KLUBA I TIJELA KLUBA

Članak 22.

Klub djeluje kao jedinstvena pravna osoba bez ustrojstvenih oblika u svom sastavu.
Klub sačinjavaju svi članovi Kluba koji svoju aktivnost provode ostvarivanjem Programa rada
prihvaćenog na Skupštini Kluba.
Za ostvarivanje svog Programa rada Klub ostvaruje svoja zasebna sredstva.
Klub ima Skupštinu koju sačinjavaju svi članovi.
Klub ima predsjednika.
Klub ima dopredsjednika.
Klub ima Upravni odbor čije članove bira Skupština Kluba iz redova članova Skupštine.

Klub ima Nadzorni odbor čije članove bira Skupština Kluba iz redova članova Skupštine.
Klub ima Stegovnu komisiju čije članove bira Skupština Kluba iz redova članova Skupštine.
Klub ima koordinatora kojeg bira Upravni odbor Kluba iz redova članova Skupštine.
Koordinator je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru Kluba.
Klub ima Tehničku komisiju koju sačinjavaju treneri, instruktori i koordinator. Instruktore i
trenere bira i opoziva, odnosno zaključuje ugovore o djelu ili radu Upravni odbor.
Klub ima tajnika i blagajnika koje bira Upravni odbor Kluba iz redova članova Skupštine.
Mandat u članstvu pojedinog tijela traje dvije godine.

SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja kluba. Skupština djeluje i odlučuje na sjednicama.
Sjednice Skupštine su redovne, izborne, izvanredne i prigodno svečane.
Redovna sjednica održava se svake godine, izborna u vrijeme pred istek mandata izabranim
članovima tijela Kluba, a izvanredna i prigodno svečana po ukazanoj potrebi.
Redovnu, izbornu i prigodno svečanu sjednicu saziva predsjednik Kluba samoinicijativno, a
izvanrednu predsjednik Klub samoinicijativno ili na zahtjev Upravnog odbora odnosno kad to
zatraži najmanje jedna trećina članstva Skupštine. Izvanredna sjednica Kluba rješava ona
pitanja radi kojih je sazvana. Ukoliko predsjednik u roku od 15 dana ne sazove Skupštinu, tu
istu može sazvati podnositelj zahtijeva.

Članak 24.

Skupština Kluba donosi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina
članova Skupštine, ako ovim Statutom nije drugačije uređeno.
Odluke su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina prisutnih članova
Skupštine, ako ovim Statutom nije drugačije uređeno.
Način glasovanja utvrđuje Skupština.

Članak 25.

Nadležnosti Skupštine su:
Usvajanje Poslovnika o radu predloženom po Upravnom odboru..
Razmatra izvještaje Upravnog odbora o radu Kluba.
Prihvaća okvirni plan rada Kluba za nastupajuće mandatno razdoblje.
Donosi Statut, njegove izmjene i dopune.
Bira i opoziva predsjednika Kluba za nastupajuće mandatno razdoblje.
Rješava zamolbe i žalbe uložene protiv odluka tijela Kluba, ako ovim Statutom nije ovlašteno
drugo tijelo Kluba.
Dodjeljuje priznanja, pohvale i nagrade zaslužnim članovima Kluba, a u skladu sa
pravilnikom o priznanjima i nagradama koju usvaja na prijedlog Upravnog odbora..
Odlučuje o sistematizaciji radnih mjesta u Klubu.
Donosi odluku o prestanku rada Kluba.

Članak 26.

Sjednica Skupštine saziva se najmanje 8 dana prije dana održavanja. Sjednice su obvezatne
za sve članove Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji na kraju ovjeravaju dva
ovjerovitelja, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo, a sastoji se od 7 članova. U radu Upravnog odbora
sudjeluju koordinator i tajnik Kluba, bez prava odlučivanja. Sjednice Upravnog odbora saziva
i njima rukovodi Predsjednik Kluba, koji je ujedno i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora,
najmanje četiri puta godišnje. Upravni Odbor bira Skupština na razdoblje od dvije godine uz
mogućnost reizbora.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednikazamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik. Na
sjednicama Upravnog odbora odluke se donose javnim glasovanjem, većinom glasova
nazočnih na sjednici, kojoj je nazočna većina članova Upravnog odbora.
Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, kojeg ovjerava Predsjednik ili
dopredsjednik Kluba.

Članak 28.

Upravni odbor je nadležan da:
Koordinira provođenje odluka Skupštine.
Saziva sjednice Skupštine, predlaže Poslovnik o radu Skupštine i utvrđuje dnevni red
Skupštine.
Usklađuje materijalno-financijsko poslovanje Kluba.
Imenuje koordinatora Kluba, te predstavnike u Savezima i Zajednicama.
Vodi materijalno i financijsko poslovanje Kluba.
Planira investicijsku politiku Kluba, koju podnosi na usvajanje Skupštini Kluba.
Zakazuje i organizira športska natjecanja.
Upravlja povjerenom mu imovinom Kluba i brine o nabavi nove imovine.
Koordinira suradnju sa Športskim udrugama, Savezima i Zajednicama.
Osigurava samostalne i usklađuje zajedničke nastupe na manifestacijama.
Donosi Pravilnike.
Odlučuje o visini članarine.
Odlučuje o žalbama protiv odluke o prijemu u članstvo.
Obavlja sve druge poslove, koji nisu u nadležnosti drugog tijela Kluba.
Upravni odbor po vlastitom nahođenju osniva potrebne, stalne ili povremene komisije i
utvrđuje njihovu zadaću i način rada.

Članak 29.

Upravni odbor donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine. Djeluje kao savjetodavno tijelo
predsjednika Kluba. Predlaže počasne članove Kluba. Imenuje radna tijela prema potrebi i

određuje im zadatke. Rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava
Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici. Obavlja i druge poslove utvrđene statutom, drugim
aktima kluba ili koje mu povjeri Skupština.
Upravni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 30.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za
rad Upravnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene Skupštini i
Upravnom odboru. Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u
cjelini.
Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su
povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke
Skupštine, ako je time klubu nanesena značajna šteta.
Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik kluba,
Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.
U slučaju ostavke ili opoziva predsjednika kluba, ostavku podnose svi članovi Upravnog
odbora.
Pojedinom članu automatski prestaje dužnost u Upravnom odboru ako izgubi svojstvo člana
kluba.

TAJNIK KLUBA

Članak 31.

Mandat tajnika traje dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora .
Tajnik kluba poslove obavlja dragovoljno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom
odboru i Predsjedniku kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamijenjuje osoba
koju odredi Upravni odbor.

Članak 32.

Tajnik Kluba je organizator rada i poslovanja Kluba, a posebno:
- skrbi o uvjetima rada i djelovanja,
- vodi matičnu knjigu i spomenicu Kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
- obavlja stručno - administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela kluba,
- priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba,
- brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih
tijela Kluba,
- vodi zapisnike i pismohranu Kluba,
- zajedno sa predsjednikom organizira suradnju kluba i održava veze sa tijelima drugih
Udruga, Saveza i Zajednica,
- brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,
- zastupa klub u okviru punomoči koje mu dade predsjednik Kluba,
- pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog
odbora ili predsjednika Kluba,

NADZORNI ODBOR

Članak 33.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Kluba i utvrđuje da li
su u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.
O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor, Skupštinu i tijelo
čiji je rad nadziran.

Članak 34.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani.
Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji
su navedeni za članove Upravnog odbora.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 35.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom,
drugim aktima, kodeksom i pravilima( pisanim i uobičajenim).
Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog
članka i povreda imena i ugleda Kluba provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana
koje bira Skupština.
Mandat članova Stegovne komisije je dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Članovi Stegovne komisije biraju se iz reda najistaknutijih redovitih članova Kluba i ne mogu
biti članovi tijela upravljanja Klubom.
Opoziv članova Stegovne komisije obavlja se na način na koji su i izabrani, a iz razloga
navedenih za druge članove tijela Kluba.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Kluba, Upravni odbor
ili najmanje trećina članova Skupštine.
Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Stegovna komisija.
Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i
oštećivanja imovine Kluba.
U svom radu Stegovna komisija se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi
riješe, a odluke donosi većinom glasova.
Stegovna komisija izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabranom rada u klubu na
određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva.
Zabrana rada u Klubu može se donijeti u trajanju najdulje od šest mjeseci, a privremeno
isključenje može trajati najdulje jednu godinu.
Stegovna komisija je ovlaštena predložiti i suspenziju sa dužnosti u Klubu.

Stegovna komisija svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama
izvješćuje Skupštinu i Upravni odbor. Odluke Stegovne komisije se objavljuju na oglasnoj
ploči Kluba.

Članak 36.

Protiv odluke Stegovne komisije članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini
i to najkasnije u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke Stegovne
komisije.
Žalba ne odgađa izvršenje odluke.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od trideset dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine je konačna..

KOORDINATOR KLUBA

Članak 37.

Koordinator Kluba:
Koordinira rad stručnih tijela Kluba i brine o provođenju programa rada Kluba.
Objedinjuje prijedloge programa rada i dostavlja ih Upravnom odboru.
Priprema godišnje i srednjoročne planove razvoja Kluba, utvrđuje materijalne i kadrovske
potrebe za njihovo ostvarivanje, i u pismenom obliku daje zahtjev Upravnom odboru Kluba.
Priprema u suradnji sa stručnim tijelima godišnje izvještaje o radu Kluba i predaje ih
Upravnom odboru Kluba.

TEHNIČKA KOMISIJA

Članak 38.

U sastav Tehničke komisije ulaze svi treneri i instruktori. Zadaća Tehničke komisije je
predlaganje kvalitetnih programa rada i realizacija usvojenog programa. Radom Tehničke
komisije rukovodi koordinator Kluba ili osoba na koju on prenese svoje ovlasti.
Za svoj rad Tehnička komisija odgovorna je Upravnom odboru kluba.

ODGOVORNOST ZA RAD U KLUBU

Članak 39.

Odgovornost za rad Klubu može biti materijalna i nematerijalna.
Materijalna odgovornost ogleda u naknadi počinjene štete, dok se nematerijalna
odgovornost ogleda u opozivu sa funkcije člana tijela iz kojeg se član opoziva.. članovi tijela
Kluba odgovaraju za svoj rad tijelu koje ih je izabralo.

Članak 40.

Članovi tijela Kluba mogu biti opozvani i prije isteka mandata ukoliko ne obavljaju povjerene
im poslove savjesno, marljivo i učinkovito. Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo
člana. U slučaju opoziva nadležno tijelo za imenovanje provesti će postupak upražnjenosti
mjesta. Prestanak obnašanja funkcije člana tijela može prestati i na njegov vlastiti zahtjev.
Mandat novog izabranog člana tijela započinje dano imenovanja od nadležnog tijela, a
prestaje istim danom kad prestaje mandat svih ostalih članova tog tijela, što može biti i prije
isteka četiri godine. Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela Kluba ili svih članova može dati
predsjednik Kluba, Upravni odbor ili jedna trećina članova Skupštine.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK KLUBA

Članak 41.

Predsjednik i dopredsjednik Kluba biraju se na sjednici Skupštine Kluba na mandatno
razdoblje od dvije godine. Predsjednik zastupa Klub prema vani i osoba je sa posebnim
ovlaštenjima, te ima pravo potpisa. Rukovodi radom Upravnog odbora i koordinira rad ostalih
tijela Kluba. Za svoj rad odgovoran je Skupštini Kluba. U odsustvu Predsjednika njegove
poslove obavlja dopredsjednik, koji u tom razdoblju ima ista prava i obveze kao i predsjednik.

V. FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE KLUBA

Članak 42.

Za redovno obavljanje djelatnosti Kluba osiguravaju se potrebna materijalna i financijska
sredstva.

Članak 43.

Osnovu financiranja Kluba čine prihodi koje ostvari Klub:

Obavljanjem športskih djelatnosti.
Od sredstava Sportske zajednice Grada Poreč, te dotacija kojima jedinica lokalne
samouprave podržava sport i sportske priredbe u zajednici gradskih fondova
Članarinom
Dijela dobiti od priređivanja igara na sreću.
Dotacije kojima jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi Poreštine pomažu obavljanje
športske djelatnosti i potiču uključivanje svojih građana u športske aktivnosti Kluba.
Dotacije kojima državna tijela i savezi te resorna ministarstva podržavaju športsku djelatnost.
Dotacije od domaćih, međunarodnih, vladinih i nevladinih srodnih i suradničkih organizacija i
udruga.
Dotacija sponzora.
I od drugih izvora sukladno zakonu.

Klub može sukladno sa zakonom radi obavljanja odrađenih gospodarski ili drugih djelatnosti
osnovati trgovačko društvo i na taj način stjecati sredstva za svoje osnovne programske
aktivnosti.
Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se sukladno zakonima i drugim propisima,
odnosno općim aktima.

Članak 44.

Ako Klub u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit ona se mora u skladu sa Statutom
koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba, kojima se ostvaruju njegovi
ciljevi predviđeni Statutom.

Članak 45.

Sukladno financijskom planu i programu rada Kluba Upravni odbor samostalno raspoređuje
sredstva.

Članak 46.

Nalogodavac za isplatu sa računa Kluba je predsjednik odnosno dopredsjednik, a u skladu
sa odredbama članka 43. 44, 45. ovog Statuta. Virmanski nalozi i drugi isplatni financijski
dokumenti moraju biti potpisani od jednog ovlaštenog potpisnika.

Članak 47.

Imovinu Kluba mogu činiti pokretnine i nekretnine kojima upravlja Klub te su kao takve
upisane u knjigu inventara. Imovinu Kluba čine i novčana sredstva i druga imovinska prava.
Sa imovinom Kluba upravlja Upravni odbor. Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari.
Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu
pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Upravni odbor.

Članak 48.

Financijsko poslovanje Kluba odvija se preko žiro računa.
Blagajnik vodi financijsko poslovanje Kluba prema propisima o materijalno-financijsko
poslovanju.
Novčana sredstva Kluba vodi blagajnik u blagajničkoj knjizi.
Blagajnik podnosu izvješće Upravnom odboru najmanje jedanput mjesečno.

Članak 49.

Financijske i materijalne izvještaje potpisuju blagajnik, predsjednik Kluba ili za to zadužena
osoba.

VI. JAVNOST RADA

Članak 50.

Djelovanje Kluba je otvoreno za javnost. Na sjednici svih tijela Kluba otvoren je pristup
predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, kao i svim članovima Kluba.
Članovi Kluba obavještavaju se o radu godišnjim izvješćima na sjednicama Skupštine Kluba.
Za provođenje načela javnosti rada zadužen je predsjednik Kluba.

VII. PRESTANAK DJELOVANJA KLUBA

Članak 51.

Klub prestaje sa djelovanjem temeljem odluke Skupštine. Skupština odlučuje o prestanku
djelovanja dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine. U slučaju prestanka
djelovanja Kluba, imovina Kluba pripast će Gradu Poreču, odnosno Zajednici športova Grada
Poreča.

Članak 52.

U slučaju statusnih promjena, novi slijednik Kluba bit će slijednik u svim njegovim pravima i
obvezama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 54.
Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se van snage prijašnji Statut donesen 03. studenog
2009. godine.

U Poreču, 11. travnja 2013. godine.

Predsjednik BK "POREČ"
Bojan Horvat

