Temeljem članka 18. i 55. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), čl. 14. Zakona
o sportu („Narodne novine“ broj 94/13), te čl. 15. Statuta od 11. ožujka 2011. godine, na
sjednici Skupštine Triatlon kluba „Triton“, održanoj dana 11. veljače 2015. godine, donesen
je:

STATUT
Triatlon kluba '' Triton ''
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Triatlon kluba ''Triton'' (u daljnjem tekstu: kluba);
zastupanje i ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada kluba;
članstvo i članarina; prava i obveze članova; tijela kluba i njihov sastav; ovlasti; način
odlučivanja; uvjeti i način izbora, te opoziva; trajanje mandata i odgovornosti članova;
imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine, te prestanak rada i
postupak s imovinom u slučaju prestanka.
Članak 2.
Puni naziv kluba glasi:

Triatlon klub '' Triton ''

Skraćeni naziv kluba glasi:

TK TRITON

Sjedište kluba je u Rijeci, ul. Obitelji Duiz 2

Klub ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stekao je danom upisa u Registar
udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
Klub je upisan i u Registar športskih djelatnosti.
Klub zastupa predsjednik.
Osoba ovlaštena za zastupanje odgovara za zakonitost rada kluba, vodi poslove kluba
sukladno odlukama Skupštine, odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg
financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji
vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba,
te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima kluba.
Članak 3.
Rad kluba je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova kluba
i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi se o radu kluba obavještavaju dostavom materijala u elektronskom obliku i putem
sjednica tijela kluba.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja
kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i kluba.
Članak 4.
Klub ima pečat.
Pečat kluba je kvadratnog oblika, duljine 40 mm, a širine 15 mm. Ispisan je skraćenim
nazivom i sjedištem kluba (samo grad), malim pisanim slovima i stiliziranim slovima T imena
kluba.
Članak 5.
Klub može radi što bolje povezanosti članstva, te unaprijeđenje rada, osnivati podružnice i
druge ustrojstvene oblike. Podružnice nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnica
regulira se općim aktom kojega donosi Skupština kluba.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 6.
Područje djelovanja kluba s obzirom na ciljeve je: SPORT.
Primarni cilj kluba je poticanje i razvoj triatlona kao sporta, te promicanje ostalih sportova na
vodi, kao plivanje, daljinsko plivanje, te skokovi u vodu. Na taj se način pridonosi
popularizaciji triatlona i ostalih vodenih sportova na području grada Rijeke.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovoga članka, klub ostvaruje slijedećim djelatnostima:


okupljanjem mladeži i građana, radi bavljenja triatlonom i ostalim sportovima na vodi



obavlja poduku i trening članova



razvijanjem i unaprijeđenjem suradnje na svim nivoima triatlona i ostalih navedenih
djelatnosti kao sporta



sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim natjecanjima



organiziranjem i sudjelovanjem na športskim natjecanjima i drugim sportskim
priredbama



stalnim usavršavanjem kvalitete članova – natjecatelja



podučavanjem sportske kulture u svakodnevnom životu, te radu na poboljšanju
kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži i
građana



promicanjem i unaprijeđenjem svih oblika suradnje sa tijelima lokalne uprave i
samouprave, te stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva kluba



suradnjom sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama i klubovima u zemlji i inozemstvu,
te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koje
podupiru rad kluba



suradnjom sa tiskom, radiom i televizijom u svrhu obavještavanja javnosti, članova
kluba i ljubitelja triatlona i ostalih navedenih sportova na vodi o radu kluba



obavljanjem drugih poslova koji doprinose ostvarenju ciljeva osnutka kluba utvrđenih
ovim Statutom

Članak 7.
U ostvarenju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, klub se može udružiti u
odgovarajuće saveze klubova i udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština kluba.

III. ČLANOVI KLUBA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
Članak 8.
Članstvo u klubu može biti redovno i počasno.
Redovni članovi kluba mogu biti državljani Republike Hrvatske i stranci koji prihvaćaju Statut
i druge opće akte kluba.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, mogu biti
članovi kluba, ali bez prava odlučivanja u tijelima kluba.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski zastupnik ili
skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje
pisanu suglasnost. Maloljetnici nemaju pravo odlučivanja u tijelima kluba.
Počasnim članom kluba mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim
djelovanjem posebno doprinijeli razvoju kluba.
Članak 9.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Skupština kluba po primitku zahtjeva za prijem
kandidata (članska pristupnica).
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština kluba.
U klubu se vodi popis članova, a za vođenje popisa članstva zadužen je tajnik kluba.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i sadrži podatke o osobnom
imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja
klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u klubu.

Članak 10.
Prava i obveze članova su:


da biraju i da budu birani u tijela kluba



da budu obaviješteni o radu kluba i njenih tijela, te o materijalno financijskom
poslovanju



da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva kluba i doprinose ostvarenju njenih
djelatnosti



da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad kluba i njenih tijela



da se pridržavanju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata kluba



da redovno plaćaju članarinu



da čuvaju i uzdižu ugled kluba
Članak 11.

Članstvo u klubu prestaje:

prestankom djelovanja kluba
pismenom izjavom o istupanju iz članstva (ispisnicom)
isključenjem iz članstva
neplaćanjem članarine duže od tri (3) mjeseca
smrću člana
Članak 12.

Član kluba može biti isključen iz članstva, ako prekrši odredbe Statuta ili drugih općih akata
kluba, te ugrozi interese kluba ili prouzroči ozbiljniju štetu klubu i njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi predsjednik kluba.
Isključeni član ima pravo žalbe u roku trideset (30) dana Skupštini čija je odluka o žalbi
konačna.

IV. TIJELA KLUBA
Članak 13.
Tijela kluba su:

1.

Skupština

2.

Predsjednik

3.

Dopredsjednik

4.

Tajnik

SKUPŠTINA
Članak 14.
Skupština je najviše tijelo kluba, a čine ju svi redovni i počasni članovi kluba.
Redovna Skupština održava se najmanje jednanput godišnje.
Izborna sjednica Skupštine održava se u pravilu mjesec dana prije isteka mandata tijelima
kluba.
Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja klubom istekao mandat,
Skupštinu u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili
1/3 članova kluba koji mogu dokazivati svoje članstvo.
Predsjednik kluba može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev
najmanje jedne trećine ukupnog broja članova kluba, s time da se odmah predloži dnevni
red.
Ukoliko predsjednik kluba ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 4. ovog
članka u roku trideset (30) dana od podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.

Članak 15.
U okviru svoje nadležnosti Skupština kluba:


donosi Statut kluba, njegove izmjene i dopune



donosi druge opće akte potrebne za djelovanje kluba



donosi financijski plan kluba i usvaja završni račun



usvaja godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju kluba



bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika



bira i razrješava dužnosti likvidatora kluba



donosi poslovnik o svom radu



odlučuje o udruživanju i učlanjivanju u udruženja i saveze klubova ili udruga, te
istupanju iz njih



brine se o obavještavanju članova o radu kluba



odlučuje o žalbama članova kluba u drugom stupnju



odlučuje o prestanku rada kluba



obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i
općim aktima

Članak 16.
Skupštinu saziva predsjednik kluba ili u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik kluba,
dostavljanjem poziva članovima kluba u elektronskom obliku, najmanje osam (8) dana prije
održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. Ukoliko

se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu
ili se predlaže rasprava o statusnim pitanjima (prestanak rada, stečaj, likvidacija, imenovanje
i razrješenje likvidatora, udruživanje itd.) materijali za raspravu dostavljaju se najmanje
petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

Članak 17.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina
članova Skupštine. Ukoliko Skupštini ne pristupi najmanje natpolovična većina članova
Skupštine, daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta, s time da tada
Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje 1/3 članova
Skupštine. U slučaju nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine se odgađa za osam (8) dana.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ukoliko ovim Statutom nije
drugačije određeno.
Odluku o prestanku rada kluba, Skupština donosi 2/3 većinom od ukupnog broja članova
Skupštine.

PREDSJEDNIK
Članak 18.
Predsjednika kluba bira Skupština na vrijeme od dvije (2) godine i ista osoba može biti
ponovno birana.
Predsjednik kluba ujedno je i predsjednik Skupštine kluba.
Predsjednik kluba osigurava pravilan i zakonit rad kluba, predsjedava sjednicama Skupštine,
te odgovara za zakonitost rada kluba.
Članak 19.
Predsjednik kluba:


zastupa i predstavlja klub



saziva sjednice Skupštine kluba, te predlaže dnevni red



provodi odluke Skupštine i rukovodi radom kluba između dvije sjednice Skupštine



predlaže Skupštini planove i programe razvoja kluba i mjere za njihovo ostvarenje



osigurava izradu stručnih osnova za utvrđivanje politike razvoja i unaprijeđenja svih
djelatnosti kluba



vodi računa o tom da se rad kluba odvija u skladu s ciljevima kluba i u okviru opće
politike koju je utvrdila Skupština kluba



brine se o izvršenju programa rada kluba



naredbodavac je za izvršenje financijskog plana kluba

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik ili osoba koju
odredi predsjednik kluba.
DOPREDSJEDNIK
Članak 20.
Klub ima dopredsjednika kojega bira skupština na vrijeme od dvije (2) godine i ista osoba
može biti ponovno birana.
Dopredsjednik kluba pomaže predsjedniku u njegovu radu i obavlja druge poslove povjerene
od strane predsjednika.
Dopredsjednik kluba je odgovoran za svoj rad Skupštini.
TAJNIK
Članak 21.
Tajnika kluba bira Skupština na vrijeme od dvije (2) godine i ista osoba može biti ponovno
birana.
Tajnik kluba je odgovoran za svoj rad Skupštni.
Članak 22.
Tajnik kluba:


osigurava pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednica Skupštine kluba



surađuje s predsjednikom kluba na pripremanju sjednica Skupštine kluba



osigurava izvršenje odluka Skupštine kluba



izrađuje, odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i
financijskom poslovanju kluba



obavlja i druge poslove za koje je ovim Statutom ovlašten, odnosno vrši poslove koji
su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine kluba



brine se o osiguranju javnosti rada kluba i poslovima informiranja



usko surađuje sa članovima kluba, odnosno njihovim predstavnicima



brine se o urednom vođenju popisa članova



vodi, odnosno brine se o vođenju zapisnika sa sjednica Skupštine kluba



vodi i čuva arhivu kluba



obavlja stručne i druge poslove za potrebe kluba u skladu s općim aktima kluba



brine se o izvršenju programa rada i financijskog plana kluba

ODBORI I KOMISIJE
Članak 23.
Skupština kluba može osnivati odbore i komisije, te druga stalna ili povremena radna tijela
kluba.
Predsjednik i članovi odbora, te komisija i drugih radnih tijela, mogu biti imenovani iz reda
članova Skupštine, članova kluba, te drugih javnih i stručnih djelatnika.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi, te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su
osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini kluba.

ODREDBE O IZBORU
Članak 24.
Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem između više kandidata, ukoliko Skupština ne odluči
drugačije.
Za predsjednika, dopredsjednika i tajnika kluba izabire se kandidat koji je zadobio najviše
glasova, uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ukoliko u prvom krugu glasovanja, niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova
nazočnih članova, u drugi krug glasanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i
tada se izabire kandidat koji je zadobio više glasova.

ODREDBE O OPOZIVU
Članak 25.
Mandat u svim tijelima kluba traje dvije (2) godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne
obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela kluba ili zakonima.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.
Članak 26.
Postupak za opoziv predsjednika, dopredsjednika i tajnika kluba pokreće Skupština.
Prijedlog za opoziv predsjednika može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine.
Prijedlog za opoziv dopredsjednika i tajnika može podnijeti predsjednik ili 1/3 članova
Skupštine kluba.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština donosi odluku o pristupu glasovanju o
opozivu.
Član tijela kluba opozvan je tek tada kada se opoziv izglasa većinom glasova od ukupnog
broja članova Skupštine.
Novoizabranom članu tijela kluba mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela kluba.
Svaki član tijela kluba može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je
izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

V. IMOVINA KLUBA, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S
MOGUĆOM DOBITI
Članak 27.
Imovinu kluba čine novčana sredstva koja je stekao od:


članarina



dobrovoljnih priloga i darova



obavljanjem djelatnosti sukladno Statutu



dotacijama iz proračuna i fondova



obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno posebnim propisima



ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa zakonom

Imovinu kluba čine njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Za svoje obveze, klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi kluba ne odgovaraju za obveze kluba.
Skupština kluba donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu
nekretnina na drugu osobu.
Nad klubom se može provesti stečaj.
Članak 28.
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje
način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Ukoliko u obavljanju svoje djelatnosti klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za
obavljanje i unaprijeđenje djelatnosti kluba kojima se ostvaruju ciljevi kluba utvrđeni ovim
Statutom.

VI. STATUT I OPĆI AKTI KLUBA
Članak 29.
Statut je temeljni opći akt kluba. Svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Skupština kluba i upućuje ga na raspravu
članovima kluba.
Skupština kluba razmatra primjedbe koje su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i
utvrđuje prijedlog Statuta.
Članak 30.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština kluba.

Članak 31.
Sva unutarnja pitanja kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju
podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština kluba.

VII. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 32.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine i u ostalim slučajevima propisanim zakonom.
Prestankom postojanja kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili
slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.
Klub nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima kluba, osobama ovlaštenim
za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Članak 33.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština kluba i koja je kao
likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator ne mora biti član kluba.
Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka i
brisanja kluba iz registra.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA
Članak 34.
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.
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.
Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka, provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim
tijelima, koja osniva Skupština u skladu s člankom 23. stavkom 1. ovog Statuta. U drugom
stupnju nadležna je Skupština kluba.

Članak 35.
Članovi kluba sami nadziru rad kluba.
Ako član kluba smatra da je klub povrijedio statut ili drugi opći akt kluba, ovlašten je na to
upozoriti Skupštinu kluba te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i
po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Skupština i nepravilnosti ne
otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom
prema sjedištu kluba radi zaštite svojih prava propisanih Statutom kluba.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
Statut kao i sve ostale opće akte kluba, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom
većinom glasova nazočnih članova kluba.
Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine
kluba od 11. siječnja 2011. godine.
BOJAN PROKOP
predsjednik

