Temeljem Članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14),
Članka 10. i 14. Zakona o športu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13.), Članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br.
76/93) i Članka 20. i 31. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20),
Redovna Skupština Ronilačkog kluba AdriatiCro Zagreb održana 29. studenog 2020.
godine donijela je

STATUT
RONILAČKOG KLUBA ADRIATICro ZAGREB

I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Ronilačkog kluba AdriatiCro
Zagreb (u daljem tekstu Klub), zastupanje, izgled pečata Kluba, izgled znaka i
zastave Kluba, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnost, zadaci i
način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, način osiguranja javnosti djelovanja
Kluba, uvjeti i način učlanjivanja, prestanak članstva, te prava, obveze i stegovna
odgovornost članova i način vođenja popisa članova, unutarnje ustrojstvo Kluba,
upravljanje Klubom (tijela, njihov sastav, ovlasti, način sazivanja sjednica, izbor,
opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupština u
slučaju isteka mandata), izbor i opoziv likvidatora Kluba, prestanak postojanja
Kluba, imovina Kluba, način njezinog stjecanja i raspolaganja imovinom Kluba,
postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba, način rješavanja sporova i
sukoba interesa unutar Kluba i druga pitanja važna za rad Kluba , odnosno opća
pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja
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zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja , bez namjere stjecanja dobiti, te o
drugim pitanjima od značaja za Klub.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Ronilački Klub AdriatiCro je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga
tehničke kulture i sportska udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju
svoje zajedničke interese te javne potrebe u tehničkoj kulturi, rekreativnom ronjenju s
autonomnim ronilačkim aparatom, ronjenju na dah i sportu.
Djelatnost kluba čine promidžba i razvitak ronilačkih aktivnosti, školovanje za
ronilačke kategorije i ronilačke specijalnosti, sudjelovanje na stručnim seminarima,
sajmovima i simpozijima, učenje i poticanje obučavanja plivanja u djece i odraslih,
unapređenje i zaštita čovjekove okoline i razvoj drugih djelatnosti vezanih uz vodu
te razvitak i promicanje tehničke kulture.
Članak 3.
Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi
Ured za opću upravu Grada Zagreba.
Članak 4.
Puni naziv Kluba pod kojim djeluje glasi: Ronilački klub AdriatiCro Zagreb.
Skraćeni naziv udruge je RK AdriatiCro Zagreb.
Naziv udruge u prijevodu na engleski jezik glasi : Diving club AdriatiCro
Zagreb, a skraćeni naziv glasi DC AdriatiCro Zagreb.
Sjedište Kluba je Trg hrvatskih Pavlina 13, Zagreb.
Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Kluba.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 5.
Klub ima svoj znak i zastavu.
Znak Kluba su dvije ukrižene sablje. Na jednoj sablji nalazi se ronilačka
zastava (crveni pravokutnik s bijelom dijagonalnom crton od gornjeg lijevog do
donjeg desnog ugla), a na drugoj oznaka “alfa” u pomorskom alfabetu (pravokutnik
vertikalno podijeljen na lijevo bijelo i desno plavo polje). Između sablji nalazi se šest
crvenih kvadratića koji su složeni tako kao da su dio šahovnice. Ispod sablji nalazi se
natpis Ronilački klub AdriatiCro Zagreb.
Znak Kluba služi istodobno kao logotip.
Zastava Kluba je pravokutog oblika, a na njoj se nalazi znak Kluba.
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Članak 6.
Klub ima pečat. Pečat Kluba je ovalnog oblika, vanjskog promjera 40 mm. I
dvostrukim obrubom te sadrži znak Kluba, a oko znaka ispisan je skraćeni naziv
Kluba RK AdriatiCro Zagreb. U opticaju može biti najviše tri pačata. Broj pečata
nalazi se na pečatu.
Članak 7.
Klub zastupa i predstavlja Predsjednik.
Članak 8.
Klub se udružuje u pripadajuče zajednice sporta i tehničke kulture.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, ZADACI I
DJELATNOST KLUBA
Članak 9.
Temeljna djelatnost Kluba je organizirani i planski razvitak i promidžba
podvodnih djelatnosti, temeljenih na sportskom duhu, tehničkoj kulturi, ekologiji,
amaterizmu i volonterizmu.

-

-

-

Klub ima ciljeve:
odgajati članova u duhu vjernosti i ljubavi prema svojoj Domovini,
upoznavati članove sa obrambenim, prirodnim i privrednim značenjem
naših rijeka, jezera i mora;
unapređivati ronilački sport kroz obuku natjecatelja i organizaciju sportskih
natjecanja;
obučavati svoje članove za sve vrste podvodnih aktivnosti u tehničkom i
sportskom smislu, a osobito u tehnici ronjenja sa svim tipovima aparata i
plinskih mješavina, uz korištenje svih vrsta opreme za ronjenje i podvodne
radove;
usvajati tehnike, spoznaje i stečevine suvremenih podvodnih dostignuća,
dostignuća u medicini ronjenja, brodogradnji i pomorstvu,
podizati i svestrano odgajati zdrave, snažne, izdržljive i uporne ljude i među
njima razvijati prijateljstvo i kolektivni duh;
razvijati i unapređivati suradnju s ostalim srodnim organizacijama i
klubovima;
razvijati međunarodnu suradnju;
stalno pratiti, analizirati i unapređivati one sadržaje, oblike i metode rada
koje se primjenjuju u širenju sporta i tehničke kulture;
zadovoljavati javne i privatne potreba u tehničkoj kulturi radi prihvaćanja i
primjene u životu i radu znanstvenih , tehničkih i tehnoloških dostignuća;
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-

-

-

-

promicati tehničku kulturu i poticati svekoliki razvitak tehničke kulture u
području ronilačke aktivnosti;
sudjelovati i organizirati humanitarne akcije te služiti na dobrobit
građanstvu, državnim i lokalnim institucijama u slučajevima elementarnih
nepogoda, ekoloških katastrofa, tehnoloških i drigih nesreća i slično;
organizirati i provoditi ekološke akcije čišćenja mora, rijeka i jezera te
educirati pučanstvo, posebice djecu o važnosti očuvanja prirode, a naročito
podmorja i kopnenih voda u cilju očuvanja prirode od onečišćenja;
edukacija, pomoć, samopomoć, resocijalizacija, rehabilitacija i integracija
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih
invalida radi lakšeg uključivanja u društveni život civilnog društva kroz
uključivanje u sportsko i rekreativno ronjenje te ekologiju;
suradnja i unapređenje rada vatrogasnih zajednica.
Članak 10.

-

-

-

-

-

-

Klub sukladno ciljevima iz Članka 9. Statuta djeluje na područjima:
sporta (sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska
poduka, sportska rekreacija, organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i
sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa, ostale djelatnosti
sportske rekreacije, upravljanje sportskim objektima);
tehničke kulture (strukovne udruge u tehničkoj kulturi, podvodna
fotografija, cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi);
zaštite okoliša i prirode (očuvanje prirodne baštine, zaštita voda i mora,
podizanje svijesti i i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja,
zaštita životinja, ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode);
zaštite zdravlja i unapređenja kvalitete življenja (stvaranje uvjeta za što
kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti, ostale djelatnosti
preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja);
branitelja i stradalnika (ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog
rata);
obrazovanje, znanost i istraživanje (cjeloživotno učenje i obrazovanje
odraslih, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj , zdrave načine života i
očuvanje prirode);
međunarodna suradnja (zaštita okoliša i prirode, međunarodna humanitarna
pomoć);
socijalna djelatnost (pomoć i podrška osobama s invaliditetom, rehabilitacija,
humanitarna pomoć, pomoć žrtvama prirodnih katastrofa);
djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih
snaga civilne zaštite. koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti civilne zaštite u kojima svojim sposobnostima nadopunjujemo
sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključujemo u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
demokratske političke kulture (volonterstvo).
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Članak 11.
Ciljeve iz Članka 9. ovog Statuta Klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i
djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička, sportska i ekološka
kultura kao dio opće kulture i kao čimbenik razvitka civilnog društva provedbom
slijedećih djelatnosti:
- Stvaranjem i unapređenjem uvjeta slobodnog učlanjenja članova i njihovog
bavljenja podvodnim aktivnostima iz zdravstvenih, sportskih, i rekreativnih
pobuda;
- Korištenjem sveukupnog potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća te
zaštite i unapređenje životnog i radnog okoliša;
- Poticanjem, usklađivanjem i promicanjem unapređuje sveukupno djelovanje
svojih članova u podvodnim aktivnostima;
- Provedbom izvanškolskih programa i sudjelovanjem u izvannastavnim
programima tehničkog, tehnološkog i sportskog odgoja i obrazovanja
mladeži, razvija uvid u vlastite sposobnosti i sklonosti;
- Popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća
predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju,
mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg djela
pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje tehničkim i
sportskim sadržajima;
- Organizira tečajeve, natjecanja, susrete, izložbe, stručne ekskurzije i slične
priredbe te sudjeluje na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih
udruga, saveza i zajednica;
- Izdaje prigodne tiskovine, nosaće zvuka, audio i video zapise vezanih uz
djelatnost udruge te ima vlastitu internetsku stranicu;
- Održava objekte čiji je Klub vlasnik ili korisnik;
- Sudjelovanjem u postrojbama civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih
snaga civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti civilne zaštite u kojima svojim sposobnostima nadopunjuje
sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključuje u provođenje mjera i aktivnosti sustava
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
- Surađuje s gospodarskim i drugim organizacijama, školama, ministarstvima,
jedinicama lokalne uprave i samouprave i državnim tijelima;
- Koristeći svoje tehničke, materijalne i ljudske potencijale obavlja podvodna
snimanja, te poslove pomicanje i postavljanje predmete i objekata u moru,
rijekama i jezerima;
- Organizira aktivnosti Kluba i osposobljava svoje članove za obranu
Domovine i zaštitu ljudi i imovine;
- Organizira sportska, kulturna i druga druženja članova Kluba;
- Sklapa sporazume o suradnji s pravnim i fizičkim osobama.
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III JAVNOST RADA KLUBA
Članak 12.
Djelovanje Kluba i rad njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim
načelima.
Javnost rada Klub osigurava otvorenošću sjednica svojih tijela,
obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa, biltena,
internetske stranice i izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih
saveza i zajednica u koje je udružen te izvještavanjem državnih organa.

Članak 13.
Klub izvješćuje svoje članove o svom djelovanju, značajnim događajima i o
radu svojih tijela pisanim izvještajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim
priopćavanjem, omogućavanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela.
Klub odgovara na upite članova i putem biltena, časopisa, sredstava javnog
priopćavanja ili na drugi pogodan način.
Članak 14.
Javnost se sa sjednica tijela Kluba može isključiti samo u slučaju vođenja
stegovnog postupka protiv člana Kluba.

IV ČLANSTVO U KLUBU
Članak 15.
Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom,
postati svaki državljanin Republike Hrvatske.
Također članom kluba može postati i strani državljanin.
Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom ako prihvaćaju ovaj Statut , prava i
obveze koje iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine
kategorije članova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane
javnog istupanja.
Članak 16.
Član Kluba može imati slijedeći status:
1. redoviti član,
2. mlađi član,
3. podupirući član,
4. počasni odnosno zaslužni član.
Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin.
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Mlađim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina uz suglasnost
zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Podupirućim članom postaje odlukom Predsjedništva svaki građanin koji
redovito novčano ili materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom
pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje programa, ako se prethodno s tim
suglasi.
Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno
zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba. Počasnog člana
proglašava Skupština Kluba temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog
Predsjedništva. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 17.
Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi:
- vlastoručno potpisanu Pristupnicu,
- vlastoručno potpisanu Privolu o korištenju osobnih podataka (Zakon o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018),
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili fotokopija domovnice)
Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu supotpisuje jedan od roditelja ili
skrbnik.
Članak 18.
Članom Kluba postaje se upisom u matičnu knjigu članova koju vodi tajnik
Kluba. Matična knjiga članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom
imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva
te datumu prestanka članstva u udruzi.
Matična knjiga članova uvijek je dostupna na uvid svim članovima i
nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članak 19.
Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Kluba
posebnom odlukom.
Članak 20.
Redoviti i mlađi članovi plaćaju članarinu. Odluku o iznosu članarine donosi
Predsjedništvo Kluba.
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Članak 21.
Prava, obveze i dužnosti članova Kluba:
- bavljenje podvodnim aktivnostima koristeći imovinu i stručnu pomoć
Kluba, a u skladu s odlukama upravnih tijela Kluba,
- sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba,
- skrb o razvoju Kluba,
- dobivanje informacija o radu Kluba,
- pravo na članske pogodnosti,
- iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi
provedbe Plana i programa rada Kluba,
- stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
- pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba,
- izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obaveza,
- čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Kluba
- plaćanje članarine,
- čuvanje imovine Kluba.
Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u
upravljanju Klubom te birati i biti biran u tijela Kluba.
Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Kluba u dogovoru s upravnim
tijelima Kluba.
Članak 22.
Članstvo u Klubu prestaje:
a) dobrovoljnim istupanjem,
b) neplaćanjem klupske članarine tijekom dvije godine,
b) isključenjem.
Do prestanka članstva dobrovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev
pismenom izjavom člana.
Članu koji ne plati klupsku članarinu tijekom dvije godine u Matičnoj knjizi
evidentira se prestanak članstva u Klubu bez posebne odluke.
Član koji nije uplatio članarinu tijekom dvije godine, članstvo će se obnoviti
ukoliko uplati članarinu plus sto kuna upisnine. Višekratno korištenje ove
mogućnosti nije moguće.
Članstvo u Klubu prestaje i isključenjem ukoliko Predsjedništvo Kluba izrekne
takvu mjeru. Mjera isključenja izriče se u slijedećim slučajevima:
- ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
- ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba,
- ako član teže povrijedi interese i ugled članova Kluba.
Odluka Predsjedništva o isključenju je konačna.
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Članak 23.
Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne
udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba.

V RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 24.
Članovi u tijelima Kluba ne mogu obnašati dužnost u dva stalna tijela
upravljanja RK AdriatiCro Zagreb.
Članovi u tijelima Kluba mogu biti članovi drugih klubova i obnašati dužnosti
u tim klubovima, osim dužnosti predsjednika.
Sukob interesa u Klubu postoji ako se radi o pravima i interesima članova
Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u
cjelini, odnosno ako se ta prava i interesi odnose na pitanja od zajedničkog interesa
za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležno je Predsjedništvo Kluba.
Predsjedništvo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o
mirenju.
Predsjedništvo pokreće stegovni postupak na prijedlog dva ili više članova
Kluba i donosi pravorjek.
Odluka Predsjedništva u disciplinskom postupku je konačna.

VI UNUTARNJE USTROJSTVO KLUBA
Članak 25.
Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a
posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke
sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe
u tom području, Klub pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može
osnovati slijedeće sekcije:
- sekcije za orjentacijsko ronjenje
- sekcija za brzinsko ronjenje.
- sekcija za plivanje sa perajama.
- sekcija za podvodnu fotografiju.
- sekcija za ronjenje na dah.
Ciljevi i zadaće, djelokruga rada ustroj sredstava i druga pitanja od značaja za
rad sekcija utvrđuju se aktom o njihovom osnivanju.
Sekcije nemaju pravnu osobnost, a odluku o njihovom osnivanju donosi
Predsjedništvo Kluba.
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VII UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA
Članak 26.
Klubom upravljaju redoviti članovi i to:
- neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini,
- posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima Kluba,
- iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba,
- na druge načine utvrđene ovim Statutom.
Članak 27.
Tijela upravljanja i nadzora Kluba jesu:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor
SKUPŠTINA KLUBA
Članak 28.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu tvore svi redovni i poslovno sposobni članovi Kluba.
Maloljetne osobe koje su punopravni članovi kluba mogu sudjelovati u radu
Skupštine, a na Skupštini odlučuju uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili
skrbnika.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu
Skupštine, ali ne mogu sudjelovati u donošenju odluka o kojima Skupština odlučuje.
Članak 29.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u toku godine, a izborno
zasjedanje je svake četvrte godine.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Kluba kada to prosudi potrebnim ili na
temelju odluke Predsjedništva.
Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, dan i mjesto
održavanja sjednice. Poziv i materijali dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 7
dana prije održavanja sjednice putem web stranice Kluba ili poštom.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 2/3
članova Skupštine ili Nadzorni odbor Kluba ukoliko utvrdi nepravilnosti u radu. U
svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red
sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog člana, sazvati će je predlagatelj pismenim putem
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(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja
sjednice).
Članak 30.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga ili dvadeset članova Kluba koji su upisani u
popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.
Članak 31.
Skupštinom predsjeda Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Skupština
na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati
sjednicom.
Skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje, na prijedlog Predsjednika,
imenuju nazočni članovi Skupštine.
Kandidate za članove tijela upravljanja predlaže Radno predsjedništvo.
O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja,
a koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 32.
Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati isključivo članovi
Kluba.
Skupštini kao gosti mogu nazočiti predstavnici zajednica i saveza tehničke
kulture, predstavnici Hrvatskog ronilačkog saveza, državnih tijela, jedinica lokalne
samouprave i uprave, poduzeća, ustanova, udruga i drugih organizacija koje
pomažu Klub te podupirući i počasni članovi Kluba bez prava glasa na Skupštini.
Predstavnike organizacija iz stavka 2. ovog članka na Skupštinu poziva
Predsjednik Kluba.
Članak 33.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice
članova Skupštine.
Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon 30
minuta čekanja, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna
najmanje jedna četvrtina članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine
i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom pitanju
glasuje tajno.
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Članak 34.
Skupština Kluba:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene Statutom;
- bira i razrješuje Predsjednika Kluba;
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora;
- utvrđuje politiku rada i razvoja Kluba;
- usvaja Plan i program rada te Plan prihoda i rashoda za slijedeću
kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnostima Kluba,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike
povezivanja udruga;
- razmatra i usvaja izvještaje o radu Kluba, Predsjednika i njenih tijela;
- imenuje i opoziva likvidatora Kluba;
- imenuje kandidate
- proglašava počasne članove Kluba;
- daje smjernice za rad Kluba;
- odlučuje o prestanku postojanja i rada Kluba dvotrećinskom većinom
ukupnog broja članova Skupštine;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost
drugih tijela Kluba.
PREDSJEDNIŠTVO KLUBA
Članak 35.
Predsjedništvo Kluba je izvršno tijelo Skupštine koje osigurava provedbu
odluka Skupštine, te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Kluba.
Predsjedništvo je najviše tijelo između dvije sjednice Skupštine Kluba.
Predsjednik Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom
Predsjedništva.
Članak 36.
Predsjedništvo Kluba se sastoji od predsjednika Kluba i četiri člana
Predsjedništva.
Predsjedništvo bira dopredsjednika i tajnika Kluba od izabranih članova
Predsjedništva.
Članak 37.
Predsjedništvo Kluba čine Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i dva člana
Predsjedništva.
Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Predsjednik Kluba saziva i vodi sjednice Predsjedništva. U slučaju
spriječenosti Predsjednika, radom Predsjedništva rukovodi dopredsjednik Kluba.
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Predsjedništvo Kluba pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice
članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
Predsjedništvo Kluba donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada
odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno,
O sjednicama Predsjedništva Kluba vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a
supotpisuje ga predsjednik Kluba.
Zaključci i odluke Predsjedništva Kluba stavljaju se na oglasnu ploču Kluba.
Članak 38.
Predsjedništvo Kluba
- ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Kluba između sjednica
Skupštine;
- saziva, priprema i organizira rad Skupštine Kluba;
- bira i razrješuje tajnika Kluba;
- bira i razrješuje dopredsjednika Kluba;
- skrbi o izvršenju usvojenog Plana i programa rada i provedbi odluka
Skupštine Kluba;
- ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o
sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama;
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata te programa rada što ih donosi
Skupština, upravlja imovinom Kluba, utvrđuje prijedlog Prihoda i rashoda
i odlučuje o korištenju sredstava;
- vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine;
- priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini Kluba;
- imenuje i opoziva predstavnike Kluba u tijelima HRS-a, zajednicama i
savezima tehničke kulture i drugim udrugama;
- razmatra rad predstavnika u HRS-u, zajednicama i savezima tehničke
kulture i drugim udrugama;
- odlučuje o visini članarine te o visini naknada i nagrada;
- odlučuje o sudjelovanju u natjecanjima i priredbama i imenuje predstavnike
Kluba;
- donosi pravilnike i druge akte koji nisu u nadležnosti Skupštine;
- djeluje kao savjetodavno tijelo Predsjednika Kluba;
- predlaže počasne članove Kluba;
- donosi odluku o osnivanju i imenuje voditelje sekcija Kluba;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
- donosi odluku o računopolagaču;
- donosi odluku o adresi sjedišta Kluba;
- rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava
Skupštinu na njenoj prvoj sjednici;
- pokreće stegovni postupak na prijedlog dva ili više članova Kluba i donosi
pravorjek;
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Kluba ili koje mu
povjeri Skupština.
Predsjedništvo Kluba podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.
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Mandat Predsjedništva traje četiri godine, a članovi imaju pravo biti ponovno
birani.
Članak 39.
Članovi Predsjedništva zajednički odgovaraju za rad Skupštini, a pojedinačno
za svoj rad i za rad Predsjedništva, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im
povjerene.
U slučaju ostavke Predsjednika Kluba, dopredsjednik je vršitelj dužnosti
predsjednika do iduće Skupštine Kluba na kojoj se bira Predsjednik Kluba. Ovako
izabran Predsjednik Kluba izabran je do kraja mandata Predsjedništva Kluba.
Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Predsjedništva ako izgubi
svojstvo člana Kluba.
NADZORNI ODBOR KLUBA
Članak 40.
Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom
Kluba i utvrđuje da li su u skladu sa zakonom , Statutom i aktima Kluba.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik NO, a odluke donosi
većinom glasova.
O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvještava Predsjedništvo
Kluba, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.
Članak 41.
Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština iz reda redovnih članova
Kluba. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između
sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva Kluba.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo
birani.
Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih
predsjednik Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA
Članak 42.
Predsjednik Kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo
državljanin Republike Hrvatske i redovni član Kluba. Predsjednik Kluba je ujedno i
predsjednik Predsjedništva Kluba.
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Za predsjednika Kluba može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne
najmanje 10 članova Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od
polovice nazočnih članova Skupštine.
Mandat Predsjednika traje četiri godine i može biti ponovo biran.
Predsjednik Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini i Predsjedništvu Kluba.

Članak 43.
Predsjednik Kluba:
- predstavlja i zastupa Klub;
- rukovodi radom Kluba;
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Predsjedništva Kluba;
- rukovodi radom Predsjedništva i skrbi se o provođenju odluka i akata
Skupštine i Predsjedništva;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i
Predsjedništva Kluba;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba,
- vodi posebnu skrb o imovini Kluba i naredbodavac je za izvršenje Plana
prihoda i rashoda Kluba;
- izvještava o svom radu Predsjedništvo Kluba i Skupštinu Kluba, daje
prijedloge Nadzornom odboru;
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
- dostavlja zapisnik s redovne Sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi
Registar udruga;
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.
Predsjednik se brine da rad Kluba bude u skladu s zakonom , ciljevima i
politikom tehničke kulture.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Članak 44.
Predsjednika Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim
poslovima zamjenjuju tajnik ili dopredsjednik.
DOPREDSJEDNIK KLUBA
Članak 45.
Dopredsjednik Kluba je dužnosnik Kluba koji pomaže u obnašanju dužnosti i
izvršenju zadaća Predsjednika Kluba, tako što je po položaju zadužen za aktivnosti
na temelju plana godišnjih aktivnosti za pojedine programske projekte.
Za svoj rad odgovara Predsjedniku Kluba i Predsjedništvu Kluba.
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Dopredsjednik uz suglasnost Predsjednika Kluba i Predsjedništva obavlja
slijedeće poslove:
- provodi odluke Skupštine, Predsjedništva i Predsjednika Kluba;
- kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te
klubovima i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programom djelatnosti;
- predstavlja Klub.
Mandat dopredsjednika traje četiri godine i ima pravo ponovno biti biran u
tijela Kluba.

TAJNIK KLUBA
Članak 46.
Tajnik Kluba je stručni djelatnik Kluba koji osigurava pravilan i pravodoban
rad dužnosnika i tijela, te stručnih službi Kluba.
Tajnika Kluba, na prijedlog Predsjednika Kluba imenuje Predsjedništvo Kluba,
čiji je član.
Za svoj rad Tajnik Kluba odgovora Predsjedniku i Predsjedništvu Kluba.
Tajnik Kluba uz suglasnost Predsjednika i Predsjedništva Kluba obavlja
slijedeće poslove:
- provodi odluke Skupštine, Predsjedništva i Predsjednika Kluba;
- priprema radne materijale za sjednicu svih tijela Kluba;
- kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te
udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programom djelatnosti;
- inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i sportsku djelatnost Kluba;
- saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije
sa sredstvima javnog priopćavanja;
- vodi rad stručnih službi, predlaže pravilnike o radu i sistematizaciji stručnih
službi, te podnosi izvješća o njihovu radu;
- vodi Matičnu knjigu članova;
- predstavlja Klub.
Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovno biran u tijela Kluba.
RADNA TIJELA KLUBA
Članak 47.
Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Predsjedništvo Kluba
može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke
imenovati pojedinu stručnu osobu.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci,
ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.
Predsjedniku i Predsjedništvu Kluba neposredno pomažu stručni timovi za
organizaciju rada članova Kluba, za obrazovne programe namijenjene mladeži i
građanima korisnicima, za manifestacije i za marketing i financiranje. Rad voditelja
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timova između dva zasjedanja usklađuje predsjednik Kluba, a voditelji za svoj rad
odgovaraju Predsjedništvu Kluba.

VIII IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE
Članak 48.
Imovinu Kluba čine:
1. Novčana sredstva koje je Klub stekao
- uplatom članarine;
- dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama;
- priređivanjem igara na sreću u skladu sa posebnim propisima;
- radom članova;
- obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti;
- dotacijama iz proračuna lokalnih uprava i samouprava, ministarstava te
fondova i transfera.
2. Pokretna imovina.
3. Nepokretna imovina.
4. Druga imovinska prava.

Članak 49.
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 Predsjedništvo Kluba.
Klub stječe imovinu, odnosno ostvaruje sredstva za rad u svrhu ostvarenja
svojih ciljeva i zadataka od:
- članarine;
- prihoda od vlastite djelatnosti;
- dobrovoljnih priloga, darova i donacija;
- dotacija iz proračuna lokalne uprave i samouprave, ministarstava, fondova za
program javnih potreba u tehničkoj kulturi i sportu;
- drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 50.
Predsjedništvo Kluba određuje fizičke ili pravne osobe ovlaštene za
materijalno-financijsko poslovanje.
Izvješće o materijalno financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
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IX OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
Članak 51.
Stručno – administrativne poslove za Klub obavlja tajnik Kluba.
Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova
koji su privremeni ili povremeni ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u
okviru Kluba, Predsjedništvo Kluba može povjeriti tvrtki ili stručnoj službi druge
organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim
ugovorom.
Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovara
Predsjedništvo Kluba.

X NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 52.
Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i
pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju Kluba.
Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje
Predsjedništvo Kluba.

XI PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
Članak 53.
Klub prestaje s radom ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom
ukupnog broja članova Skupštine i Kluba ili u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba Skupština donosi odluku kome će pripasti
imovina Kluba.
Ukoliko Skupština ne donese drugačiju odluku, preostala imovina Kluba
pripasti će Gradu Zagrebu.
LIKVIDATOR KLUBA
Članak 54.
Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština Kluba.
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 Kluba iz Registra udruga.
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XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština,
Predsjedništvo Kluba te Predsjednik Kluba.
Izmjene i dopune ovog Statuta donosit će se sukladno odredbama Statuta.
Pravo tumačenja ovog Statuta ima Predsjedništvo Kluba.
Pravo tumačenja drugih akata ima Predsjedništvo Kluba.
Članak 56.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Kluba, a primjenjuje
se danom donošenja Rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

U Zagrebu 29. studenog 2020.
PREDSJEDNIK
RK ADRIATICro ZAGREB
Dario Duić
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