Na temelju dlanka 13. Zakona o udrugama ('Narodne novine" broj 7412014; dalje: Zakon),
SkupStina Kluba'Pikado klub "FAZANA
na sjednici odrZanoj 28.09.2015. godine u FaZani donijela je

STATUT

PIKADO KLUBATAZANA
I.

OSNOVNE ODREDBE
elanak I

Ovim se statutom (dalje: Statut) ureduje naziv Kluba, sjedi5te Kluba; zastupanje , izgled pedata
Kluba; ciljevi Kluba; podrudja djelovanja Kluba sukladno ciljevima; ciljane skupine Kluba;
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba; nadin osiguranja javnosti djelovanja Kluba; uvjeti i
nadin udlanjivanja u Klub, prestanak dlanstva, prav1 obveze i odgovornosti dlanova, stegovna
odgovornost dlanova i nadin vodenja popisa dlanova; tijela Kluba, njihov sastav i nadin sazivanja
sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, nadin odludivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te nadin
sazivanja skupStine u sludaju isteka mandata; izbor r opoziv likvidatora Kluba; prestanak postojanja
Kluba; imovina Kluba, te nadin sdecanja i raspolaganja imovinom Kluba; postupak s imovinom u
sludaju prestanka Kluba; nadin rjeSavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba i druga pitanja od
znataja za Klub 'Pikado klub "FaZana"'
Clanak2
Puni naziv Kluba glasi: Pikado klub FAZANA
Skraceni naziv Kluba: PK FaZana
Sjedi5te Kluba: UI. Boraca 7 ,522l2FaZana.
Klub djeluje na podrudju Istarske Lupanlje.
Clanak

3

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga Republike Hrvatske pri Uredu
drlavne uprave Istarske Zupanije kao nadleZnog tijela drZavne uprave.
elanak 4

Klub zastupaju predsjednik Kluba (dalje: Predsjednik), dopredsjednik Kluba (dalje: Dopredsjednik)
i tajnik Kluba (dalje: Tajnik).
Skup5tina moLe ovlastiti i druge osobe zazastuparle Kluba.

ilanak

5

Klub ima pedat.
Pedat Kluba je okruglog oblika promjera 30 mm. Omeden je kruZnicom. Unutar kruga uz rub stoji
natpis Pikado klub FaZana. U srediStu je crteZ jedne pikado strelice preko kojeg je veliko napisano
ime kluba FaLana.
Pedat duva Predsjednik.

Pedat su ovlaSteni koristiti Predsjednik, Dopredsjednik
Predsjednik ovlasti .

i

Tajnik, te drugi dlanovi Kluba koje

II. CILJEVI, PODRUETE DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I
DJELATNOSTI KLUBA
elanak 6

U ostvarivanju potreba i interesa Kluba te ostvarivanju ukupnih aktivnosti pikado sporta, Klub ima
kao cilj:
- okupljanjem mladeZi i drugih osoba radi bavljenja pikado Sportom,
- poticanje i promicanje pikado Sporta i Sporta uopie,
- planiranje irazvoj pikado Sporta;
-- organiziranje i provodenje redovitih sustavnih treninga dlanova radi pripreme natjecanja,
- sudjelovanjeu domacim i medunarodnim natjecanjima
- organiziranjem Sportskih natjecanja i drugih Sportskih priredbi
- pripremanje svojih dlanova za sudjelovanje u sustal,u gradske, Zupanijske odnosno drLavne
reprezentacije,
- poduka i trening djece i mladeZi,
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapredivanje rada,
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj za5titi dlanova Kluba,
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etidkih vrijednosti kroz
bavljenje Sportom,
- suradnja s drugim istovrsnim i slidnim klubovima i udrugama u zemlji i inozemstvu te svim
drugim orgarizacljama ustanovama fizidkim i pravnim osobama koja podupiru rad Kluba,
- obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Kluba utvrdenih
ovim Statutom.
- razvijanje, unapredivanje, populariziranje i omasovljavanje pikado sporta, - organiziranje treninga
i natjecanja sportaSa, - sudjelovanje i organiziranle pikado tumira u Istarskoj Zupaniji, - suradnja s
drugim pikado klubovima i sportskim Udrugama, - poduzimanje aktivnosti u svezi promicanja
pikado sporta u FaZani i Istarskoj Zupaniji.

Clanak 7
Podrudja djelovanja Kluba sukladno ciljevima su:
-sport x (*sportske udruge razvrstavaju se i prema vrsti sporta, sukladno nomenklaturi
sportova )
Sport djelovanja Kluba je pikado, a sportske grane su Elektronidki pikado mala meta, Elektronidki
pikado velika meta, Steel dart

ilanak
Ciljane skupine Kluba

s

8

obzirom na dlanstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

- mladi - op6a populacija

- gradani

-

op6a populacija

- sportaSi
elanak 9

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba su:
-Sudjelovanje u sportskom natjecanju
-Sportska priprema
-Sportska rekreacija

-Organiziranje i provodenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
-Promocija sporta i zdravog nadina Zivljenja

III. JAVNOST DJELOVANJA KLUBA
Clanak l0

Rad Kluba je javan. Javnost djelovanja Kluba osigurava se:

-izvjeS6ivanjem dlanova o radu Kluba na sjednicama tijela Kluba,
-izradom i objavljivanjem godi5njih i projektnih opisnih i financijskih izvje5taja o radu Kluba,
-kori5tenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, dru5tvene mreZe i
slidno),
-j

avnim priopdavanj em,

-organiziranjem posebnih dogadanja,
-na druge odgovarajuie nadine.

IV. ELANSTVO U KLUBU
elanak I I
Clanom Kluba moZe postati svaka fizitka ili pravna osoba koja je zainteresiranazarad u Klubu i
pruZanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Kluba te prihvada odredbe Statuta.

elanak l2
elan Kluba moZe postati maloljetna ili punoljetna hzidka osoba, te pravna osoba.
elan Kluba postaje se upisom u evidenciju dlanova na temelju potpisane pristupnice, a koju
prethodno razmatrai daje pozitivno mi5ljenje Predsjednik ili Tajnik Kluba u roku od 15 dana od
podnoSenj a pristupnice.

maloljetnoj osobi mladoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik
zakonski zastupnik.

Ukoliko

se radi o

ili

maloljetnij osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba
dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

Ukoliko

se radi o

elanak l3
Prava, obveze

i odgovornosti dlanova Kluba

su:

- informiranje o radu Kluba
-aktivno sudjelovanje u djelatnostima Kluba
-duvanje i podizanje ugleda Kluba
-duvanje materijalnih dobara Kluba
-pla6anje dlanarine
-zavr5avanj e preuzetih obv eza
-da bira i bude biran u tijela Kluba,
-da sudjeluje u radu SkupStine.

- po5tivanje odredbi, vaZecih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Kluba.

ilanak l4
Klub vodi popis svojih dlanova. Popis dlanova vodi se elektronidki i sadrZi podatke o osobnom
imenu ili nazivu dlana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rodenja, datumu
pristupanja Klubu, datumu prestanka dlanstva u Klubu, te po potrebi moZe ukljudivati i druge
podatke vaZne za Klub kao Sto su e-mail adresa, broj mobilnog telefona, podatke o uplati dlanarine i
slidno.
Popis dlanova dostupan je na uvid svim dlanovima Kluba te nadleZnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis dlanova vodi Tajnik.
e

lanak l5

Clanstvo u Klubu prestaje na sljede6e nadine:
-prestankom postojanja Kluba,
-smr6u dlana,
-istupanjem iz dlanstva,

-iskljudenjem iz dlanstva.

elanak

ilan

istupa

iz Kluba na osnovu pismene ili

davanj a navedene obavijesti.

16

usmene obavijesti Predsjedniku Kluba s datumom

V. UPRAVLIANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA
elanak

ilanovi Kluba upravljaju Klubom

17

neposredno na SkupStini

i

putem izabranih predstavnika u

drugim tijelima Kluba.
Tijela Kluba su:
-SkupStina,

-Predsjednik
-Dopredsjednik i

-Tajnik.

elanak

SkupStina

18

je najvi5e tijelo upravljanja Klubom.

SkupStinu dine svi dlanovi Kluba.

Clanak 19

Skup5tina moZe

biti redovita, izborna i izvanredna.

SkupStina redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izboma sjednica Skup5tine odrLava
svake 4 godine'

elanak 2o

Sjednice skupStine saziva i vodi Predsjednik.

\_

U sludaju njegove sprijedenosti sjednicu Skup5tine saziva i vodi Dopredsjednik, a u sludaju njegove
sprijedenosti Tajnik. SkupStina se saziva najmanje 7 dana prije odrZavanja sjednice pozivom koji se
upuiuje svim dlanovima Kluba putem poSte, e-maila, SMS-a ili usmeno. Poziv na sjednicu sadrZi
prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto odrZavanja sjednice.

Clanak 21

Izvanrednu sjednicu SkupStine saziva predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu ili na zahtlev
najmanje 113 dlanova Kluba. U svom zahtjeyt za sazivanje izvanredne sjednice Skup5tine
predlagatelji su obvezni predloZiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne stvove izvanrednu
sjednicu Skup5tine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga dlanka, sazvati 6e
je predlagatelji.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice SkupStine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom
dlanku.

Clanak22

U

sludaju isteka mandata tijelima Kluba koja su ovla5tena sazvati sjednicu SkupStine, sjednicu
SkupStine saziva posljednji izabrani predsjednik Kluba prema postupku opisanom u prethodnom

dlanku'

ebnak23
SkupStina pravovaljano odluduje ako je na sjednici nazodna natpolovidna ve6ina svih dlanova
Kluba. Skup5tina donosi odluke ve6inom glasova nazodnih dlanova, ako Statutom nije odredena
posebna ve6ina. Glasovanje na sjednicama SkupStine je javno. SkupStina moZe odluditi da se o
pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno duva u arhivi

Kluba'

ebnak24
SkupStina ima sljede6aprava

i obveze:

-usvaja Statut i njegove izmjene i dopune

-bira i razrje5ava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika
-bira i razrje5ava likvidatora Kluba
-odluduje o udruZivanju u saveze, zajednice, mreLe i druge oblike povezivanja udruga
-osvaja plan rada i financijski plan za sljede6u kalendarsku godinu i izvjeS6e o radu za
prethodnu kalendarsku godinu
-usvaja godi5nje financij sko izvjeSie
-odluduje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli
preostale imovine Kluba
-donosi odluku o statusnim promjenama
-odreduje postojanje, iznos i dinamiku pladanja dlanarine,
-odluduje o prigovorima i Zalbama dlanova Kluba,
-odluduje i o drugim pitanjima zakoja statutom nije utvrdena nadleZnost drugih tijela Kluba..

PREDSJEDNIK
elanak 25

Predsjednik je ovlaSten zazastupanje Kluba.
Predsjednik obavlja izvrSne i druge poslove odredene Statutom.

Clanak26
Predsjednika bira Skup5tina na mandat od 4 godine.
Ista osoba moZe vi5e puta biti birana za Predsjednika.

Za

svoj rad Predsjednik

je odgovoran SkupStini kojoj podnosi godi5nje izvjeSde o svom radu.

elanak2T
Predsjedniku moZe prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
-na vlastiti zahtjev,

-u sludaju nemogu6nosti obavljanja duinosti duljem od 6 mjeseci, te
-opozivom.

elanak 28

Do opoziva Predsjednika moLe do6i zbog povreda dlanskih i predsjednidkih obveza i odgovornosti
sukladno Statutu.
Postupak za opoziv Predsjednika moZe se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 dlanova Kluba.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odluduje na izvanrednoj sjednici SkupStine koja se
saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik 6e biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotreiinskom ve6inom svih dlanova

Kluba'

elanak 29

U sludaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u sludaju opoziva
Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika
za preostali dio mandata na izv anrednoj

sj

ednici Skup5tine.

ilanak

30

Predsjednik ima sljede6a prava i obveze:
-odgovara za zakonitost rada Kluba,

-vodi poslove Kluba sukladno odlukama SkupStine

,

-odgovoranje za podno5enje godiSnjeg financijskog izvje56a i godiSnjeg izvje56a o radu
SkupStini,
-predlaZe skupStini plan rada i financijski plan za sljededu kalendarsku godinu,
-predlaZe izmjene

i dopune Statuta Kluba,

-predlaZe projekte i programe Kluba

i slidno,

-dostavlja zapisnik sa sjednica SkupStine nadleZnom uredu koji vodi Registar Kluba,
-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime

i zaradun Kluba,

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba.

DOPREDSJEDNIK

Clanak 3l

Dopredsjednik zastupa Klub. Dopredsjednika bira SkupStina na detiri (4) godine, s tim da ista osoba
moZe biti ponovno birana za Dopredsjednika. U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti Predsjednika
zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadleZnosti
propisane ovim Statutom.

TAJNIK
Clanak32
Tajnik zastupa Klub.
Tajnika bira Skup5tina na detiri (4) godine, s tim da ista osoba moZe biti ponovno birana zatajnika.

U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti Predsjednika i Dopredsjednika zamjenjuje ga Tajnik,
dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadleZnosti propisane ovim Statutom.

s

time da

Tajnik ima sljededa prava i obveze:
-provodi zadatke Kluba,
-obavlja administrativno-tehnidke i financijske poslove, ukljudujuii vodenje dlanova
-organizira i priprema materijale za SkupStinu

-obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim op6im aktima Kluba.

DRUGA TIJELA KLUBA

ilanak

33

Klub moZe osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju tijela donosi SkupStina na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrduje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i dlanova
tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUZIVAXIE KLUBA I I.JSTROJSTVENI OBLICI KLUBA
ilanak

34

se moZe udruZivati u domace i medunarodne saveze ili zajednice udruga i udlanjivati se u
doma6e i medunarodne udruge i institucije. Odluku o udruzivanju i udlanjivanju donosi SkupStina
na prijedlog

Klub

Predsjednika'

elanak 35

Klub moZe osnovati podruZnice u drugim gradovima na podrudju Republike Hrvatske. PodruZnice
se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te udinkovitijeg djelovanja Kluba. PodruZnice nemaju svojstvo
pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podruZnica donosi SkupStina na prijedlog
Predsjednika.

elanak 36

Unutarnji ustroj, nadleZnost te ostala prava i obveze podruZnica ureduju se Pravilnikom o radu
podruZnica. Pravilnik o radu podruZnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga SkupStina na
prij edlog Predsjednika.

VII. IMOVINA, NAEIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
ilanak

37

Imovinu Kluba dine:
-novdana sredstva koja

je Klub stekao dobrovoljnim prilozima i darovima,

-novdana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

-financiranjem programa i projekata Kluba iz drLavnog proraduna i proraduna jedinica lokalne i
podrudne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
-druga novdana sredstva stedena u skladu sa zakonom,
-njezine nepokretne i pokretne stvari, te
-druga imovinska

prava'
elanak 3g

Klub raspolaZe svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti odredenih
Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odluduju Predsjednik , Dopredsjednik i Tajnik.

VIII.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUEAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA
Clanak 39

Klub prestaje postojati:
-odlukom SkupStine o prestanku Kluba,
-odlukom Skup5tine o pripajanju drugom Klubu, spajanju s drugim Klubom, podjelom Kluba
razdvajanjem,
-u drugim sludajevima predvidenim Zakonom.

Odluke Skup5tine iz prethodnog stavka donose se dvotredinskom ve6inom svih dlanova Kluba.

ilanak

40

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u
Registar Kluba kao osoba ovlaStena za zastupanje Kluba do okondanja postupka likvidacije i
brisanja Kluba iz Registra Kluba.

Likvidatora bira i opoziva SkupStina na mandat od 4 godine, s tim da kod izbora Likvidator treba
dati svoj pisani pristanak.
Ista osoba moZe vi5e puta biti birana za Likvidatora.

ilanak

41

U sludaju prestanka

postojanja Kluba, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i tro5kova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Klubu, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili
slidne statutarne ciljeve, na osnovi odluke SkupStine.
SkupStina ne moZe sastati i donijeti odluku iz prethodnog
stavka, preostalu imovinu stjede jedinica lokalne samouprave na dijem je podrudju sjedi5te Kluba.

U sludaju da da se iz bilo kojeg ruzloga

IX.

NAEIN RIESAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR
KLUBA
Clanak42

Ako postoji spor izmedu dlanova Kluba koji oteZava ili onemogu6ava rad Kluba te se ne moZe
rijeSiti kroz postupke propisane ovim Statutom, dlanovi Kluba duZni su poku5ati taj spor rijeSiti
mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije. dlanovi Kluba spor rje5avaju pred mjesno nadleZnim op6inskim
sudom.

elanak 43

Clanovi Kluba u svim poslovima od interesa i znadaja za Klub moraju postupati dasno, poSteno,
savjesno, odgovomo i nepristrano duvaju6i vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Kluba.
U obavljanju djelatnosti Kluba dlanovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Kluba.
elanak 44

U sludaju da su privatni interesi dlana Kluba u suprotnosti s interesom Kluba ili kad privatni interes
udede ili moZe utjecati na nepristran rad dlana Kluba u obavljanju djelatnosti Kluba dlan Kluba koji
se zatekne u sukobu interesa duZan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je
mogu6e, iz:uzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

elanak 45

U

sludaju dvojbe

o

mogu6em sukobu interesa, bilo

koji dlan Kluba moZe zatraliti mi5ljenje

Predsjednika.

U sludaju pojavljivanja mogu6eg sukoba interesa Predsjednik je

duZan razrije5iti ga tako da zaStiti

interes Kluba.

X. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
ilanak

46

Statut Kluba odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skup5tina ve6inom glasova ukupnog broja
prisutnih dlanova Kluba nakon provedene rasprave.

ebnak 47

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta moZe pokrenuti najmarle ll3 dlanova Kluba. Inicijatla za
izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i
dopuna drfian uvrstiti na dnevni red prve sljede6e sjednice Skup5tine. Prijedlog izmjena i dopuna
statuta mora sadrZavati novu formulaciju dlanaka Statuta dije se izmjene i dopune predlaLu uz
obrazloLenje

prijedloga'

elanak 4g

Tumadenje odredbi ovog Statuta daje SkupStina.
Tumadenje drugih akata Kluba daje Predsjednik.

Clanak 49

Ovaj Statut stupa na snagu danom donoSenja.

Predsjednik/ca Kluba
Ivan Sugar

U FaLani,28.09.2015
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