Temeljem članka 47. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) Skupština
Odbojkaškog Kluba "Multibibus" na Redovnoj skupštini, održanoj u Zagrebu, dana 17. rujna 2015.
godine usvojila je novi

STATUT
Odbojkaškog Kluba "Multibibus"

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom Odbojkaškog Kluba "Multibibus"(u daljnjem tekstu Statut) reguliraju se osnovne
odredbe
- o nazivu, sjedištu, i području na kojem djeluje Odbojkaški Klub "Multibibus" (u daljnjem tesktu
Klub),
- o zastupanju,
- o ostvarivanju javnosti rada Kluba,
- o ciljevima te poslovima i djelatnostima (glavnim i sporednim) kojima se ostvaruju ciljevi,
- o članstvu i članarini, pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova,
- o rješavanju sporova unutar udruge,
- o članstvu u organizacijama,
- o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i
opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova;
- o načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
- o prestanku rada te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba
Članak 2.
Naziv Kluba je: Odbojkaški Klub "Multibibus"
Skraćeni naziv Kluba je: OK "Multibibus"
Sjedište Društva je: Petrinjska 33, Zagreb
Članak 3.
Odbojkaški Klub "Multibibus" je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu
Zagreb i neprofitna je pravna osoba.
Članak 4.
Obilježja Kluba.
Boja: plava i žuta
Znak: maskota, karikatura mušice obučena u majicu i tenisice, okružena s četiri koncentrična
kruga. Na vanjskom krugu nalazi se riječ "MULTIBIBUS" s gornje strane i slova "OK" s donje.
Članak 5.
Znak Kluba može se rabiti:
- na sportskim natjecanjima od značaja za Klub
- na poveljama, priznanjima, pohvalama, pozivnicama, čestitkama, članskim iskaznicama i
službenim dopisima Kluba,
- za izradu amblema, ako je to od interesa za Klub,
- u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti sa Statutom.
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Članak 6.
Klub ima pečat.
Pečat: okrugli pečat kojem na vanjskom rubu piše ime ODBOJKAŠKI KLUB "MULTIBIBUS",
a dolje ZAGREB. U sredini je grb Grada Zagreba.
Članak 7.
Klub zastupaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba.
Predsjednik, dopredsjednik i Skupština mogu ovlastiti i druge osobe za zastupanje, odnosno
predstavljanje Kluba, do opsega prenesenih ovlasti. Ovlast se daje u pisanoj formi, ovjerenoj pečatom
Kluba i potpisom Predsjednika ili Dopredsjednika, sa točno naznačenom svrhom davanja ovlasti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
Članak 8.
Klub je osnovan u cilju unapređenja, razvoja, popularizacije, širenja i unapređenja odbojkaškog sporta u
Gradu Zagrebu i općenito, te razvoja odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti članova Kluba, kao i
stvaranja uvjeta koji će omogućiti što većem broju građana da se bave odbojkom.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta u Republici Hrvatskoj.
Članak 9.
Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi Kluba su:
-

planiranje rada i razvitak odbojkaškog sporta
organiziranje i provođenje redovitih i sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje
poduka i trening djece, mladeži, starijih osoba
sudjelovanje u organiziranju sportskih natjecanja
sudjelovanje na sportskim natjecanjima
sustavni, svestrani i pravilan odgoj podmlatka Kluba
skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju sportskim objektima
poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada,
skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba
ukupnom aktivnošću moralno, etički i odgojno djelovati na članstvo kroz bavljenjem sportom.
Članak 10.

Rad Kluba je javan. Javnost rada se osigurava i ostvaruje na način predviđen ovim Statutom, a posebno
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na
posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- putem sredstava javnog priopćavanja.
Sjednicama tijela kluba mogu prisustvovati svi zainteresirani redovni i počasni članovi kluba osim kada
je zbog potrebe rada Kluba sjednica zatvorena za javnost.
Odluku o tome kada će sjednica biti zatvorena donosi tijelo o čijoj se sjednici radi.
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III. ČLANSTVO U KLUBU
Članovi Kluba
Članak 11.
Kategorije članstva su:
- regularni članovi,
- redovni članovi,
- počasni članovi,
- podupirući članovi.
Regularnim članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koji prihvati Statut Kluba te ispuni
pristupnicu u popis članova koji vodi tajnik Kluba. Član Kluba ne može biti osoba sukladno čl. 13. i 27.
Zakona o sportu.
Pravna osoba svoje članstvo u Klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Regularnim članom kluba mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u
udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili
skrbnik daje pisanu suglasnost.
Tajnik vodi popis svih članova Kluba.

Redovni članovi Kluba
Članak 12.
Redovnim članom Kluba mogu postati svi punoljetni regularni članovi koji su zatražili upis u redovno
članstvo Kluba, a ispunjavaju za to propisane uvjete. Odluku o primanju novog člana u redovno
članstvo donosi Skupština kluba.
Uvjeti za postajanje redovnim članom Kluba jesu:
- aktivno sudjelovanje u radu Kluba
- disciplinska nekažnjavanost u dotadašnjem radu u Klubu
- preporuka najmanje dva člana Skupštine Kluba
- pozitivna odluka Skupštine o primanju novog člana u redovno članstvo.
Samo redovni članovi Kluba imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Klubom i u druga tijela
Kluba.
Redovnim članom Kluba ne može biti osoba sukladno čl. 13. i 27. Zakona o sportu.
Podupirući članovi Kluba
Članak 13.
Podupirućim članom smatra se svaki građanin koji podnese zahtjev za učlanjenje u Klub (popunjenu
pristupnicu), plaća članarinu te svojom aktivnošću doprinosi ostvarivanju programskih zadaća Kluba, kao
i sporta općenito, ali ne sudjeluje u treninzima i sportskim natjecanjima Kluba.
Počasni članovi Kluba
Članak 14.
Fizičkim ili pravnim osobama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosima ili na bilo koji drugi
način doprinjeli Klubu ili razvitku hrvatske, odnosno svjetske odbojke Predsjedništvo Kluba može
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dodijeliti počasno članstvo. Počasni član ne plaća članarinu te ima sva prava kao i redovni član Udruge.
Počasnim članom postaje se odlukom Predsjedništva.
Članak 15.
Prava i obveze članova Kluba su:
-

pridržavati se ovog Statuta i drugih akata, te odluka tijela Kluba,
bavljenje aktivnostima Kluba
popularizacija sporta
čuvanje i podizanje ugleda Kluba
izvršavanje preuzetih obaveza
redovito plaćanje članarine
čuvanje sportske opreme i rekvizita, te ostale materijalne imovine Kluba.
Članak 16.
Članstvo u Klubu prestaje:

- dragovoljnim istupom na temelju pisane izjave člana ukoliko član nije vezan ugovorom za klub
- neplaćanjem članarine u razdoblju duljem od 3 mjeseca ako za to postoji adekvatna odluka
Predsjedništva
- isključenjem
- stečajem odnosno likvidacijom pravne osobe.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjedništvo Kluba. Isključeni član ima pravo u roku
od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna u roku
od trideset dana odgovoriti na žalbu.
Članak 17.
Klub se može udružiti u saveze klubova i u međunarodne saveze i udruge. Odluke o udruživanju i
osnivanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA KLUBOM
Članak 18.
Tijela Kluba su:
-

Skupština
Predsjedništvo
Stegovno povjerenstvo
Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik

Skupština
Članak 19.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi redovni i počasni članovi Kluba.
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Članak 20.
Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku i plan razvoja Kluba
- donosi i mijenja statut Kluba, te druga pravila o djelovanju Kluba
- donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti Kluba
- odlučuje o predstavkama upućenim Skupštini
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba
- bira i razrješuje redovne članove
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva
Članak 21.
Skupština može biti redovna, izvanredna, izborna.
Redovna skupština zasjeda najmanje jedanput tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava
svakih pet godina.
Skupštinu saziva Predsjednik:
- na vlastitu inicijativu kada prosudi da je potrebno sazvati skupštinu
- na zahtjev 2/3 članova Skupštine u pisanom obliku s obrazloženim razlogom sazivanja.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu izvanredne Skupštine, na zahtjev 2/3 redovnih i počasnih članova
Kluba, u roku 30 dana, sazvat će je predlagatelj.
Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućuje se članovima najmanje 5 dana
prije održavanja sjednice Skupštine ili ih se obaviještava usmeno.
Prvu sjednicu nove Skupštine saziva novi Predsjednik Kluba.
Članak 22.
Skupštinom predsjedava i potpisuje odluke predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U
slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim
glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Kandidat za predsjedavanje sjednicom, u odsutnosti Predsjednika, može biti bilo koji redovni ili počasni
član Kluba. Kandidata može predložiti bilo koji drugi redovni ili počasni član Kluba.
Na početku sjednice Skupština javnim glasovanjem bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 23.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odlučuje
većinom glasova nazočnih članova, osim ako Statutom ili drugim aktom Kluba nije drugačije određeno.
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Predsjedništvo
Članak 24.
Predsjedništvo Kluba je izvršno tijelo Kluba koje upravlja Klubom između zasjedanja Skupštine i
osigurava provedbu njenih odluka i zaključaka.
Članak 25.
Predsjedništvo čine 3 člana: predsjednik, dopredsjednik i tajnik.
Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a sjednicu predsjedništva može sazvati svaki član
Predsjedništva.Članovi Predsjedništva odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
Članak 26.
Predsjedništvo:
- saziva skupštinu Kluba i izvještava Skupštinu o svom radu;
- donosi plan i program rada Kluba;
- upravlja imovinom Kluba;
- donosi prijedlog Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
- priprema materijale za sjedice Skupštine;
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
- utvrđuje iznos članarine Kluba za pojedine kategorije članstva te može člana kluba osloboditi plaćanja
članarine;
- donosi odluke kojima odlučuje o naknadama, nagradama, stipendijama, te besplatnom korištenju
objekata i opreme;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
- donosi Stegovni pravilnik Kluba
- donosi druge akte, odluke i odluke važne za rad Kluba;
- organizira financijsko i materijalno poslovanje Kluba
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba;
- u svakom pojedinom slučaju povrede i nepoštivanja općih akata i Stegovnog pravilnika Kluba
Predsjedništvo imenuje stegovno povjerenstvo

Stegovno povjerenstvo
Članak 27.
Stegovno povjerenstvo čine 3 redovna ili počasna člana Kluba.
U stegovnom postupku stegovno povjerenstvo sudi po Stegovnom pravilniku, Statutu i općim aktima
Kluba.
U stegovnom postupku, javnost je isključena.
Protiv prvostupanjskih odluka stegovnog povjerenstva dopuštena su redovita pravna sredstva
propisana Stegovnim pravilnikom, o kojima u drugom stupnju odlučuje Predsjedništvo Kluba.
Djelokrug i rad stegovnog povjerenstva reguliran je Stegovnim pravilnikom.

Predsjednik Kluba
Članak 28.
Predsjednika Kluba bira Skupština tajnim glasovanjem na prijedlog starog Predsjedništva ili
najmanje 3 člana Skupštine. Predsjednik Kluba ujedno je i Predsjednik Skupštine i Predsjedništva, a
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bira se najmanje na 5 godina s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik za svoj rad odgovara
Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
U slučaju odsutnosti, spriječenosti ili nekog drugog razloga nevršenja funkcije, predsjednika u
njegovom radu zamijenjuje dopredsjednik.
Članak 29.
Predsjednik Kluba:
- predstavlja i zastupa Klub na temelju Statuta i drugih općih akata Kluba, te rukovodi radom Kluba
- brine o provedbi odluka i drugih akata Skupštine i Predsjedništva,
- predlaže osnove politike odbojkaškog razvoja Kluba, plan i program rada, te mjere za njihovo
provođenje.

Dopredsjednik Kluba
Članak 30.
Dopredsjednika Kluba bira Skupština tajnim glasovanjem na prijedlog starog Predsjedništva ili najmanje
3 člana Skupštine, a bira se najmanje na 5 godina s mogućnošću ponovnog izbora.
Dopredsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
Članak 31.
Dopredsjednik Kluba:
- zamijenjuje predsjednika u njegovom radu u slučaju predsjednikove odsutnosti, spriječenosti ili nekog
drugog razloga nevršenja funkcije
- predstavlja i zastupa Klub na temelju Statuta i drugih općih akata Kluba
- brine o provedbi odluka i drugih akata Skupštine

Tajnik Kluba
Članak 32.
Tajnik je izvršno tijelo Kluba, a imenuje ga i razrješava Skupština Kluba tajnim glasovanjem na
prijedlog starog Predsjedništva, Predsjednika ili članova Skupštine.
Mandat tajnika traje pet godina i može biti ponovno biran.
Tajnik može biti razrješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim djelovanjem
svijesno povrijedi Statut i druge akte Kluba, zbog čega nastanu štetne posljedice za Klub, ako
neosnovano odbije provesti odluke Skupštine, Predsjedništva, te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe
dužnosti.
Tajnik može biti razrješen dužnosti i na osobni pismeni zahtjev.
Članak 33.
Tajnik Kluba:
- osigurava izvršavanje odluka, planova, programa smjernica i zaključaka Skupštine i Predsjedništva
- radi na registracijskim prijavama, natjecateljskim iskaznicama, kolektivnoj licenci i ostaloj
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dokumentaciji potrebnoj igračima za sudjelovanje na natjecanjima Kluba
- obavještava odgovorne o terminima odigravanja utakmica
- kod kuće obavlja administrativne poslove Kluba
- zaključuje ugovore te potpisuje opće i druge akte koje donosi ili utvrđuje Skupština ili Predsjedništvo
kada je za to pismeno ovlašten od strane predsjednika ili dopredsjednika,
- vodi registar članova Kluba
- izvještava predsjednika i dopredsjednika o svojem radu
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Kluba ili koje mu povjeri
Predsjedništvo ili Skupština
- za svoj rad odgovara Predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 34.
Imovinu Kluba čine:
- novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
- 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,
- pokretna imovina
- nekretnine
- druga imovinska prava
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih
statutom, u skladu sa zakonom.

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA
Članak 35.
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII. PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 36.
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i odlukom Skupštine na posljednjoj sjednici
i to dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine, kao i iz razloga predviđenih
Zakonom o sportu.
Članak 37.
Likvidacija i brisanje iz registra udruga provodi se na način propisan Zakonom o udrugama.
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Likvidator
Članak 38.
Likvidatora Kluba bira i razrješava Predsjedništvo.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Kluba.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad.
Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u
registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja i brisanja Kluba iz registra udruga.
U postupku likvidacije Kluba likvidator je dužan djelovati u skladu s Člankom 49. Zakona o udrugama.

VIII. NADZOR
Članak 39.
Članovi Kluba nadziru rad Kluba.
Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to pisanim
putem upozoriti Predsjedništvo te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljanja 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. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 40.
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.
Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Klub i osobe odgovorne za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno
općim propisima za štetu.
X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 41.
Spor/sukub interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba u 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 Skupštine.
Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština, te u svom radu
vijeće na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, ukoliko se radilo o
sporu/sukobu interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, Klub
podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog
vijeća.
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XI. INFORMIRANJE, NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 42.
Radi što potpunijeg informiranja javnosti i članova Kluba, Klub može svoju aktivnost promovirati putem
svih medija.
Članak 43.
Klub ustanovljava i dodjeljuje nagrade i priznanje za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju
odbojke, te za izvanredno zalaganje i savjesno obavljanje zadataka u Klubu, odnosno za sveukupnu
dobrobit Kluba.
Vrste nagrada i priznanja, kriterije i način dodjele tih priznanja utvrđuje Predsjedništvo Kluba svojim
aktom.
Klub može svoje članove, koji su izuzetno zaslužni za razvitak Kluba i odbojke predlagati za priznanje
sportskoj zajednici i tijelima Grada Zagreba.
Odluku o predlaganju i dodjeljivanju priznanja, pohvala i nagrada donosi Predsjedništvo.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Inicijativu za donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati Skupština Kluba te
Predsjedništvo.
Ovaj Statut treba biti suglasan Zakonu o sportu.
Članak 45.
Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova Skupštine, te daje autentično tumačenje
odredbi statuta. Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo.
Članak 46.
Svi važeći akti moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od dana
donošenja Statuta.
Članak 47.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom kada ga odobri Gradski
ured za opću upravu Grada Zagreba.

U Zagrebu, 17.9. 2015.
Predsjednik Odbojkaškog Kluba Multibibus:
Petra Rkman
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