
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (NN 
br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), na sjednici Skupštine Streljačkog kluba 
„MEDVEŠČAK“, održanoj 15.09.2015. godine donesen je 

 

S T A T U T 

STRELJAČKOG KLUBA  „MEDVEŠČAK“ 

 

I OSNOVNE    ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe Streljačkog kluba „Medveščak“ (u daljnjem tekstu 
Klub) o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja 
sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima 
sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu 
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima 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 Kluba, 
prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku 
s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba, o načinu rješavanja sporova i sukoba 
interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub. 

 

Članak 2. 

(1) Naziv Kluba je: Streljački klub „MEDVEŠČAK“. 

(2) Skraćeni naziv Kluba je: SK „MEDVEŠČAK“. 

(3) Sjedište Kluba je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 3. 

(4) Klub djeluje na području grada Zagreba. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština. 

 

Članak 3. 

Streljački klub „Medveščak“ je sportska udruga sa statusom neprofitne pravne osobe, 
registriran pri Gradskom uredu za opću upravu, te upisan u Registar udruga Republike 
Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave. 

 

 
Članak 4. 

(1) Klub ima znak. 

(2) Znak Streljačkog kluba „Medveščak“ je oblika siluete grba u omjeru visine i širine 8 : 7, s 
medvjedićem koji drži metu i natpisom „Medveščak“. 

 

Članak 5. 

(1) Klub ima pečat. 

(2) Pečat Streljačkog kluba „Medveščak“ je okrugli, promjera 30 mm, a sastoji se od natpisa 
po obodu: Streljački klub Medveščak - Zagreb i znakom Kluba u sredini. 
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Članak 6. 

(1) Streljački klub „Medveščak“ je član Hrvatskoga streljačkog saveza, a može se učlaniti i u 
druge sportske udruge i saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge u 
skladu s ovim Statutom i zakonima. 

(2) Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba. 

 

Članak 7. 

Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za 
zastupanje Kluba. 

 

II TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA 

Članak 8. 

(1) Streljačkom klubu „Medveščak“ je svrha promicanje, razvitak i unapređenje streljačkog 
sporta među građanima, a osobito djecom i mladeži.  

(2) U ostvarivanju svojih zadataka surađuje s drugim sportskim udrugama, odgojno-
obrazovnim institucijama, nadležnim organima uprave, te drugim ustanovama i 
udrugama. 

(3) Udruga sukladno ciljevima djeluje na području sporta. 

 
Članak 9. 

Djelatnosti Streljačkog kluba „Medveščak“ su: 
1. organiziranje i provođenje vježbovnog procesa, 
2. organiziranje i provođenje natjecanja samostalno i u okviru strukovnih udruga, 

posebno u okviru sustava natjecanja u Republici Hrvatskoj, 
3. sudjelovanje u sportskim natjecanjima, 
4. organizacija i provođenje rekreativnih programa streljačkog sporta 
5. stvaranje neophodnih uvjeta članovima Kluba za provođenje svih programskih 

aktivnosti Kluba.  
6. upravljanje i održavanje sportske građevine kojih je Klub vlasnik ili zakupnik, 
7. učestvovanje u utvrđivanju opće problematike sporta, a posebno streljačkog sporta 

na nivou Grada Zagreba i Republike Hrvatske, 
8. stručno osposobljavanje i usavršavanje streljačkih sudaca, instruktora i trenera, 
9. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba, 
10. organiziranje i provođenje vježbovnog procesa i natjecanja u streljaštvu osoba s       

invaliditetom 
11. poticanje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom 
12. poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom. 

 
 

Članak 10. 

Djelovanje Streljačkog kluba „Medveščak“ je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na 
načine utvrđene ovim Statutom, te: 
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1. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima, 
natjecanjima i unapređenjima u streljačkom sportu, pisanim izvješćima, na posebnim 
skupovima ili na drugi prikladan način, 

2. putem sredstava javnog priopćavanja. 

 

III ČLANSTVO U KLUBU 

Članak 11. 

Član Kluba može biti svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima, koji prihvaća 
Statut i opće akte Kluba, plaća članarinu i nema prepreke iz članka 13. Zakona o sportu, 
odnosno iz članka 10. stavak 2. točka 3. i 4. Zakona o oružju. Član Kluba može biti i građanin 
druge države koji ima boravište u Republici Hrvatskoj sukladno pripadajućim propisima i pod 
uvjetima koje utvrdi Hrvatski streljački savez odgovarajućim pravilnikom. Član Kluba može 
biti i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 12. 

(1) Odluku o prijemu novog člana donosi Izvršni odbor Kluba.  

(2) Svi članovi Kluba upisuju se u registar članova. 

(3) Registar članova vodi Tajnik Kluba.  

(4) Registar članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži 
podatke o imenu i prezimenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja, 
datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva utvrđenu ovim Statutom i datumu 
prestanka članstva u Klubu. 

(5) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 
zahtjev. 

 

Članak 13. 

(1) Svim članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. 

(2) Izgled članske iskaznice određuje Hrvatski streljački savez. 

 

Članak 14. 

Izvršni odbor Kluba određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. Iznimno se može 
odrediti članarina za školsku godinu ili semestar. 

 

Članak 15. 

(1) Članovi Kluba mogu biti: 

1. redoviti, 
2. potpomažući, 
3. počasni, 
4. zaslužni. 

(2) Svaki član Kluba mora se pridržavati Statuta Kluba, pravila i odluka Kluba, te plaćati 
članarinu.  
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(3) Redoviti član Kluba aktivno sudjeluje u ostvarivanju zadataka i programa Kluba, sudjeluje 
u vježbama i natjecanjima, te pomaže razvijanju streljačkih sposobnosti drugih članova 
Kluba. 

(4) Redoviti član Kluba ima pravo koristiti sredstva i prava što ih pruža Klub i sudjelovati na 
svim sportskim priredbama i natjecanjima što ih priređuju streljačke organizacije. 

(5) Redoviti član Kluba ima pravo birati i biti biran u organe Kluba. 

(6) Pravo navedeno u 5. alineji ovog članka nemaju osobe navedene u članku 13. i 27. stavak 
3.  Zakona o sportu (NN br: 71/06). 

(7) Potpomažući član ima pravo i dužnost da po svom najboljem znanju i mogućnostima 
unapređuje streljački sport, te da na Poslovnikom utvrđen način sudjeluje u radu organa 
Kluba. 

(8) Počasni član Kluba može biti građanin koji je svojim javnim djelovanjem značajno 
pridonio afirmaciji streljačkog sporta ili Kluba. 

(9) Zaslužni član Kluba na osnovi Statuta Hrvatskog streljačkog saveza ima sva prava 
redovitog člana Kluba, osim prava birati i biti biran u tijela Kluba. 

 
Članak 16. 

(1) Izvršni odbor Kluba može odbiti zahtjev – pristupnicu građana za učlanjenje iz razloga 
koji bi temeljem Disciplinskog pravilnika Hrvatskog streljačkog saveza bili razlogom za 
isključenje iz Kluba. 

(2) Na odluku o odbijanju upisa građanin ima pravo žalbe Skupštini Kluba, čija je odluka 
konačna. 

Članak 17. 

Prava, obveze i odgovornosti članova su: 

1. čuvanje i podizanje ugleda Kluba, 
2. plaćanje članarine, 
3. bavljenje sportskom aktivnošću, 
4. sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, 
5. čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza. 

 

Članak 18. 

(1) Članstvo u Klubu prestaje: 

1. istupanjem na temelju pismene izjave člana Kluba, 
2. isključenjem na temelju pravomoćne odluke Časnog suda Kluba, 
3. neplaćanjem članarine za prethodnu kalendarsku godinu, 
4. smrću člana. 

(2) Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Kluba u roku 15 dana, računajući od dana 
dostave odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana 
dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna. 

 

Članak 19. 

Građanin može biti član više osnovnih streljačkih udruga, u skladu s odredbama Statuta 
Hrvatskog streljačkog saveza. 
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Članak 20. 

Izvršni odbor Kluba može s redovnim članovima zaključiti ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi prelaska u druge streljačke udruge u skladu s odgovarajućim propisima 
Hrvatskog streljačkog saveza, a u interesu zaštite prava građanina i Kluba. 

 

IV TIJELA KLUBA 

Članak 21. 

Tijela Kluba su: 

1. Skupština Kluba, 
2. Izvršni odbor, 
3. Nadzorni odbor, 
4. Časni sud. 

 

SKUPŠTINA KLUBA 

Članak 22. 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba. 

(2) Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni, poslovno sposobni, redoviti članovi Kluba, te po 
jedan predstavnik svake pravne osobe članice Kluba kojeg imenuje osoba ovlaštena za 
zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji 
uvjet imenovanja. 

 

Članak 23. 

(1) Skupština Kluba može biti redovita, izborna i izvanredna. 

(2) Skupština redovno zasijeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica 
Skupštine održava svake četiri godine. 

(3) Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor Kluba na vlastitu inicijativu. 

(4) U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan, vrijeme i mjesto 
održavanja sjednice. 

(5) Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 
punoljetnih, poslovno sposobnih, redovitih članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U 
svom zahtjevu za sazivanje sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red 
sjednice. 

(6) Ako Izvršni odbor Kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave 
zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati 
prijedlog dnevnog reda, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. 

 

Članak 24. 

U slučaju isteka mandata tijelima upravljanja Kluba Skupštinu saziva najmanje 5 punoljetnih, 
poslovno sposobnih, redovitih članova Kluba upisnih u registar članova prije isteka mandata 
tijelima upravljanja Kluba. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan, vrijeme i 
mjesto održavanja sjednice.  
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Članak 25. 

(1) Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik. U 
slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku 
sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 

(2) radu sjednice vodi se zapisnik, kojega potpisuje zapisničar i ovjerovitelji, a koji se trajno 
čuva u arhivi Kluba. 

 

Članak 26. 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, 
a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna 
većina. 

 

Članak 27. 

Skupština Kluba ima sljedeće nadležnosti: 

1. utvrđuje politiku djelovanja Kluba, 
2. donosi i mijenja Statut Kluba, 
3. donosi odluku o adresi sjedišta Kluba, 
4. donosi financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i usvaja izvješća o radu i 

godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu, 
5. donosi i mijenja program rada, 
6. donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba, 
7. bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda, 
8. bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba, 
9. bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, 
10. razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, 
11. daje smjernice za rad Kluba i odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju 

gospodarskih djelatnosti, 
12. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga 
13. donosi odluku o statusnim promjenama Kluba (pripajanju, spajanju, podjeli), 
14. odlučuje o žalbama članova protiv odluka Časnog suda, 
15. odlučuje o žalbama članova na odluku Vijeća za mirenje 
16. dodjeljuje nagrade i priznanja članovima Kluba, 
17. donosi odluku o proglašenju počasnih članova Kluba, 
18. odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba, 
19. imenuje i opoziva likvidatora Kluba, 
20. obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom. 

 

IZVRŠNI ODBOR 

Članak 28. 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Kluba. 

 

Članak 29. 

(1) Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo koje sačinjava sedam (7) članova 
Kluba. 
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(2) Predsjednik Kluba saziva sjednice Izvršnog odobra i rukovodi radom Izvršnog odbora. 

 

Članak 30. 

Izvršni odbor Kluba ima sljedeće nadležnosti: 

1. bira i imenuje blagajnika Kluba, 
2. saziva sjednice Skupštine Kluba, 
3. utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i 

prihvaćanje, 
4. utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, 
5. brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba, 
6. upravlja imovinom Kluba, 
7. podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba, 
8. imenuje stalne ili povremene odbore i komisije prema potrebi, te im određuje 

zadatke, 
9. donosi odluke o naknadama i potporama, 
10. brine o školovanju i unapređenju stručnih kadrova, 
11. vodi brigu o nabavci opreme i rekvizita, 
12. utvrđuje pravila i propozicije natjecanja u Klubu, 
13. obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Kluba. 

 

Članak 31. 

(1) Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora. 

(2) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, a 
najmanje jednom u tri (3) mjeseca. 

 

Članak 32. 

(1) Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Skupštini Kluba. 

(2) Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 

(3) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine. 

 

NADZORNI ODBOR 

Članak 33. 

(1) Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. 

(2) svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo ili organ čiji je rad nadziran. 

(3) Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i 
drugim aktima Kluba. 

(4) Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba. 

 

Članak 34. 

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, te dva zamjenika članova. 

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. 
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(3) Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora ili drugog tijela Kluba, 
predsjednik, dopredsjednik, tajnik ili blagajnik Kluba. 

(4) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.  

 

ČASNI SUD 

Članak 35. 

(1) Časni sud je tijelo Kluba nadležno za utvrđivanje i odlučivanje o disciplinskoj 
odgovornosti članova Kluba. 

(2) Časni sud sastavljen je od predsjednika i dva (2) člana, te dva (2) zamjenika članova koje 
bira Skupština. Mandat članova Časnog suda traje četiri (4) godine. 

 

Članak 36. 

(1) Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih 
Statutom ili drugim aktima Kluba. 

(2) Zahtjev za pokretanje postupka pred Časnim sudom može podnijeti Izvršni odbor, 
Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine Kluba. 

 

Članak 37. 

(1) U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 

1. opomena, 
2. isključenje iz Kluba. 

(2) Odluke se donose većinom glasova članova Časnog suda. 

(3) Časni sud postupa temeljem odredbi Disciplinskog pravilnika Hrvatskog streljačkog 
saveza. 

 

Članak 38. 

(1) Protiv odluke Časnog suda može se u roku 15 dana od dana dostave odluke podnijeti 
žalba Skupštini Kluba. 

(2) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana od dana dostave žalbe. 

 

PREDSJEDNIK KLUBA 

Članak 39. 

(1) Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri (4) godine. 

(2) Predsjednik Kluba po funkciji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora Kluba. 

 

Članak 40. 

(1) Predsjednik Kluba ima sljedeće nadležnosti: 

1. predstavlja i zastupa Klub, 
2. pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Izvršnog 

odbora Kluba, 
3. brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela, 
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4. rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora, 
5. vodi brigu o izvršavanju odluka tijela Kluba, 
6. kontrolira rad Kluba prema zakonskim aktima, 
7. vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora, 
8. odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, 
9. sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba, 
10. dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 

udruga, 
11. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima 

Kluba ili odlukama njegovih tijela. 

(2) Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Skupštini Kluba. 

(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga 
Dopredsjednik. 

 

TAJNIK KLUBA 

Članak 41. 

(1) Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine za obavljanje 
stručno-administrativnih poslova u Klubu. 

(2) Tajnik Kluba ima sljedeće nadležnosti: 

1. predstavlja i zastupa Klub, 
2. vodi registar članova, 
3. vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora, 
4. odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, 
5. sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba, 
6. dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 

udruga, 
7. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima 

Kluba ili odlukama njegovih tijela. 
(3) U slučaju da poslove tajnika obavlja osoba u radnom odnosu u Klubu, ostala prava i 

obveze utvrđuju se ugovorom o radu. 

 

V IMOVINA KLUBA, NAČINI STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM 

Članak 42. 

(1) Imovinu Kluba čine: 

1. novčana sredstva koja je Klub stekne uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i 
darovima 

2. novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, 
obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog 
proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
fondova i/ili iz inozemnih izvora sukladno Zakonu 

3. pokretne stvari, 
4. nekretnine, 
5. prava i obveze Kluba. 
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(2) Streljački klub „Medveščak“ može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje 
ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Kluba, u skladu sa Zakonom. 

 

Članak 43. 

Klub stječe imovinu: 

1. od članarine, 
2. od dobrovoljnih priloga i darova, 
3. dotacijom iz proračuna, 
4. iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Članak 44. 

(1) Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

(2) Članovi Kluba ne odgovaraju za obveze Kluba. 

(3) Klub može stjecati pokretne i nepokretne stvari. 

(4) Skupština Kluba donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu 
nekretnina na drugu osobu. 

 

Članak 45. 

(1) Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se financijskim planom Kluba u skladu s 
programom rada. 

(2) Financijski plan Kluba donosi, mijenja i dopunjuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora 
Kluba. 

Članak 46. 

(1) Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova važnih za 
funkcioniranje Kluba, Klub može s fizičkim ili pravnim osobama sklapati ugovore o radu, 
ugovore o djelu, autorske ili volonterske ugovore ovisno o vrsti, obimu i trajanju poslova. 

(2) Fizička ili pravna osoba s kojom se sklapa ugovor za obavljanje poslova u okviru 
djelatnosti Kluba može biti i član Kluba. Odluku o sklapanju takvog ugovora donosi Izvršni 
odbor. 

 

Članak 47. 

(1) Materijalno-financijsko poslovanje Kluba organizira se i vodi u skladu sa zakonom i općim 
aktima Kluba. 

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Tajnik Kluba ili druge osobe koje svojom 
odlukom ovlasti Skupština. 

 

VI NAGRADE, PRIZNANJA I NAKNADE 

Članak 48. 

(1) Članovi Kluba za izvanredno zalaganje u radu, savjesno izvršavanje zadataka i postignute 
rezultate mogu biti nagrađivani i pohvaljivani temeljem Pravilnika o nagradama, 
naknadama i potporama koji donosi Skupština Kluba. 



 11 

(2) Odluku o dodjeljivanju priznanja, pohvala i nagrada na prijedlog Izvršnog odbora donosi 
Skupština Kluba. 

 

Članak 49. 

(1) Klub može nadoknaditi izgubljenu plaću, snositi putne troškove i troškove smještaja i 
prehrane za vrijeme sportskih natjecanja i priprema za natjecanja sudionicima u 
sportskim aktivnostima koji te aktivnosti obavljaju amaterski. 

(2) Odluku o naknadama donosi Izvršni odbor temeljem Pravilnika o nagradama, 
naknadama i potporama, te utvrđenih troškova. 

 

Članak 50. 

(1) Klub može dodjeljivati potpore sportašima koji postižu iznimne sportske rezultate 
(prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog streljačkog saveza), a 
nalaze se na redovnom školovanju. 

(2) Odluku o visini potpore za pojedinačne slučajeve donosi Izvršni odbor temeljem 
Pravilnika o nagradama, naknadama i potporama. 

 

VII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA 

Članak 51. 

 

(1) Ukoliko između članova Kluba dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Kluba, članovi će 
taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora 
povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se 
radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati. 

 

(2) Sukobom interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba, članovi upravnih ili 
izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili 
drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih 
članova Kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno. 

 

(3) Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u povremenim 
radnim tijelima koja osniva Izvršni odbor u skladu s člankom 30. točkom 8 ovoga Statuta. 
U drugom stupnju nadležna je Skupština Kluba. Odluka Skupštine Kluba je konačna. 

 

VIII PRESTANAK RADA KLUBA 

Članak 52. 

(1) Klub prestaje s radom odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim 
zakonom. 

(2) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba pripada Streljačkoj udruzi Zagreb. 

(3) U slučaju prestanka rada Kluba temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o 
prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova 
Skupštine Kluba. 
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Članak 53. 

(1) Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština Kluba iz redova članova Skupštine i nema 
mandat.  

(2) Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja 
postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.  

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 54. 

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova prisutnih na Skupštini 
nakon provedene rasprave. 

 

Članak 55. 

(1) Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba. 

(2) Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Kluba. 

(3) Svi poslovnici i pravilnici Kluba, sve upute i odluke uskladit će se sa Statutom u roku od 6 
(šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. 

 

Članak 56. 

Ovaj Statut usvojen je na Skupštini Kluba dana 15.09.2015. godine i stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske. Danom 
stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Kluba od 14.04.2014. godine. 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2015. 

 

       Predsjednik 
       Streljačkog kluba „Medveščak“: 
 
 
       Tihomir Sertić 


