Na temelju članka 18. St. 1 Zakona o udrugama (NN 74/14 u nastavku teksta Zakon), i članka
14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08 (Uredba), 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).
Izvanredna Skupština Golf Kluba BAN JELAČIĆ, Zaprešić, održana 15. rujna 2018 . godine
donosi

STATUT
GOLF KLUBA BAN JELAČIĆ
Zaprešić

I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe:
 o nazivu, sjedištu i području djelovanja Golf Kluba BAN JELAČIĆ
 o zastupanju, ciljevima, te poslovima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 o ostvarivanju javnosti rada udruge, amblemu, odnosno znaku,
 članstvu i članarini
 o unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu
odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te obvezama i
stegovnoj odgovornosti članova
 o organima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, i njihovim
obvezama i odgovornostima
 o imovini i načinu raspolaganja mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine
 o načinu prestanka rada i postupka s imovinom u slučaju prestanka rada udruge
 prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
Naziv kluba je Golf Klub BAN JELAČIĆ.
Skraćeni naziv kluba je GK BAN JELAČIĆ.
Sjedište kluba je u Zaprešiću
Klub djeluje na području Grada Zaprešića, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.
Članak 3.
Golf Klub BAN JELAČIĆ (u daljnjem tekstu Klub) je sportsko – rekreativna udruga građana,
registrirana pri nadležnom tijelu. Golf Klub BAN JELAČIĆ je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Klub svoju djelatnost može ostvariti formiranjem različitih sekcija.
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Članak 5.
Klub ima znak.
Znak Kluba sastoji se od naziva Golf Klub BAN JELAČIĆ sa prikazom golf loptice u kojoj se
nalazi otisnut grb Grada Zaprešića.
Članak 6.
Klub ima pečat. Pečat kluba je okruglog oblika, promjera 30 milimetara, u sredini ima grb
Grada Zaprešića, oko kojeg se nalazi tekst GOLF KLUB BAN JELAČIĆ Zaprešić.
Članak 7.
Klub predstavlja predsjednik Kluba.
Članak 8.
Klub zastupaju predsjednik i dopredsjednici.

II ČLANSTVO U KLUBU
Članak 9.
Članom Kluba može postati svaki građanin koji prihvati Statut, plati članarinu, a bude
kandidiran od najmanje dva redovita člana Kluba i prihvati ga većina u Predsjedništvu.
Članak 10.
Članstvo može biti: redovito, podupiruće i počasno.
Članak 11.
Redovitim članom smatra se aktivni član Kluba.
Članak 12.
Podupirućem članom može postati svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim
doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Kluba.
Članak 13.
Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju
temeljnih ciljeva Kluba.
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Članak 14.
Podupirućem i počasnim članom postaje se odlukom većine članova Predsjedništva, a na
prijedlog najmanje dva redovita člana Kluba.
Članak 15.
Klub vodi popis svojih članova.
Članom Kluba se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Kluba.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće
podatke:
- o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji
članstva (ako su propisane statutom), datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke.
Popis članova je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarine određuje Predsjedništvo.
Članak 16.
Članovima Kluba se izdaje članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske
iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.
Članak 17.
Prava i obveze članova Kluba su:
 bavljenje sportskom aktivnošću i rekreacijom, u prvom redu igranjem golfa
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba
 čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza
Članak 18.
Članstvo u Klubu prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem.
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.
Članak 19.
Klub se može udružiti u sportski savez i druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju
donosi Skupština.
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III CILJEVI I DJELATNOST KLUBA
Članak 20.
Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području sporta – golf.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja golfa na području Grada
Zaprešića, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske, te međusobnog druženja i rekreacije
članova Kluba.
Članak 21.
Djelatnosti Kluba jesu:
 planiranje rada i razvitka golfa
 rekreacijsko provođenje neobaveznih treninga i edukacija igre golfa članova Kluba
 organiziranje prvenstvenih i prijateljskih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na
istima
 poduka i trening mladeži
 pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sustavu gradske, županijske i
državne reprezentacije
 poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
 skrb o zdravlju i zaštiti članova Kluba
 ukupnom aktivnošću kluba poticati razumijevanje i usvajanje vrijednosti kroz igru
golfa
Članak 22.
Rad Kluba je javan, a javnost rada Kluba osigurava se pravodobnim i istinitim
obavještavanjem članova Kluba o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja
Kluba.
Svi članovi kluba imaju pravo sudjelovati u radu kluba sukladno odredbama Statuta i Zakona
te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njegova tijela donose.

IV ORGANI UPRAVLJANJA KLUBA
Članak 23.
1) Organi upravljanja Kluba su:
 Skupština
 Predsjedništvo
 Nadzorni odbor
 Predsjednik
 Dopredsjednici
 Tajnik
 Disciplinsko povjerenstvo
 Likvidator
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2) Sukladno članku 27. Stavak 3. Zakona o sportu
Članovi organa upravljanja kluba, osobe ovlaštene za zastupanje, te osobe ovlaštene za
vođenje poslova po odluci organa upravljanja kluba ili na temelju općih akta Kluba ne mogu
biti osobe:
– koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva
prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i kojim se uređuje sprječavanje
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje
u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona,
– koje su članovi drugih sportskih klubova-udruga za natjecanje istoga sporta,
– koje su dioničari s.d.d.-a istoga sporta,
– koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za
vođenje poslova po odluci organa upravljanja Kluba ili na temelju općih akata
Kluba istoga sporta,
– koje su članovi tijela s.d.d.-a istoga sporta,
– koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u
odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema članku 8.
ovoga Zakona, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od
posljednjih godinu dana,
– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica,
kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine,
– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
– koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički
u smislu članka 34. stavka 3. Zakona
- ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. Stavku 2.
Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta
i članku 14. Stavak 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa propisano je da dužnosnici ne
mogu biti članovi Organa upravljanja i Nadzornog odbora.

SKUPŠTINA
Članak 24.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Kluba.
Članak 25.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, dan i mjesto
održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina
članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba.
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U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine, predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz
stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog
reda, dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u
registar udruga ili 1/3 članova skupštine Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka
mandata tijelima udruge.
Članak 26.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih .
Pravo glasa na Skupštini imaju samo redovni članovi Kluba.
Skupština može pravovaljano odlučivati i ako nije prisutna natpolovična većina svih redovnih
članova, pod uvjetom da je prisutno najmanje 30 redovnih članova Skupštine.
Članak 27.
Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti
dopredsjednici. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba odluke potpisuje
osoba koju odredi Skupština javnim glasovanjem.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 28.
Skupština Kluba:
 utvrđuje politiku razvitka Kluba
 donosi i mijenja Statut Kluba
 donosi financijski plan i završni račun
 donosi Pravilnik o svom radu
 donosi i mijenja program rada
 donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba
 bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora, Disciplinskog
povjerenstva i likvidatora
 bira i razrješuje dužnosti predsjednika Kluba
 bira i razrješuje dužnosti predsjednice ženske sekcije i predsjednika muške sekcije
Kluba
 daje smjernice za rad Kluba
 osniva i imenuje odbore, povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje
zadatke
 odlučuje o žalbama članova, protiv odluka članova Disciplinskog povjerenstva
 odlučuje o prestanku rada Kluba
 obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom
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PREDSJEDNIŠTVO
Članak 29.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.
Članak 30.
Predsjedništvo Kluba čini 7 članova.
Predsjedništvo Kluba je izvršni i operativni kolegijalni organ.
Predsjednik Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Članak 31.
Predsjedništvo:
 bira dopredsjednike
 bira i imenuje tajnika Kluba i zamjenika tajnika
 bira i imenuje blagajnika Kluba
 donosi Poslovnik o svom radu
 utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 brine o izvršenju Programa rada i provedbi Skupštine Kluba
 upravlja imovinom Kluba
 podnosi izvješće o radu Skupštini Kluba
 imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba
Članak 32.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se
održati najmanje jednom u tri mjeseca.
Članak 33.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR
Članak 34.
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire plan rada utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i
mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa zakonom i Statutom i drugim
aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.
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Članak 35.
Nadzorni odbor Kluba ima tri člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA
Članak 36.
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine.
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
- predstavlja i zastupa Klub,
- saziva Skupštinu Kluba
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva
Kluba,
- brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima
Kluba.
Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuju ga
dopredsjednici Kluba.

TAJNIK KLUBA
Članak 37.
Tajnika Kluba bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od četiri godine za obavljanje stručnoadministrativnih poslova u Klubu.
Tajnik Kluba vodi popis članova.
U odsutnosti tajnika poslove obavlja zamjenik tajnika.

DISCIPLINSKO POVJERENSTVO
Članak 38.
Članovi Kluba disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih
Statutom ili drugim aktima.
Disciplinski postupak provodi Disciplinsko povjerenstvo, sastavljeno od tri člana, koje bira i
opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor
ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
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Mandat članova Disciplinskog povjerenstva traje četiri godine.
U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere :
- opomena
- isključenje iz Kluba.
Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinskog povjerenstva.
Članak 39.
Protiv odluke Disciplinskog povjerenstva može se u roku od 15 dana, računajući od dana
dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Članak 40.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati
stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme
za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

LIKVIDATOR
Članak 41.
Likvidatora Kluba bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti i fizička/pravna osoba koja ne mora biti član Kluba.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba.
Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja
Kluba iz registra udruga
U postupku likvidacije likvidator je dužan:
-

utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba

-

utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja

-

utvrditi ostalu imovinu Kluba te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva
financije- Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

-

u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine
prema Klubu

-

u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti
preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
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Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja
likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o
provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u
roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 42.
Imovinu Kluba čine:
novčana sredstva uplatom upisnine, članarina, dobrovoljnih priloga i darova.
Novčana sredstva koja Klub stekne 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 iz inozemnih izvora, pokretne stvari i
nekretnine, druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti
određenih statutom, u skladu sa zakonom.
Članak 43.
Predsjedništvo utvrđuje iznos upisnine i članarine za svaku tekuću godinu.
Financijsko izvješće o materijalno financijskom poslovanju Nadzornog odbora podnosi
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA
Članak 44.
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se
uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 45.
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Kluba i članovi njezinih 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 prema trećim
osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.
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VIII NADZOR
Članak 46.
Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.
Ako član Kluba smatra da je povrijeđen statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to
upozoriti nadležno tijelo Kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po
zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može
podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 47.
Spor /sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o
kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Kluba u cjelini odnosno ako se
ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova
Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi
Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona
o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o
kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured.
Nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti
odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar
udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 48.
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i odlukom Skupštine.
U slučaju prestanka rada Kluba o imovini će odlučiti Skupština, odnosno nadležni državni
organ sukladno važećim propisima.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini kluba.
Zaprešić, 15. rujna 2018. god.
Predsjednik Golf Kluba
Drago Bago
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