STATUT
Moto kluba " Vještice " Ogulin
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom Moto klub Vještice (u daljnjem tekstu: Klub) regulira odredbe o
nazivu, sjedištu, izgledu znaka i pečata, zastupanju, o ciljevima, području djelovanja,
o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, o uvjetima i načinu učlanjivanja i
prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti
članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu
sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata
te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora
Kluba, o prestanku postojanja Kluba, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju
imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za
Klub.
Članak 2.
Naziv kluba je Moto klub „Vještice“ Ogulin.
Skraćeni naziv kluba je MK Vještice.
Naziv kluba u prijevodu na engleski jezik glasi: Motorcycle Club Witches Ogulin.
Sjedište kluba je Mala cesta 1, 47300 Ogulin.
Odluku o adresi kluba donosi Izvršni odbor.
Klub djeluju na području Grada Ogulina i Republike Hrvatske.
Članak 3.
Klub djeluje kao udruga civilnog društva.
Klub je neprofitna pravna osoba.
Klub je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Službi za opću upravu – ispostava Ogulin te u Registar neprofitnih organizacija pri
Ministarstvu financija RH
Članak 4.
Klub ima znak. Znak je elipsoidnog oblika crne boje. U sredini je karikatura
vještičje glave. Iznad glave nalazi se natpis "moto klub", u sredini piše Ogulin, a na
dnu samog znaka ime kluba "Vještice". Izgled svih klupskih obilježja (zastavice,
naljepnice, značke, medalje) obvezno sadržavaju gore navedeni znak.
Članak 5.
Klub ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 25 mm, koji sadrži naziv
kluba uz rub pečata, mjesto u kojem klub djeluje uz donji rub pečata i u sredini izgled
karikature vještičje glave.
Članak 6.
Klub zastupaju predsjednik i zamjenik predsjednika.

Članak 7.
Klub se može udruživati u druge zajednice o čemu odlučuje Skupština Kluba na
prijedlog Izvršnog odbora.
Članak 8.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, i to:
 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 putem sredstava javnog priopćavanja.
II. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJE KLUBA
Članak 9.
Ciljevi Kluba su: promicanje tehničke kulture na području grada Ogulina,
Karlovačke Županije i šire. Okupljanje članova zaljubljenih u motociklizam, pružanje
međusobne suradnje, obrazovanja, promocija i unapređivanje motociklizma i
sigurnog upravljanja motociklom, služenje interesima osoba koje su vlasnici ili
korisnici motocikala, promoviranje osobnim primjerom, te briga za članove koji su
vlasnici i korisnici motocikala.
Članak 10.
Djelovanje Kluba: razvijanje duha, prijateljstva i zajedništva, među članovima
kluba.
Međusobno druženje s ostalim sličnim ili istim udrugama, briga o nabavi dijelova
i opreme za vlasnike i korisnike motocikala – članova Kluba. Suradnja sa drugim
Klubovima na području Republike Hrvatske i inozemstva koje imaju iste ciljeve i
djelatnosti, te sudjelovanje i organiziranje zajedničkih susreta i priređivanje izložbenih
manifestacija.
III. ČLANSTVO U KLUBU PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA
ODGOVORNOST ČLANOVA KLUBA
Članak 11.
Članovi Kluba mogu biti:
 Redoviti
 Podupirući član
 Počasni član
Članak 12.
Član kluba može postati punoljetna fizička osoba, poslovno sposobna i pravna
osoba zainteresirana za ostvarivanje ciljeva Kluba, te osoba koje svojom aktivnošću
pridonosi uspješnom djelovanju Kluba. Član Kluba postaje se ispunjavanjem
pristupnice kojom član preuzima obavezu poštivanja Statuta i drugih akata Kluba.
U slučaju maloljetne osobe potrebna je na pristupnici pismena suglasnost
roditelja ili skrbnika. O primanju u članstvo Kluba odlučuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 13.
Popis članova vodi se elektronski i obavezno sadrži podatke o nazivu člana,
OIB-u, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev. Izvršni odbor Kluba određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.
Članak 14.
Prava i obveze članova su:
 birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba
 odlučivati o radu Kluba
 čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 izvršavati povjerenu mu zadatke i dužnosti
 koristiti prava i povlastice koje mu pruža članstvo u Klubu
Članak 15.
Članstvo u Klubu prestaje:
 dragovoljnim istupom
 brisanjem iz članstva ako ne plaća članarinu
 isključenjem ako narušava ugled i interese Kluba
 smrću
 prestankom rada Kluba
Članak 16.
Član Kluba podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće
Kluba, zbog teže povrijede Statuta i drugih akata Kluba, kada djeluje protivno
programu Kluba, odlukama Skupštine i drugih tijela kluba, kada svojim djelovanjem
nanosi štetu interesima i ugledu Kluba.
O stegovnoj odgovornosti odlučuje Sud časti. Stegovne mjere Suda časti su:
 Opomena
 Ukor
 Opomena pred isključenje
 Isključenje
Odluka Suda časti je konačna a provodi je Izvršni odbor.
Članak 17.
PODUPIRUĆI ČLAN
Svaka punoljetna ili pravna osoba koja podupire rad Kluba. U slučaju maloljetne
osobe potrebna je na pristupnici pismena suglasnost roditelja ili skrbnika.Podupirući
član sudjeluje u radu kluba ali nema pravo glasovanja pri donošenju odluka o radu
Kluba. Podupirući član plaća polovinu iznosa članarine redovitog člana.
Članak 18.
POČASNI ČLAN
Počasnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne
zasluge u ostvarivanju ciljeva kluba.

IV. TIJELA KLUBA, RAD TIJELA KLUBA
Članak 19.
Tijela Kluba su:
 Skupština Kluba
 Predsjedništvo Kluba (predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik)
 Izvršni odbor
 Nadzorni odbor
 Blagajnik Kluba
 Sud časti
Članak 20.
SKUPŠTINA KLUBA
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu Kluba
sačinjavaju članovi Kluba. Za održavanje Skupštine Kluba potrebna je nazočnost
natpolovične većine redovitih članova Kluba. Ako je petnaest minuta nakon
zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, Skupština
nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je nazočna najmanje jedna
trećina redovnih članova Kluba. Skupština odluke donosi većinom nazočnih članova.
Članak 21.
Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.
Izborna Skupštine Kluba održava se svake četiri godine.
Skupštinu Kluba saziva Izvršni odbor Kluba na vlastitu inicijativu.
U Odluci o sazivanju Skupštine, Izvršni odbor Kluba utvrđuje Poslovnik o radu
Skupštine i dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvršni odbor Kluba je dužan sazvati sjednicu i kada to zatraži najmanje jedna
trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svom Zahtjevu za sazivanje
skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
U slučaju da Izvršni odbor Kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku od
petnaest dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (Odluka treba
sadržavati: prijedlog dnevnog reda i mjesto te dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba
za zastupanje upisana u Registar udruga.
Članak 22.
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji
se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 23.
Skupština Kluba:
 utvrđuje politiku razvitka Kluba,
 donosi i mijenja Statut Kluba,
 donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 donosi financijski plan i završni račun,
 donosi i mijenja Program rada,











donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora Kluba,
bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora Kluba,
bira i razrješuje dužnosti članove Suda časti Kluba,
bira i razrješuje dužnosti blagajnika kluba,
bira i razrješuje dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Kluba,
razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba,
daje smjernice za rad Kluba,
osniva i imenuje odbore, komisije, sekcije i slična tijela prema potrebi, te im
utvrđuje zadatke,
 donosi odluku o prestanku rada Kluba i
 obavlja i druge poslove određene zakonskim aktima ili Statutom.
Članak 24.
IZVRŠNI ODBOR KLUBA
Izvršni odbor Kluba bira Skupština Kluba.
Izvršni odbor Kluba jest izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Izvršni odbor Kluba vrši izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim
Statutom.
Članak 25.
Izvršni odbor Kluba čini sedam članova: predsjednik Kluba, zamjenik
predsjednika Kluba, tajnik Kluba te četiri člana Kluba.
Sjednice Izvršnog odbora Kluba saziva predsjednik Kluba.
Radom Izvršnog odbora Kluba rukovodi predsjednik Kluba.
Članak 26.
Izvršni odbor Kluba:
 bira i imenuje tajnika Kluba
 saziva Skupštinu Kluba
 utvrđuje Prijedlog programa rada i Prijedlog Statuta koji se podnose
Skupštini Kluba na razmatranje i prihvaćanje
 utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine
Kluba
 odlučuje o prijemu i isključenju članova
 odlučuju o iznosu članarine
 upravlja imovinom Kluba
 podnosi Izvješća o radu Skupštini Kluba
 imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 usmjerava i određuje osnovne zadatke za rad Sekcija Kluba
 koordinira radom Sekcija Kluba
 određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje Kluba
 obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 27.
Sjednicu Izvršnog odbora Kluba saziva predsjednik Kluba.
Odluke Izvršnog odbora Kluba donose se većinom glasova svih članova
Izvršnog odbora Kluba.
Sjednice Izvršnog odbora Kluba održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje
predsjednik Kluba, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
Članak 28.
Za svoj rad Izvršni odbor Kluba je odgovoran Skupštini Kluba.
Članak 29.
NADZORNI ODBOR KLUBA
Nadzorni odbor Kluba bira Skupština Kluba.
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih Statutom kluba, o svom
nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa zakonskim aktima, Statutom
i drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.
Članak 30.
Nadzorni odbor djeluje u sastavu tri člana birana iz reda članova Kluba, i to:
predsjednik nadzornog odbora i dva člana odbora.
Članak 31.
PREDSJEDNIK KLUBA
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.
Predsjednik Kluba može biti ponovo biran.
Predsjednik Kluba:
 zastupa Klub,
 pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog
odbora Kluba,
 brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
 obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.
Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru Kluba i
Skupštini Kluba.
Članak 32.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KLUBA
Zamjenika predsjednika bira Skupština Kluba.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika u slučaju spriječenosti
obavljanja dužnosti.

Članak 33.
TAJNIK KLUBA
Tajnika Kluba bira i imenuje Izvršni odbor Kluba na mandat od četiri godine s
mogućnosti ponovnog izbora za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i
predsjednika Kluba.
Članak 34.
BLAGAJNIK KLUBA
Blagajnika bira Skupština Kluba.
Blagajnik vodi Registar članova Kluba.
Blagajnik posebno vodi brigu o naplati članarine.
Blagajnik odgovorno obavlja blagajničke poslove u Klubu.
Blagajnik obavlja i druge poslove koje mu odredi Izvršni odbor ili Skupština.
U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti, blagajnika zamjenjuje predsjednik
Kluba.
Članak 35.
SUD ČASTI
Sud časti bira Skupština Kluba.
Sud časti je tijelo udruge koji vodi stegovne postupke i odlučuje o povredama
odredbi Statuta i drugih akata Kluba.
Sud časti ima tri člana: Predsjednika i dva člana.
Članovi suda ne smiju biti članovi drugog tijela udruge.
Odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Odluka Suda časti je
konačna.
Odluku provodi Izvršni odbor.
Sud časti o svom radu podnosi izvješće Skupštini Kluba.
Članak 36.
MANDATI
Mandat članova u svim tijelima Kluba traje četiri godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje
dužnosti ili ih ne obavlja u skladu sa Statutom Kluba i drugim odlukama tijela Kluba.
Članak 37.
Postupak za opoziv predsjednika Kluba odnosno člana tijela upravljanja
pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje.
Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba mogu podnijeti Izvršni ili Nadzorni odbor
ili trećina članova skupštine Kluba.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik
Kluba, Nadzorni odbor ili trećina članova Skupštine Kluba.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština, odnosno tijelo koje je
izabralo člana, odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Kluba, odnosno član tijela upravljanja, smatra se opozvanim ukoliko
je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

Novoizabranom predsjedniku, mandat traje do isteka mandata ostalih članova
tijela upravljanja.
V. IMOVINA KLUBA, NAČINI STJECANJA I
RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 38.
Imovinu Kluba čine nepokretna imovina, pokretna imovina, novčana sredstva
na žiro računu i blagajni, prava i obaveze Kluba.
Klub raspolaže imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti
određenIh ovim Statutom u skladu sa zakonom.
Članak 39.
Klub stječe imovinu:
- od članarine
- dobrovoljnih priloga i darova
- dotacija iz proračuna
- sponzorstvima i donacijama te ostalih izvora u skladu sa Zakonom.
Članak 40.
Prihodi i rashodi Kluba utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština
Kluba, a ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno
programu rada Kluba.
Financijsko-materijalno poslovanje Kluba obavlja se sukladno zakonu i aktima
Skupštine i Izvršnog odbora Kluba.
Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Kluba.
Članak 41.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Izvršni odbor podnosi Skupštini
Kluba.
VI. PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 42.
Klub prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom ili temeljem Odluke
Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom
glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
Prestankom postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi ili ustanovi koje imaju iste
ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Klub nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama
ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VII. LIKVIDATOR KLUBA
Članak 43.
Likvidatora kluba bira i opoziva Skupština kluba u skladu s odredbom Statuta
kluba.
Osoba likvidatora upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za provedbu
postupka likvidacije.
Likvidator kluba u slučaju otvaranja likvidacijskog postupka nad Moto klubom
„Vještice“ Ogulin je Predsjednik kluba.
Likvidator nema pravo naknade troškova za svoj rad.
VIII.

RJEŠAVANJE SUKOBA I SPOROVA UNUTAR KLUBA
Članak 44.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu, članovi se obavezuju
riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora.
IX. NAČIN DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA
Članak 45.
Donošenje Statuta odnosno njegove dopune i izmjene, kao i donošenje drugih
akata predlaže Izvršni odbor, a donosi Skupština Kluba, većinom glasova prisutnih
članova.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Kluba.
Članak 46.
Statut i drugi opći akti dostavljaju se nadležnom tijelu uprave i objavljuju na
internetskoj stranici Kluba.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Moto Kluba
„Vještice“ Ogulin koji je donijela Skupština Kluba 28.08.2015.
Članak 48.
Statut Kluba stupa na snagu danom usvajanja.

Predsjednik Kluba

