
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02) i članka 14. 
Zakona o športu (Narodne novine broj 71/06) Osnivačka Skupština Auto kluba SCHNEE 
OFF ROAD (u daljnjem tekstu: Klub), održana 22.11.2007. godine, donijela je 
  
 
 

 
S T A T U T 

Auto kluba SCHNEE OFF ROAD 
  
 
 
 
I   OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 (1) Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima,  
     djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i  
     članarini, pravima i obavezama članova, unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom  
     sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju  
     mandata, odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu  
     stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka  
     postojanja udruge.  
 

Članak 2. 

(1) Naziv Kluba je:  Auto klub SCHNEE OFF ROAD (u daljnjem tekstu: klub) 
(2) Skraćeni naziv Kluba je: ORK SCHNEE 
(3) Sjedište Kluba je u Sesvetama, Trg Lovre Matačića 5 
(4) Klub djeluje na području Grada Zagreba. 
 

Članak 3. 

(1) Auto klub SCHNEE OFF ROAD je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.  
(2) Auto klub SCHNEE OFF ROAD je neprofitna pravna osoba. 
 

Članak 4. 

(1) Klub ima znak i zastavu. 
(2) Opis znaka i zastave Kluba, te način upotrebe i zaštita znakovlja uređuje se posebnim  
     aktom kojeg donosi Predsjedništvo kluba. 
 

Članak 5. 

(1) Klub ima pečat. 
(2) Pečat Kluba je ovalnog oblika s upisanim tekstom: 

- uz gornji unutarnji rub; OFF ROAD AUTO KLUB 
- na sredini: SCHNEE  
- uz donji unutarnji rub: Sesvete 
 

Članak 6. 

(1) Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.  
(2) Klub predstavlja predsjednik.                                                                                                            
(3) Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje ili predstavljanje Kluba. 
 



II  CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA 
 

Članak 7. 

(1) Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja športske grane automobilizma  
     terenskim vozilima u Gradu Zagrebu. 
  

Članak 8. 

(1) Djelatnosti Kluba su: 
• planiranje rada i razvitka športske grane automobilizma terenskim vozilima; 
• organiziranje i vođenje redovitih sustava treninga članova radi pripreme za 

natjecanje; 
• sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama; 
• organiziranje i vođenje, te sudjelovanje u organizaciji i vođenju, športskih natjecanja 

i športskih priredbi; 
• promicanje svijesti o potrebi očuvanja i zaštiti prirode i okoliša te organiziranje i 

sudjelovanje u EKO akcijama; 
• organiziranje druženja i izleta do 2 (dva) dana s 1 (jednim) noćenjem; 
• upravljanje športskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik; 
• poduka i trening djece i mladeži; 
• skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova kluba; 
• razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad razvoja športske 

grane automobilizma terenskim vozilima; 
• ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz 

bavljenje športom; 
• jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje; 
• izdavačka djelatnost, sukladno zakonu;  
• pokretanje i održavanje internatskih stranica kluba te održavanje postojećeg web 

portala. 
 

Članak 9. 

(1) Rad Kluba je javan.  
(2) Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te: 

• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima;  
• pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; 
• objavom u sredstvima javnog  priopćavanja.  

 
 
 
III ČLANSTVO U KLUBU 
 

Članak10. 

(1) Članstvo u Klubu je dragovoljno. 
(2) Članovi mogu biti redovni, podupirući i počasni.  
(3) Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba. 

 
Članak 11. 

 
(1) Redovni član Kluba može postati svaka osoba koja prihvaća ciljeve i zadatke utvrđene  
     ovim Statutom i koja plati članarinu. 
(2) Redovni član je onaj koji aktivno sudjeluje u aktivnostima kluba. 
(3) Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik kluba, temeljem  
     odluke Predsjedništva kluba o prijemu u redovno i podupiruće članstvo, te odlukom  
     Skupštine o prijemu u Počasno članstvo. 



Članak 12. 

(1) Podupirući član može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim materijalnim  
    sredstvima i aktivnošću sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba. 
 

Članak 13 

(1) Počasni član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u  
    ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Kluba. 
(2) Počasni članovi ne plaćaju članarinu. 

 
Članak 14 

(1) Redovni članovi uplatom godišnje članarine dobivaju člansku iskaznicu. 
(2) Podupirući članovi temeljem svojih aktivnosti i uloženih sredstava dobivaju posebnu  
     zahvalnicu. 
(3) Počasno članstvo je najviše javno priznanje Kluba za koje se dobiva posebna diploma. 
 
 

Članak 15. 

(1) Prava i obaveze članova su: 
• birati i biti biran u Tijela upravljanja (redovni članovi); 
• plaćanje članarine;      
• bavljenje aktivnostima Kluba; 
• sudjelovanje u upravljanju poslova Kluba; 
• čuvanje i podizanje ugleda Kluba; 
• čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza. 
 
 

Članak 16. 

(1) Članstvo u Klubu prestaje: 
• dragovoljnim istupom člana; 
• neplaćanjem članarine tri mjeseca nakon isteka članske godine; 
• isključenjem;  

(2) Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. 
(3) Isključeni član ima pravo pismenog prigovora Skupštini u roku od 15 dana, a odluka  
     Skupštine o isključenju je konačna. 
 
 

Članak 17. 

(1) Članovi plaćaju članarinu jednom godišnje u visini koju odredi Predsjedništvo kluba. 
(2) Uplatom članarine član stječe pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti  
     članstva, a koju je primjenom čl.16 ili drugim aktom (čl.18.) Statuta dužan vratiti.  
(3) Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo kluba  
     posebnom odlukom. 
 

Članak 18. 

(1) Učlanjivanje, prestanak članstva, te prava i obveze članova Kluba koji imaju status  
    aktivnih natjecatelja, uređuje se posebnim športskim pravilnikom Kluba. 
 

 
Članak 19. 

(1) Klub se može udružiti u saveze klubova i međunarodne udruge. 
(2) Odluku o udruživanju donosi Skupština. 



IV  TIJELA KLUBA 
Članak 20. 

(1) Tijela Kluba su: 
• Skupština 
• Predsjedništvo 

 
 
Skupština kluba 
 

Članak 21. 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. 
(2) Skupštinu sačinjavaju svi redovni poslovno sposobni članovi Kluba, te po jedan  
     predstavnik svake pravne osobe redovne članice Kluba. 
  
 

Članak 22. 

(1) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 
(2) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica  
     Skupštine održava svake četiri godine. 
(3) Sjednicu skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu.                                                  
(4) U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo Kluba utvrđuje dnevni red sjednice, te dan  
     i mjesto održavanja sjednice.   
(5) Predsjedništvo Kluba je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova  
     Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni  
     red sjednice.   
(6) Ako Predsjedništvo Kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana  
     dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba  
     sadržati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 
  
 

Članak 23. 

(1) Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili tajnik.  
(2) U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba,  Skupština će na  
     početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 
(3) O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 
 
 

Članak 24. 

(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova  
     Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.  
(2) Ukoliko u zakazano vrijeme sjednici Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova  
    Skupštine, daje se stanka od 30 minuta, nakon čega Skupština pravovaljano zasjeda i  
    donosi odluke većinom nazočnih članova. 
(3) Iznimno od odredbe st. (1) i st. (2) ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune te  
    odluku o prestanku postojanja Kluba, donose se dvotrećinskom većinom svih članova  
    Skupštine. 
  
 

Članak 25. 

(1) Skupština Kluba:  
• utvrđuje politiku razvitka Kluba, 
• donosi i mijenja Statut Kluba, 



• donosi financijski plan i završni račun, 
• donosi druge odluke važne za rad Kluba, 
• bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba te članove 

Predsjedništva, 
• razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, 
• daje smjernice za rad Kluba, 
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba, 
• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom. 

 
Predsjedništvo kluba 

 
Članak 26. 

(1) Predsjedništvo Kluba je izvršno tijelo Skupštine koje organizira aktivnosti i upravlja  
     radom Kluba. 
(2) Predsjedništvo Kluba broji 5 članova, a sačinjavaju ga: predsjednik, dopredsjednik,  
     tajnik i 2 (dva) člana Predsjedništva.  
(3) Mandat članovima Predsjedništva kluba traje 4 godine s ponovnim pravom izbora. 
 

Članak 27. 

(1)  Predsjedništvo kluba donosi punovažne odluke većinom glasova svih članova  
     Predsjedništva kluba.  
 

Članak 28. 

(1) Za svoj rad članovi Predsjedništva kluba odgovorni su Skupštini. 
  

Članak 29. 

(1) U slučaju kada član Predsjedništva kluba ne obavlja u cijelosti svoje dužnosti ili ih  
     obavlja na nezadovoljavajući način, Skupština kluba može pokrenuti postupak za njegov  
     opoziv i prije isteka mandata. 
(2) Postupak za opoziv člana Predsjedništva kluba isti je kao i kod izbora. 
 

Članak 30. 

(1) Predsjedništvo kluba: 

(1.1) u t v r đ u j e: 

• prijedlog završnog računa, 
• organizacijski plan svake priredbe.                                                           

(1.2) p r e d l a ž e  i  s p r o v o d i : 
• plan razvoja i godišnji program rada Kluba, 
• prijedlog financijskog plana i njegove izmjene, 
• program rada, financijski plan, odluke, zaključke i smjernice koje donosi Skupština, 

(1.3) d o n o s i 

• Poslovnik o radu Predsjedništva i Kluba i njegovih organa, 
• opće akte na temelju ovog Statuta i Zakona i prati njihovo provođenje, 
• odluke o pribavljanju i otuđivanju pokretne i nepokretne imovine, 
• odluke o svim pitanjima poslovanja između dviju Skupštine, 

(1.4) i m e n u j e  i  r a z r i j e š a v a : 
• članove pomoćnih radnih tijela, odbora i komisija 
• predstavnike u druge organe i organizacije s kojima surađuje, 
• obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine. 

 



Članak 31. 

(1) Predsjedništvo kluba može osnovati pomoćna radna tijela, odbore i komisije, ukoliko je  
     to potrebno radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Kluba. 
(2) Odbori i komisije u pravilu imaju tri člana iz redova članstva, uz mandat od četiri godine, 
     ukoliko njihovo djelovanje nije privremenog karaktera. 
 

Članak 32. 
PREDSJEDNIK 

(1) Skupština bira predsjednika Kluba. 
(2) Predsjednik Kluba predsjedava Skupštini. 
(3) Predsjednik je biran na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran. 
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, a u slučaju  
     i njegove odsutnosti, zamjenjuje ga tajnik ili po njemu ovlašten član Predsjedništva  
     kluba.                                                                                                       
 

Članak 33. 

Predsjednik Kluba: 
• brine o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva kluba zajedno s tajnikom, 
• potpisuje odluke, Ugovore i druge akte koje donosi Skupština, 
• obavlja i druge poslove i zadatke za koje ga ovlasti nadležni organ 
• saziva sjednice Predsjedništva. 
 

Članak 34. 
DOPREDSJEDNIK 

(1) Skupština bira dopredsjednika Kluba. 
(2) Dopredsjednik je biran na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran. 
(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, pokreće raspravu o određenim  
     pitanjima iz djelokruga Skupštine. 
(4) U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga u svim poslovima. 
(5) Obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom. 
 

Članak 35. 
TAJNIK 

(1) Skupština bira tajnika Kluba. 
(2) Tajnik je biran na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran. 
(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i dopredsjednika, pokreće raspravu o  
     određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine. 
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i dopredsjednika, zamjenjuje ih u svim  
     poslovima. 
(5) Obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom. 
 

Članak 36. 
Tajnik Kluba: 
•  koordinira rad drugih imenovanih osoba, tijela i organa koje osnuje Predsjedništvo  

 kluba, 
•  organizira obavještavanje članova Kluba, te njegovih tijela i organa, 
•  radi na pripremi sjednica Skupštine i njenih tijela, kojima obavezno prisustvuje, te   

 priprema materijale za iste, 
•  brine za zakonitost rada Kluba,                                                                                                     
•  vodi registar članova, 
•  obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom i drugim aktima. 
 
 



Članak 37. 

(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Predsjedništvo može osnovati stalne i  
    povremene komisije ili druga radna tijela te ustrojstvene oblike koji nemaju pravnu  
    osobnost. 
(2) Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme  
     za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 
 
 
 
VI  IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 
 

Članak 38. 

Imovinu Kluba čine: 
• novčana sredstva, 
• pokretne stvari, 
• nekretnine, 
• druga imovinska prava. 
  

Članak 39. 

Udruga stječe imovinu: 
• od članarine, 
• od dobrovoljnih priloga i darova, 
• od dotacija iz proračuna, 
• od prodaje reklamnih predmeta i suvenira, 
• od sponzorstva, 
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 
Članak 40. 

(1) Klub kao pravna osoba ima žiro-račune na kojima drži svoja financijska sredstva. 
 

Članak 41. 

(1) Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća te radi pribavljanja sredstava  
    neposredno pripremati i posluživati jednostavna jela i bezalkoholna pića za svoje članove  
    u vlastitim prostorijama ili pokretnim objektima, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj  
    djelatnosti. 

Članak 42. 

(1) Klub može organizirati športske aktivnosti u funkciji neposrednog unapređenja športske  
    grane automobilizma terenskim vozilima.  
(2) Financiranje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka je od strane pojedinaca, pravnih osoba,  
    poduzeća i drugih organizacija. 

Članak 43. 

(1) Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na  
    razmatranje i prihvaćanje. 
 
 
 

VII NAGRADE I PRIZNANJA 

Članak 44. 

(1) Članovi Kluba za izvanredno zalaganje u svom radu, savjesno izvršavanje zadataka i  
     postignute rezultate mogu biti nagrađivani i pohvaljivani. 



Članak 45. 

(1) Odluku o dodjeli priznanja, pohvala i nagrada donosi Skupština Kluba, na prijedlog  
     Predsjedništva kluba. 
 
 
 
VII   PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA 
 
 

Članak 46. 

(1) Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. 
(2) U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti Osnivačima Kluba. 
(3) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o  
    prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine  
    Kluba. 
 
 
 
VIII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBE 
 
 

Članak 47. 

(1) Statut Kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova   
    Skupštine Kluba nakon provedene rasprave. 
 
 

Članak 48. 

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. 
(2) Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjedništvo Kluba. 
  
 
 
U Zagrebu, 22.11.2007. god. 
 
 
 
       
 

PREDSJEDNIK KLUBA 
     


