
 
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014) i 

članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/2006, 150/2008, 

124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015), Osnivačka skupština 

Ragbi kluba Novi Zagreb, održana 23. prosinca 2015. godine donijela je 
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I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području 

djelovanja Kluba; o zastupanju; izgledu pečata i znaka Kluba, o ciljevima 

te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim 

djelatnostima sukladno zakonu; o ostvarivanju javnosti rada Kluba; o 

članstvu, članarini i načinu vođenja popisa članova; pravima, obvezama i 

stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustrojstvu; o tijelima 

Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i 

načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; 

imovini i raspolaganju mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; 

prestanku, postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba te načinu 

rješavanja sporova i sukobu interesa unutar udruge. 

 

Članak 2. 

Naziv Kluba je:  

RAGBI KLUB NOVI ZAGREB 

Skraćeni naziv Kluba je:  

NZR 

Strani naziv Kluba je:  

NEW ZAGREB RUGBY  

Strani skraćeni naziv Kluba je: 

NZR 

Sjedište Kluba je:  

12A PODBREŽJE 7, ZAGREB 

Klub djeluje na području Grada Zagreba. 
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Članak 3. 

RAGBI KLUB NOVI ZAGREB je sportska udruga registrirana pri 

Gradskom uredu za opću upravu. 

RAGBI KLUB NOVI ZAGREB je neprofitna pravna osoba. 

 

Članak 4. 

Klub ima znak. Znak Kluba je dizajnirani segment licitarskog srca, ragbi 

lopte i embrija  što predstavlja simboliku između četvrtine srca što dalje 

predstavlja Gradsku četvrt Novi Zagreb, novi početak, novi način razvoja 

i funkcioniranja te novi brend za Grad Zagreb. Znak je crvene boje, a 

ispod znaka se nalazi natpis „Novi ZAGREB Rugby“ ispisan tamno 

plavom bojom ili bijelom bojom ukoliko je podloga plava. 

 

Članak 5. 

Klub ima pečat. Pečat Kluba je pravokutan, veličine 1 x 5cm. U sredini 

stoji natpis “Novi Zagreb Rugby” i OIB kluba. 

 

Članak 6. 

Klub zastupaju PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK i TAJNIK i 

poduzimaju sve radnje za koje su ovlašteni zakonom i ovim statutom te 

podnose sva potrebna izvješća Klubu i nadležnim tijelima. Skupština 

može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. 
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II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I 

DJELATNOSTI KLUBA 
 

Članak 7. 

Klub je osnovan u cilju: 

• promicanja, razvitka i unapređenja ragbija u Gradu Zagrebu; 

• okupljanja građana, a naročito mladeži radi bavljenja amaterskim 

te profesionalnim ragbijem kroz ragbi školu 

• poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. 

 

Klub djeluje sukladno ciljevima Udruge na području sporta/ragbija. 

 

Članak 8. 

Kako bi se ostvarili ciljevi propisani ovim Statutom, Klub obavlja 

djelatnosti kroz sljedeće zadaće: 

•  organizirano okupljati članstvo Kluba svih uzrasta; 

• sudjelovati u ragbijaškim natjecanjima – za prvenstvo, kup, 

međunarodnim utakmicama, turnirima, prijateljskim utakmicama i ostalo; 

• organiziranje i vođenje sportskog natjecanja; 

• stručno i profesionalno osposobljavati igrače te sportske djelatnike u 

cilju ostvarenja vrhunskih rezultata; 

• organizirano voditi treninge i potrebne sportske pripreme; 

• promicati i popularizirati djelatnost Kluba i njegovu tradiciju u ragbiju i 

sportu; 

• surađivati s drugim organizacijama, udrugama i institucijama u 

području tjelesne kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva, ragbijaškim te 

ostalim sportskim klubovima;  
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• voditi brigu oko održavanja i daljnje izgradnje sportskih objekata 

kojima Klub raspolaže; 

• sudjelovati u radu svih razina ragbijaških saveza u kojima je Klub 

udružen; 

 

Gospodarske djelatnosti Kluba su: 

• organizacija izrade i prodaje predmeta i suvenira izvan prodavaonica na 

malo sukladno Zakonu. 

 

Članak 9. 

Rad Kluba je javan. Javnost rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim 

Statutom te: 

• pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Kluba i upravljačkih tijela 

te značajnim događajima putem internetskih stranica, pisanim izvješćima 

na zahtjev svakog člana u roku 30 dana od urednog zaprimanja zahtjeva, 

na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; 

• putem sredstava javnog priopćavanja. 

 

III. ČLANSTVO U KLUBU 
 

Članak 10. 

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba. 
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Članak 11. 

Članom Kluba se postaje uplatom članarine i upisom u Registar članova 

koji sadrži slijedeće podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu 

rođenja, datumu pristupanja Klubu te datumu prestanka članstva. Registar 

članova Kluba s uplaćenom članarinom vodi Tajnik Kluba, a isti je uvijek 

dostupan na uvid svakom članu na njegov zahtjev. 

 

Članak 12.  

Pisani zahtjev za učlanjenjem u Klub zainteresirana osoba podnosi Klubu  

putem povjerenika Kluba ili putem pošte uključivo i e-poštu. 

 

Članak 13. 

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. 

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje 

PREDSJEDNIŠTVO posebnom odlukom. 

 

Članak 14. 

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. 

 

Članak 15. 

Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obaveze: 

• birati i biti birani u tijela Kluba; 

• plaćanje članarine 

• bavljenje sportskom aktivnošću; 

• sudjelovanje u upravljanju poslova Kluba; 

• čuvanje i podizanje ugleda Kluba: 

• čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza; 
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• pravo na obaviještenost o radu Kluba i ostala izvješća prema ovom 

Statutu i zakonu; 

• izjavljivati prigovore, podnositi inicijative i zahtjeve tijelima kluba 

u okviru njihove nadležnosti te dobiti pravodobne odgovore; 

• predlagati točke dnevnog reda redovne Skupštine s potpisanim 

zahtjevom minimalno 50% potpisa članova s važećim članstvom u 

trenutku podnošenja zahtjeva, a koji mora biti podnesen 10 dana 

prije održavanja skupštine. 

 

Članak 16. 

Svi prijedlozi i zahtjevi po ovom Statutu u kojima se traži potpis članova 

Kluba, moraju sadržavati osobne podatke članova te vlastoručni potpis. 

 

Članak 17.  

Članstvo u Klubu prestaje:  

• dragovoljnim istupom;  

• neplaćanjem članarine; 

• odlukom o isključenju; 

 

 

 

 

Članak 18. 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja 

godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjedništvo. 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći 

sljedeće stegovne mjere:  
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1. opomena, ili  

2. isključenje iz Udruge 

 

Članak  19 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima 

pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, 

podnijeti žalbu Skupštini. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 

30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o 

isključenju je konačna. 

 

Članak 20. 

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz 

zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. 

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i 

odgovornosti: - kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja 

Udruge - nepoštivanje odredaba Statuta - nepoštivanje odluka tijela 

upravljanja Udruge - neizvršavanje preuzetih obveza - nesavjesno 

izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi - 

nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge - narušavanje 

ugleda Udruge. 

 

 

 

Članak 21. 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom 

postupku.  

Stegovni postupak može pokrenuti Predsjedništvo Udruge. 

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo Udruge. 
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Članak 22. 

Klub se može udružiti u sportski savez i u druge sportske asocijacije. 

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

 

IV. TIJELA KLUBA 

 
Članak 23.  

Tijela Kluba su:  

a)  Skupština;  

b)  Predsjedništvo;  

 

Članom tijela kluba ne može biti osoba koja to ne može biti prema čl. 13. 

i 27. Zakona o sportu kao ni:  

• osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, 

povrede obveze vođenja poslovnih knjigama oštećenja vjerovnika, 

pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku, prisilne nagodbe ili 

stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne 

tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika RH i to za vrijeme od pet godina 

od pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne 

računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne; 

 • osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja 

zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja kluba. 
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a)    Skupština 
 

Članak 24. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. 

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba s uplaćenom 

članarinom u trenutku prijave. 

 

Članak 25. 

Članovi moraju na sjednicu skupštine donijeti sa sobom važeću člansku 

iskaznicu, ili potvrdu o uplaćenoj članarini. Članovi mlađi od 18 godina 

imaju pravo biti prisutni sjednici skupštine, no nemaju pravo glasa. Način 

rada i djelovanje skupštine pobliže se razrađuje aktom Kluba odnosno 

poslovnikom o radu Skupštine. 

 

Članak 26. 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se 

izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine. Sjednice 

skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu. 

U odluci o sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red 

sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. Odluka i poziv članovima za 

prijavu na sudjelovanje se javno objavljuje na internetskim stranicama 

Kluba najmanje 15 dana prije održavanja skupštine. Predsjedništvo je 

dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 2/3  članova 

Skupštine. 

U svom zahtjevu za sazivanje skupštine, predlagatelji su obvezni 

predložiti dnevni red sjednice. 
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Ako predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine prema predloženom 

dnevnom redu u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je 

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i 

dan održavanja sjednice). 

 

Predsjedništvo odlučuje hoće li članski zahtjevi iz točke 9., stavak 1., 

članka 15. Ovog Statuta biti uvršteni u dnevni red, osim u slučaju 

izvanredne sjednice. U slučaju da zahtjev bude odbijen, predsjedništvo 

svoju odluku mora priopćiti podnositelju zahtjeva najmanje 5 dana prije 

skupštine.  Za vrijeme skupštine zahtjevi članova mogu biti uvršteni na 

dnevni red samo dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.  

 

Članak 27. 

Skupštinu Udruge saziva  osoba za zastupanje upisana u Registar udruga 

ili jedna četvrtina članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije 

isteka mandata tijelima Udruge. 

 

Članak 28. 

Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti 

dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, 

Skupština će na početku sjednice javnim glasanjem odrediti osobu koja 

će predsjedavati sjednicom. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 
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Članak 29. 

Skupština je, bez obzira bila ona redovna ili izvanredna, pravovaljana i 

može donositi odluke bez obzira na broj prisutnih skupštinara, ako je 

poštovana procedura sazivanja.  

 

Članak 30. 

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova osim ako 

ovim statutom nije propisano drukčije. Jednak broj glasova znači da 

odluka nije usvojena. Pravo glasa može biti ostvareno samo osobno. Nije 

moguće opunomoćiti nekoga ni sudjelovati putem predstavnika. Odluke 

Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, a izuzetno se može 

odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. 

 

Članak 31. 

Skupština Kluba: 

• utvrđuje politiku razvitka Kluba; 

• donosi i mijenja Statut Kluba; 

• donosi financijski plan i završni račun; 

• donosi i mijenja Program rada; 

• donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba; 

• bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika 

Kluba; 

• razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, plan rada i financijski plan 

za sljedeću kalendarsku godinu; 

• usvaja godišnje financijsko izvješće; 

• daje smjernice za rad Kluba; 

• osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im 

utvrđuje zadatke;  
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• odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva;  

• statusnim promjenama Kluba;  

• imenuje i opoziva likvidatora Kluba;  

• odlučuje o udruživanju Kluba u sportske saveze i organizacije;  

• odlučuje o prestanku rada Kluba;  

• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom. 

 

b) Predsjedništvo 
 

Članak 32. 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja 

Predsjedništvo Kluba. 

 

Članak 33. 

Predsjedništvo čine tri člana: 

• predsjednik Kluba; 

• dopredsjednik Kluba; 

• tajnik Kluba. 

 

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik 

Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva. 

 

 

 

 

Članak 34. 

Predsjedništvo: 

• vodi poslovnu, sportsku i stručnu politiku kluba; 
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• zastupa Klub u poslovanju; 

• saziva Skupštinu Kluba; 

• utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose 

Skupštini na razmatranje i prihvaćanje; 

• utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada i 

financijska izvješća; 

• brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka 

Skupštine Kluba; 

• upravlja imovinom Kluba;  

• podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba; 

• predlaže i donosi akte Kluba te pravilnike o radu Kluba; 

• imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje 

zadatke; 

• imenuje sportskog direktora kluba; 

• bira i imenuje blagajnika Kluba; 

• donosi potrebne odluke o organiziranju turnira, o odigravanju 

prijateljskih utakmica te, po prijedlogu sportskog direktora, o 

mjestu i pripremama igrača; 

• donosi odluke o nagrađivanju, izvanrednom nagrađivanju igrača i 

ostalih djelatnika Kluba za postignute rezultate; 

• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim 

aktima Kluba. 

 

 

Članak 35.  

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba. Odluke Predsjedništva 

donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.  
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Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje 

predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 12 mjeseci. 

 

Članak 36. 

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat 

članova Predsjedništva traje četiri godine. 

 

1. PREDSJEDNIK KLUBA 

 

Članak 37. 

Predsjednika kluba biraju članovi kluba na izbornoj skupštini, na vrijeme 

od četiri godine, po Pravilniku o izborima u Klubu. Kandidat za 

Predsjednik Kluba mora skupiti minimalno 60% potpisa registriranih 

članova u vrijeme predaje kandidature, koje, zajedno sa svojim 

životopisom te planom razvoja kluba u narednom razdoblju, predaju 

Predsjedništvu, prije nego ih imenuje službenim kandidatima. 

 

 

 

 

Članak 38. 

Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva. 

 

Predsjednik: 

• zastupa Klub; 

• vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine; 
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• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg 

financijskog izvješća; 

• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge; 

• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu 

koji vodi registar udruga; 

• 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. 

 

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i 

Skupštini Kluba. 

 

2. DOPREDSJEDNIK KLUBA 

 

Članak 39. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima 

zamjenjuje ga dopredsjednik.  

Dopredsjednika Kluba na prijedlog predsjednika bira Skupština na 

mandat od 4 godine. 

 

3. TAJNIK KLUBA 

 

Članak 40. 

Tajnik Kluba vodi Registar članova i vodi popis članova prijavljenih za 

skupštinu Kluba. 
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V. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE 
 

Članak 41. 

Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i 

imovinska prava koja Klub ostvaruje na zakonom dopušten način. 

 

Članak 42. 

Klub stječe imovinu: 

• od članarine; 

• od dotacija, sponzorstva, donacija, priloga i sl.; 

• od obavljanja djelatnosti Kluba; 

• od prihoda ostvarenog gospodarskom djelatnošću trgovačkih 

društava u vlasništvu Kluba; 

• iz drugih izvora. 

 

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i 

obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 

 

Članak 43. 

Klub je dužan poslovati sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje 

način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija u Republici 

Hrvatskoj. 

Financijska godina Kluba počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste 

godine. 
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Članak 44. 

Klub ima pravo odlukom Predsjedništva odbiti dotaciju, donaciju ili bilo 

koju darovanu imovinu od pravne ili fizičke osobe ako procijeni da je 

motivirana očekivanjem protuusluge ili ako bi mogla ugroziti neovisnost 

upravljanja Klubom spram bilo kojih političkih, gospodarskih ili 

privatnih utjecaja. 

 

Članak 45. 

Obavljanje pojedinih stručnih poslova koji su povremeni ili privremeni, a 

koji se ne mogu na zadovoljavajući način obavljati u okviru Kluba, 

Predsjedništvo Kluba može povjeriti trgovačkom društvu, obrtniku ili 

drugoj kvalificiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi te njihovo izvršenje 

osigurati ugovorom o djelu, autorskim ili drugim ugovorom, sukladno 

zakonu. 

 

Članak 46. 

Svi dužnosnici i ovlašteni predstavnici Kluba moraju predočiti možebitnu 

povezanost s pravnim i fizičkim osobama s kojima Klub stupa u 

ugovornu i poslovnu suradnju te se moraju suzdržati od glasanja i utjecaja 

prilikom donošenja odluke o suradnji. Svi dužnosnici i ovlašteni 

predstavnici Kluba moraju postupati neovisno od svih političkih, 

gospodarskih i privatnih utjecaja te djelovati sukladno Statutu i 

pozitivnim propisima i zakonima. 

 

Članak 47. 

Član Kluba koji pravovremeno ne prijavi mogući sukob interesa te 

posljedično dovede u zabludu one dužnosnike Kluba koji donose odluku 

o poslovnoj suradnji, snosi stegovnu odgovornost. Ukoliko je sukob 

interesa presudno utjecao na ostvarenje poslovne suradnje, Klub ima 
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pravo pokrenuti postupak prekida tog odnosa i tražiti naknadu troškova ili 

štete nastale takvom poslovnom suradnjom. 

 

Članak 48. 

Izvješće o nadzoru materijalno-financijskog poslovanja Predsjedništvo 

podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

 

VI. PRESTANAK RADA KLUBA 
 

Članak 49. 

Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kada Skupština 

tako odluči, voljom članova kluba. 

Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je većina od 8/10 

glasova svih članova Skupštine. 

U slučaju prestanka postojanja Kluba, sva imovina će, nakon namirenja 

vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, pripasti Dječjem domu, 

Nazorova 49, 10000 Zagreb, OIB: 04517778727. 

 

Članak 50. 

Likvidatora udruge iz redova članova Kluba imenuje i opoziva Skupština 

običnom većinom. 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. 

 

 

VII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA 
INTERESA UNUTAR UDRUGE 
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Članak 51. 

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava 

rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, 

članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. 

 

Članak 52. 

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu 

moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano 

čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju 

djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad 

interesa Udruge. 

 

 

 

Članak 53. 

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom 

Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad 

člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se 

zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti 

Predsjedništvo Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na 

konkretnoj djelatnosti. 

 

Članak 54. 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge 

može zatražiti mišljenje Predsjedništva Udruge. 

 

Članak 55. 

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjedništvo je dužno 

razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. 
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 56. 

Statut Kluba stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom 

tijelu. 

 

Članak 57. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje 

drugih akata daje Predsjedništvo Kluba. 

 

 

 

Članak 58. 

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim 

Statutom odlučuje Predsjedništvo Udruge. 

 

 
 
U Zagrebu, 29.1.2018  .                                    PREDSJEDNIK UDRUGE 

Filip Mijić  
 

_____________________ 
potpis 

 


