Statut OKB_2015_02_22

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o
udrugama (Narodne novine br. 74/14) i
članka 14. Zakona o sportu (Narodne
novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,
86/12 i 94/13) Skupština Orijentacijskog
kluba Bjelovar (u daljnjem tekstu: Klub)
održana 22. veljače 2015. godine donijela
je

STATUT
ORIJENTACIJSKOG KLUBA
BJELOVAR

II NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 3.
Naziv Kluba glasi: ORIJENTACIJSKI
KLUB BJELOVAR.
Skraćeni naziv Kluba glasi: OKB.
Sjedište Kluba je u Bjelovaru, Ivana
Viteza Trnskog 12.
III TERITORIJALNO DJELOVANJE

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o
nazivu i sjedištu, teritorijalnom djelovanju,
znaku, izgledu pečata, području djelovanja
sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima, načinu osiguranja
javnosti djelovanja, uvjetima i načinu
učlanjivanja u Klub, prestanku članstva,
pravima, obvezama i odgovornosti te
stegovnoj odgovornosti članova i načinu
vođenja popisa članova, tijelima Kluba,
njihovu sastavu i načinu sazivanja
sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,
načinu odlučivanja i trajanju mandata te
načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka
mandata, izboru i opozivu likvidatora
udruge, prestanku postojanja udruge,
imovini, načinu stjecanja i raspolaganja
imovinom, postupku s imovinom u slučaju
prestanka Kluba, načinu rješavanja
sporova i sukoba interesa unutar Kluba te
o nagradama i priznanjima Kluba.
Članak 2.
Klub je oblik dobrovoljnog udruživanja
građana i pravnih osoba koji se, radi
zaštite i promicanja zajedničkih interesa i
ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti,
podvrgavaju pravilima koja su uređena
ovim Statutom.
Klub je neprofitna pravna osoba, a upisuje
se u Registar udruga Republike Hrvatske i
u Registar sportskih djelatnosti pri uredu
državne uprave.
Klub ima amaterski status.

Članak 4.
Klub djeluje na području Republike
Hrvatske.
IV ZNAK KLUBA
Članak 5.
Klub ima znak. Znak Kluba predstavlja
kvadrat presiječen dijagonalom od lijevog
donjeg do desnog gornjeg ugla; gornja
lijeva polovica kvadrata je bijele, a donja
desna polovica je crvene boje; na sredini
gornje stranice postavljena je simbolična
antena od koje se lijevo i desno šire
radiovalovi
simbolično
prikazani
dijelovima kružnice.
V IZGLED PEČATA KLUBA
Članak 6.
Klub ima pečat. Pečat Kluba je okruglog
oblika promjera 30 mm s natpisom
ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR
po obodu i znakom Kluba u sredini, a
otiskuje se crvenom bojom.
VI PODRUČJE DJELOVANJA
SUKLADNO CILJEVIMA
Članak 7.
Klub sukladno
području sporta.

ciljevima

djeluje

na

VII CILJEVI KLUBA
Članak 8.
Ciljevi Kluba su promicanje, razvitak i
unapređenje orijentacijskog sporta.
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VIII DJELATNOSTI
OSTVARUJU CILJEVI

KOJIMA

SE

ČLANOVA I NAČIN
POPISA ČLANOVA

VOĐENJA

Članak 9.

Članak 12.

Djelatnosti Kluba jesu:
• planiranje
rada
i
razvitka
orijentacijskog sporta;
• organiziranje i provođenje poduke
i treninga građana, osobito djece i
mladeži,
radi
priprema
za
natjecanja
u
orijentacijskom
sportu;
• organiziranje i sudjelovanje na
orijentacijskim natjecanjima na
svim razinama;
• skrb o zdravlju i zdravstvenoj
zaštiti članova Kluba;
• rad na ekološkoj zaštiti prirode i
terena na kojima se odvijaju
natjecateljske i edukacijske aktivnosti;
• poduzimanje mjera i stvaranje
uvjeta za unapređenje stručnog
rada;
• izdavanje publikacija u okviru
vlastite djelatnosti koju obavlja;
• poticanje
razumijevanja
i
tolerancije među članovima te
usvajanje etičkih vrijednosti kroz
bavljenje orijentacijskim sportom.

Članom Kluba može postati svaka fizička i
pravna osoba.

VIII GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Članak 10.
Klub ne obavlja gospodarske djelatnosti.
IX NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI
DJELOVANJA
Članak 11.
Djelovanje Kluba je javno.
Klub svoje članove o svom radu izvješćuje
na sjednicama tijela Kluba i na drugi
pogodan način (oglasna ploča, glasilo
Kluba, elektronička pošta, web stranica i
sl.).
X UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA U
KLUB, PRESTANAK ČLANSTVA,
PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST
TE
STEGOVNA
ODGOVORNOST

Članom Kluba može postati i maloljetna
osoba pod uvjetima utvrđenima Zakonom
o udrugama.
Pravna osoba svoje članstvo u Klubu
ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članak 13.
Klub vodi popis svojih članova koji je
uvijek dostupan na uvid svim članovima i
nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova obvezno sadrži podatke
propisane Zakonom o udrugama.
Članak 14.
Članovi Kluba imaju sljedeća prava i
obveze:
• sudjelovati u radu Kluba;
• pridržavati se ovog Statuta i
drugih općih akata Kluba;
• birati i biti birani u tijela Kluba;
• čuvati ugled Kluba;
• koristiti članske pogodnosti koje
im pruža članstvo u Klubu;
• plaćati članarinu;
• biti obaviješteni o radu Kluba.
Članak 15.
Članstvo u Klubu prestaje:
• dragovoljnim istupanjem (ako član
dostavi potpisanu izjavu o istupu);
• brisanjem bez posebne odluke
(ako do kraja godine ne uplati
članarinu za tekuću godinu);
• isključenjem, o čemu odluku
donosi Izvršni odbor, a isključeni član
ima pravo žalbe Skupštini, čija je
odluka konačna.
Članak 16.
Klub može imati počasne članove.
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Odluku o počasnom članstvu donosi
Skupština Kluba.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne
sudjeluju u tijelima Kluba.
Članak 17.
Način primanja u članstvo, prestanak
članstva, stegovna odgovornost članova te
druga članska pitanja propisuju se općim
aktom kojeg donosi Izvršni odbor.
XI TIJELA KLUBA, NJIHOV SASTAV I
NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV,
OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I
TRAJANJA MANDATA TE NAČIN
SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU
ISTEKA MANDATA
Članak 18.
Tijela Kluba su:
a) Skupština,
b) Izvršni odbor,
c) Predsjednik,
d) Zamjenik predsjednika,
e) Tajnik,
f) Likvidator.
Izvršni odbor Kluba može osnovati i druga
stalna ili povremena radna tijela.
Članak 19.
Skupština je najviše tijelo Kluba.
Članak 20.
Skupština zasjeda redovito i izvanredno.
Redovito zasjedanje Skupštine je svake
godine.
Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje
petnaest dana prije održavanja. Odluka o
sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i
mjesto održavanja.
Članak 21.
Izvanredno zasjedanje saziva Izvršni odbor
na zahtjev najmanje jedne petine članova
Kluba. Odluka o sazivu Skupštine
sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto
održavanja.

Ako Izvršni odbor ne sazove Skupštinu u
roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se
samo o pitanjima koja su stavljena na
dnevni red.
Članak 22.
Skupštinu čine svi članovi Kluba.
Na Skupštinu se mogu pozvati i
sudjelovati u njezinom radu i druge osobe
bez prava odlučivanja.
O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg
potpisuju predsjedavajući, zapisničar i dva
ovjerovitelja zapisnika.
Članak 23.
Skupština pravovaljano odlučuje kada joj
prisustvuje više od polovice članova
Skupštine.
Ako Skupštini nije nazočna natpolovična
većina članova Kluba, Skupština se
odgađa pola sata. Nakon toga Skupština
pravovaljano odlučuje bez obzira na broj
prisutnih članova.
Članak 24.
Skupština
odlučuje
natpolovičnom
većinom glasova nazočnih članova.
Članak 25.
Skupština Kluba:
• usvaja Statut Kluba i njegove
izmjene i dopune;
• bira i razrješava predsjednika,
dopredsjednika, likvidatora te
članove Izvršnog odbora Kluba;
• odlučuje o udruživanju u saveze,
zajednice, mreže i druge oblike
povezivanja udruga;
• usvaja plan rada i financijski plan
za sljedeću kalendarsku godinu i
izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu;
• odlučuje o iznosu klupske
članarine;
• usvaja godišnje financijsko
izvješće;
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•

•
•
•

odlučuje o promjeni ciljeva i
djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine
Kluba;
donosi odluku o statusnim
promjenama;
donosi odluku o počasnim
članovima Kluba i dodjeli
priznanja;
odlučuje i o drugim pitanjima za
koja Statutom nije utvrđena
nadležnost drugih tijela Kluba.
Članak 26.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine
Kluba.
Izvršni odbor čine predsjednik, zamjenik
predsjednika, tajnik i još dva člana.
Sastav Izvršnog odbora predlaže kandidat
za predsjednika na izbornoj skupštini.
Članak 27.
Mandat Izvršnog odbora Kluba traje četiri
godine i može se ponoviti.
Članak 28.
Izvršni odbor odlučuje na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se
prema potrebi, a saziva ih predsjednik.
Na zahtjev jedne trećine članova Izvršnog
odbora, ako predsjednik ne sazove
sjednicu Izvršnog odbora u roku 30 dana
od primitka zahtjeva, sazvat će je
predlagač.
Članak 29.
Izvršni odbor na svojim sjednicama
pravovaljano odlučuje ako je nazočno više
od polovice njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom
većinom glasova nazočnih članova.
Članak 30.
Izvršni odbor:
• priprema
Kluba;

i

saziva

Skupštinu

•
•
•
•
•

•
•
•
•

odlučuje o načinu provedbe
programa rada koji je utvrđen na
Skupštini;
predlaže Statut, njegove izmjene i
dopune, kao i druge opće akte
Kluba;
predlaže godišnji obračun Kluba i
raspravlja o rezultatima;
provodi odluke Skupštine;
za pojedine oblike aktivnosti
Kluba iz redova članstva osniva
radne grupe, komisije, odbore ili
sekcije;
bira i razrješava tajnika Kluba;
osigurava nadzor nad materijalno
– financijskim poslovima Kluba;
predlaže iznos klupske članarine;
odlučuje o drugim pitanjima iz
rada Kluba.
Članak 31.

Predsjednika i zamjenika predsjednika
Kluba bira Skupština na mandat od četiri
godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i
predsjednik Izvršnog odbora, a zamjenik
predsjednika je član Izvršnog odbora.
Članak 32.
Predsjednik:
• zastupa i predstavlja Klub;
• pokreće raspravu o pitanjima iz
djelokruga Skupštine i Izvršnog
odbora Kluba;
• koordinira rad Izvršnog odbora i
njegovih radnih tijela
• brine se o upoznavanju javnosti s
radom Skupštine i njezinih tijela;
• rukovodi radom Skupštine i
Izvršnog odbora Kluba;
• obavlja i druge poslove utvrđene
ovim Statutom.
Predsjednik Kluba odgovoran je i podnosi
izvještaj o svojem radu Skupštini Kluba.
Članak 33.
U slučaju spriječenosti predsjednika, sve
njegove ovlasti preuzima zamjenik
predsjednika.
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Spriječenost utvrđuje predsjednik, trećina
članova Izvršnog odbora ili petina članova
Skupštine.

Članak 36.
Likvidatora
Skupština.

Kluba

bira

i

razrješava

Članak 34.
Tajnika Kluba bira Izvršni odbor Kluba na
mandat od četiri godine s mogućnošću
ponovnog izbora.

Likvidator može biti fizička ili pravna
osoba koja nije član Kluba.
Članak 37.

Tajnik Kluba odgovara za svoj rad
Izvršnom odboru Kluba.

Likvidator provodi likvidaciju Kluba u
skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Tajnik kluba je organizator rada i
poslovanja Kluba, a osobito:
• skrbi o uvjetima rada i djelovanja;
• vodi registar članova i skrbi o
članskim zahtjevima i obvezama;
• obavlja
stručno-administrativne
poslove i odgovara za pripremu
sjednica tijela;
• priprema prijedlog za osiguranje
sredstava za rad Kluba;
• organizira
materijalno
i
financijsko poslovanje Kluba;
• brine o pravodobnom provođenju
odluka i zaključaka Skupštine,
Izvršnog odbora i drugih tijela
Kluba;
• vodi zapisnike i pismohranu
Kluba;
• brine o ispunjavanju zakonom,
ugovorom ili na drugi način
preuzetih obveza Kluba;
• organizira suradnju Kluba i
održava veze s tijelima drugih
udruga, saveza i zajednica;
• brine se o obavještavanju članstva
i javnosti o radu i djelovanju
Kluba;
• obavlja i druge poslove koji su mu
stavljeni u nadležnost odlukom
Skupštine, Izvršnog odbora ili
predsjednika Kluba.

XIII PRESTANAK POSTOJANJA
KLUBA

Članak 35.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba,
Skupštinu saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3
članova udruge, koji su upisani u popis
članova prije isteka mandata tijelima
udruge.
XII IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA
KLUBA

Članak 38.
Klub prestaje s radom na temelju razloga
propisanih Zakonom o udrugama.
XIV IMOVINA, NAČIN STJECANJA I
RASPOLAGANJA IMOVINOM KLUBA
Članak 39.
Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja
je Klub stekao uplatom članarina,
dobrovoljnim prilozima i darovima,
obavljanjem djelatnosti
kojima
se
ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i
projekata Kluba iz državnog proračuna i
proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te fondova i/ili
inozemnih izvora, kao i druga novčana
sredstva stečena u skladu sa zakonom,
klupske nepokretne i pokretne stvari te
druga imovinska prava.
Članak 40.
Imovinom Kluba upravljaju tijela Kluba
na najsvrsishodniji način radi ostvarivanja
ciljeva Kluba.
Za svoje obveze Klub odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne
odgovaraju za obveze Kluba.
Nad Klubom se može provesti stečaj,
sukladno zakonu.
Klub i osobe ovlaštene za zastupanje
Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba
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prema trećim osobama odgovaraju
sukladno općim propisima o odgovornosti
za štetu.
Članak 41.
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja
financijske izvještaje prema propisima
kojima se uređuje način vođenja
računovodstva neprofitnih organizacija.

XVII NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 46.
Klub može dodijeliti svoja priznanja i
nagrade svojim članovima kao i drugim
građanima i organizacijama zaslužnima za
razvitak i promicanje interesa Kluba.
Odluku o dodjeli priznanja i nagrada
donosi Skupština Kluba na prijedlog
Izvršnog odbora.

Članak 42.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub
ostvari dobit, ona se mora koristiti
isključivo za obavljanje i unapređenje
djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju
ciljevi kluba utvrđeni ovim Statutom.
XV POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

XVIII PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 47.
Opći akti Kluba uskladit će se s
odredbama ovog Statuta u roku jedne
godine od dana njegovog stupanja na
snagu.

Članak 43.

Članak 48.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine
ili u drugim slučajevima predviđenim
Zakonom.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u
nadležnosti je Skupštine Kluba.
Članak 49.

U slučaju prestanka Kluba, preostala
imovina će pripasti Gradu Bjelovaru.
XVI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I
SUKOBA INTERESA UNUTAR
KLUBA
Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa
promjena u Registar udruga koji vodi
nadležni ured državne uprave.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje
vrijediti Statut usvojen na godišnjoj
skupštini Orijentacijskog kluba Bjelovar
održanoj 7. travnja 2007. godine.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa u
Klubu nadležan je Izvršni odbor Kluba.

Predsjednik Kluba:

Članak 45.

Milan Radočaj

Za rješavanje pojedinog spora ili sukoba
interesa Izvršni odbor može imenovati
povjerenstvo od tri člana koje provodi
prethodni postupak te nakon utvrđivanja
činjeničnog stanja predlaže donošenje
odluke.
Protiv odluke Izvršnog odbora može su u
roku od 30 dana uložiti prigovor Skupštini
Kluba. Odluka Skupštine je konačna.

Ovaj Statut stupio je na snagu Rješenjem
Službe za opću upravu Ureda državne uprave
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Klasa:
UP/I-230-02/15-01/29, Urbroj: 2103-06-0115-2 od 4. ožujka 2015. godine.
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