
1 

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17),članka 14. stavak 

3. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) 

Skupština Teniskoga kluba  Vinkovci na sjednici održanoj dana  27. siječnja 2019. godine  

donijela je 

 

 

S T A T U T   
TENISKOGA  KLUBA VINKOVCI 

 
 
I.   TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: 
- Nazivu i sjedištu, 

- zastupanju kluba, 

- izgledu pečata kluba, 

- ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, 

- djelatnostima koje se ostvaruju, 

- gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, 

- načinu osiguranja javnosti djelovanja kluba, 

- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, 

- pravima, obavezama 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, 

- međusobnim pravima i obvezama kluba, 

- prestanku postojanja kluba, 

- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, 

- postupku s imovinom u slučaju prestanka kluba, 

- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar kluba, 

- te drugim pitanjima od značaja za klub. 

 

                                                         Članak 2. 
 
Naziv kluba je:                 TENISKI KLUB „VINKOVCI“. 

Skraćeni naziv kluba je:   TK „VINKOVCI“. 

Sjedište kluba je:              Vinkovci, H.D.Genschera 16f 

 

Članak 3. 
Teniski klub Vinkovci je športska udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji, Službi za opću upravu - Ispostava Vinkovci 
 
Teniski klub Vinkovci upisuje se i u Registar športskih djelatnosti pri uredu državne uprave u 
županiji te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH.   
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Teniski klub Vinkovci je neprofitna pravna osoba.  
 
U pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun. 

 
 

Članak 4. 
Klub ima zastavu. 
 
Zastava je pravokutna oblika omjera dužine i širine 2:1. 
Zastava je uzdužno podijeljena na dva jednaka polja, jedno zelene a drugo bijele boje. 
U gornjem dijelu bijelog polja utisnut je zelenom bojom znak sa pečata kluba. 

 
 

Članak 5. 
Klub ima pečat. 
 
Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm, u kojem su utisnuta dva ukrižena teniska reketa. 
 
Uz rub pečata upisano je TENISKI KLUB “VINKOVCI” VINKOVCI.  
 
 

Članak 6. 
Klub predstavlja Predsjednik kluba.  
 
U njegovoj odsutnosti ili spriječenosti klub predstavlja dopredsjednik kluba. 
 

              

Članak 7. 
Klub zastupa Predsjednik kluba. 

              Predsjednik kluba:  

- odgovara za zakonitost rada kluba, 

- vodi poslove kluba sukladno odlukama Skupštine, 

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća i plana, 

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba, 

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge 

 
U njegovoj odsutnosti ili spriječenosti klub zastupa dopredsjednik kluba. 
 
Predsjednik Kluba može pisanom punomoći ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba u 
pojedinim pitanjima iz djelokruga rada kluba. 

 
 

Članak 8. 
              Rad kluba je javan.  

Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno: 

- Putem sjednica tijela 
- Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događajima, pisanim 

izviješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web stranicama 
- Javnim priopćavanjem. 

 

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo 
uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose. 
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Sjednice tijela Kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih 
članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te 
kada je u pitanju poslovna tajna 

 
Članak 9. 

Teniski klub Vinkovci je udružen u Hrvatski teniski savez, Teniski savez Vukovarsko-srijemske 
županije, Športsku zajednicu Grada Vinkovaca, a može biti udružen i u druge teniske asocijacije 
o čemu odluku donosi Upravni odbor kluba.   
 
 
 

II.  ČLANSTVO  U  KLUBU 
Članak 10. 

Članom kluba može postati, uz prethodno prihvaćanje Upravnog odbora kluba, fizička ili pravna 
osoba koja uredno plati propisanu članarinu i obveže se pridržavati ovog Statuta. 
Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnik kojeg imenuje osoba 
ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 
Članom Kluba mogu postati osobe mlađe od 14 (četrnaest) godina za koje pisanu izjavu o 
učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za osobe s navršenih 14 (četrnaest) 
godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. 
 
Članstvo u  Teniskom klubu Vinkovci čine slijedeće kategorije članova: 
- članovi kluba – natjecatelji, 
- članovi kluba – upravljačko organizacijski kadrovi kluba (djelatnici), 
- članovi kluba – stručne osobe - treneri u klubu, 
- članovi kluba – predstavnici Grada Vinkovaca, 
- članovi kluba – rekreativci, 
- počasni (VIP) članovi kluba.   
 
Članom kluba postaje se uplatom godišnje članarine i upisom u Knjigu članova kluba. 
Upis u Knjigu članova kluba odobrava Upravni odbor kluba svojom odlukom.  
Član kluba ostvaruje pravo na klupsku iskaznicu. 

 
Članak 11. 

Član kluba - natjecatelj je fizička osoba koja sudjeluje u procesu teniskog učenja ili teniskog 
treninga, te se natječe na službenim natjecanjima pojedinačno ili u sklopu jedne od ekipa 
Teniskog kluba Vinkovci. 
Član kluba - natjecatelj uključen je u proces klupskog treninga, plaća mjesečnu 
članarinu/školarinu te se temeljem toga vodi u Knjizi članova kluba. 

 
Član kluba - pripadnik upravljačko organizacijskih kadrova u klubu (djelatnik) je fizička osoba 
koja sudjeluje u radu i upravljanju klubom kroz rad klupskih tijela. 
Da bi fizička osoba bila djelatnik kluba obvezna je, uz izvršeni izbor u tijela kluba, platiti godišnju 
članarinu temeljem čega se upisuje i vodi u Knjizi članova kluba.  
 
Član kluba - stručna osoba – trener u klubu je fizička osoba koja sudjeluje i provodi stručni rad i 
trenažni proces koji se odvija u klubu. 
Da bi fizička osoba bila trener u klubu obvezna je, uz stručne kvalifikacije i sklopljeni ugovor o 
obavljanju stručnih poslova, platiti godišnju članarinu temeljem čega se upisuje i vodi u Knjizi 
članova kluba. 
 
Član klub – predstavnik Grada Vinkovaca je fizička osoba koju je imanovala ovlaštena osoba 
Grada Vinkovaca i obvezna je platiti godišnju članarinu temeljem čega se upisuje i vodi u Knjizi 
članova kluba 
 
Član kluba - rekreativac je fizička osoba koja ostvaruje određena prava, pogodnosti i obveze u 
klubu temeljem odluke Upravnog odbora kluba o upisu u Knjigu članova kluba i činom uplate 
godišnje članarine sukladno odlukama upravnog odbora kluba. 
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    Počasni (VIP) član kluba je fizička ili pravna osoba koja ispunjava kriterije za počasno članstvo     
    utvrđene od strane Upravnog odbora kluba. 
    Počasni (VIP) član se upisuje u Knjigu članova kluba. 

 
Članovi Kluba upisuju se u popis članova kojeg vodi tajnik Kluba 
Popis članova vodi se u elektroničkom ili drugom prikladnom načinu i obvezno sadrži slijedeće podatke: 

-   ime i prezime odnosno naziv člana 
-   OIB člana 
-   datum rođenja 
-   kontakt podatke (broj telefona, e-mail odresu, i sl.) 
-   datum pristupanja klubu 
-   kategoriju članstva 
-   datum prestanka članstva u klubu  
 

    Knjiga članova kluba mora biti dostupna na uvid svim članovima na njihov zahtjev.  

 
 

Članak 12. 
Prava članova kluba su da: 
- se bave tenisom i da se usavršavaju u teniskom športu, 
- u svom bavljenu tenisom koriste objekte i drugu imovinu kluba, 
- sudjeluju u natjecanjima u klubu i za klub, 
- biraju i da budu birani u tijela kluba, 
- posjeduju člansku iskaznicu kluba, 
- koriste ostala prava i povlastice koje klub za njih propiše.   

 
 

Članak 13. 
Dužnosti članova kluba su da: 
- rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka kluba, 
- redovito plačaju školarinu i članarinu, 
- sudjeluju u radnim akcijama koje organizira klub, 
- poštuju Statut, pravilnike, druge akte i odluke kluba, 
- čuvaju ugled i imovinu kluba, 
- podižu ugled Kluba 
- sudjeluju u natjecanjima i susretima za koje ih klub odredi, 
- izvršavaju i ostale zadatke koje im klub povjeri.     

 
 

                                                             Članak 14. 
Članstvo u klubu prestaje: 
- dragovoljnim istupom, 
- isključenjem po konačnoj i pravomoćnoj odluci nadležnog tijela kluba, 
- prestankom rada kluba. 
 
Članovi kluba - natjecatelji mogu napustiti klub - prestati biti članovi kluba, uz suglasnost 
Predsjednika ili Upravnog odbora kluba – uz ispisnicu izdanu na temelju Pravilnika o registraciji 
HTS-a. 

     
Član kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ili ugrozi interese Kluba, ili 
prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu. 

 

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor. Isključeni Član ima pravo u roku 15 
(petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini kluba. 

Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj slijedećoj sjednici. 

Odluka Skupštine je konačna. 
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Odluku o visini i načinu plaćanja članarine donosi Upravni odbor. 

Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i 
zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba. 

 
 

Ill.  PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA 
 

Članak 15. 
Klub je osnovan u cilju promicanja, poticanja i unapređenja teniskog sporta, sudjelovanja u sportskim 
natjecanjima i ostvarivanju sportskih rezultata te provođenja sportske obuke i širenja spoznaje o 
vrijednostima bavljenja sportom za opće dobro. 

Klub djeluje na području Republike Hrvatske. 
 
Ciljevi i djelatnosti kluba jesu: 
- poticanje i promicanje športa u skladu s Nacionalnim programom športa, 
- planiranje rada i razvitka teniskog športa, 
- organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja, 
- okupljanje, sportska obuka i odgoj djece i mladeži, 
- organiziranje  službenih i prijateljskih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na istima, 
- skrb o pravima svih članova, a posebno skrb o natjecateljima i kategoriziranim sportašima, 
- nabava potrebne sportske opreme članovima kluba, 
- skrb o unaprjeđenju stručnog rada i uvjeta rada, 
- stvaranje uvjeta za pripremu tenisača,  
- upravljanje i skrb o sportskim objektima i sportskoj opremi kojih je klub vlasnik ili korisnik, 
- sudjelovanje u ostvarivanju programa HOO, HTS-a, športskih saveza i športskih zajednica,  
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenja stručnog rada, 
- skrb o zdravlju i zdrastvenoj zaštiti članova kluba, a posebno djece i osoba s invaliditetom, 
- unaprjeđenje odnosa sa teniskim klubovima iz Hrvatske i inozemstva, 
- poticanje međusobnog razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom, 
- obavljanje i drugih djelatnosti sukladno Zakonu koje doprinose ostvarivanju cilja osnivanja 
određenim ovim Statutom 

 
     Klub sukladno proklamiranim ciljevima djeluje na području sporta. 

 

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, Klub može obavljati gospodarske 
djelatnosti (najam klupskih prostora, nabava i prodaja suvenira i robe s klupskim obilježjima, i sl.) 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. 
 
 
 

IV.  TIJELA  KLUBA 
 

  Članak 16. 
Tijela kluba su: 
                                              -  Skupština kluba, 
                                              -  Predsjednik kluba, 
                                              -  Upravni odbor kluba, 
                                              -  Sportski direktor kluba, 
                                              -  Tajnik kluba, 

                                                   -  Nadzorni odbor kluba.   
 

U Skupštini, Upravnom odboru i ostalim tijelima kluba ne mogu biti predstavnici, imati prava i obnašati 
dužnosti osobe koje su navedene u članku 13. Zakona o športu koji za te osobe definira pravne 
posljedice pravomoćne osude i vođenja kaznenog postupka. 
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    SKUPŠTINA KLUBA 
 

Članak 17. 
Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja klubom.  

 
 

Članak 18. 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.  
 
Redovita Skupština zasjeda najmanje jednom u godini dana. 
 
Izborne Skupštine održavaju se svake četvrte godine. 
 
Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi. 
 
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik kluba na vlastitu inicijativu odnosno na inicijativu 
Upravnog odbora kluba ili kada to zatraži, pisanim putem uz vlastoručne potpise, najmanje 1/3 
(jedna trećina) svih punoljetnih članova kluba. 
 
Sjednica Skupštine saziva se najmanje 8 (osam) dana prije njenog održavanja, a poziv se 
članovima kluba objavljuje javno na oglasnoj ploči kluba. 
 
U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se karakter sjednice, dnevni red, datum, vrijeme i 
mjesto održavanja Skupštine. 
 

              U slučaju isteka odnosno prestanka mandata Predsjednika kluba, a da pri tome nije sazvana nova 
Izborna skupština kluba, Izbornu skupštinu je dužan odmah, a najkasnije u roku 15 dana od 
nastupanja takve činjenice sazvati predsjednik Nadzornog odbora, a ako on iz bilo kojeg razloga 
nije u mogućnosti sazvati Izbornu skupštinu kluba sazvat će je najmanje tri punopravna člana 
kluba koji su upisani u knjigu članova kluba. 

 
 

Članak 19. 
Skupštinu kluba čini ukupno 25 (dvadeset i pet) predstavnika različitih kategorija članova 
upisanih u Knjigu članova kluba i to:   
-     kategorija predstavnici Grada Vinkovaca – 6 predstavnika 
-     kategorija natjecatelji kluba - 6 predstavnika 
- kategorija rekreativci - 6 predstavnika 
- kategorija djelatnici u klubu - 2 predstavnika 
- kategorija stručna osoba - trener u klubu - 2 predstavnika 
-     predsjednik kluba - 1 predstavnik, 
-     dopredsjednik kluba - 1 predstavnik, 
-     sportski direktor kluba - 1 predstavnik  
 
Članovi skupštine imenuju se, odnosno biraju na mandat u trajanju 4(četiri) godine. Svaki član 
skupštine mora imati plaćenu propisanu godišnju članarinu za svaku godinu obavljanja 
navedene dužnosti. U suprotnom mu prestaje mandat u skupštini, nakon čega će se provesti 
izbor novoga člana, odgovarajuće kategorije, na upražnjeno mjesto. 
Član skupštine može bilo kada i svojevoljno napustiti članstvo u skupštini, nakon čega će se 
provesti imenovanje, odnosno izbor novoga člana, odgovarajuće kategorije, na upražnjeno 
mjesto. 
 
Način odabira pojedinih predstavnika u Skupštinu kluba pobliže je uređen odlukom o odabiru 
predstavnika u Skupštinu TK Vinkovci koju je u obvezi donijeti upravni odbor. 
 
Svi članovi kluba upisani u Knjigu članova kluba imaju pravo prisustvovati sjednici Skupštine 
kluba. 
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Maloljetni predstavnici na skupštini odlučuju sukladno nadležnim zakonima, odnosno zastupa ih 
njihov zakonski zastupnik, roditelj ili skrbnik. 
 
Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik kluba ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, 
odnosno osoba koju pisanim dokumentom odredi Predsjednik kluba. 
 
Zapisnik o radu Skupštine potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, a odluke sa 
Skupštine potpisuje Predsjednik kluba. 

 
Članak 20. 

Skupština kluba donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom na sjednici prisutnih članova 
skupštine, osim u slučajevima definiranim u drugim člancima ovoga Statuta. 
Skupština je pravovaljana ako je nazočna natpolovična većina članova skupštine.  
Način glasovanja, javni ili tajni, na sjednici Skupštine određuje Skupština. 
U slučaju neprihvaćanja godišnjeg plana i izvješća na redovitoj sjednici, izborna skupština se ne 
može održati istoga dana, već se mora održati u roku između 15. i 30. dana od dana zasjedanja 
dotične redovite skupštine. 
 

   Članak 21. 
Skupština  kluba: 
                           - utvrđuje politiku razvoja kluba, 
                           - odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti, 
                           - usvaja Statut kluba, njegove izmjene i dopune, 
                           - donosi odluku o statusnim promjenama kluba, 
                           - odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Kluba, te o međusobnim pravima i   
                             obvezama kluba u novom ustrojstvenom obliku, 
                           - odlučuje o promjeni sjedišta Kluba, 
                           - odlučuje o promjeni pečata Kluba  
                           - prihvaća financijski plan i završni račun, 
                           - donosi poslovnik o svome radu, 
                           - prihvaća Program rada kluba, 
                           - bira i razrješuje Predsjednika kluba,  

        - bira i razrješuje članove Upravnog odbora kluba, osim članova iz reda Grada    
          Vinkovaca koje ovlaštena osoba Grada Vinkovaca izravno imenuje, 

                           - bira i razrješuje članove Nadzornog odbor kluba, 
                           - razmatra i usvaja izvješća o radu kluba, 
                           - odlučuje o dodjeli titule počasni predsjednik kluba i počasni član kluba, 
                           - odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova skupštine o prestanku rada      
                             kluba, 

        - imenuje Stegovnu komisiju kluba za rješavanje sporova i sukoba interesa  
          unutar Kluba, 

                           - obavlja i druge poslove određene zakonom ili ovim Statutom. 

 
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju 
negativan rezultat. 

 
PREDSJEDNIK  KLUBA 

Članak 22. 
Predsjednik kluba ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora kluba po 
položaju. 
 
Predsjednika kluba izabire  Skupština kluba većinom glasova prisutnih članova, na mandat u 
trajanju od 4 (četiri) godine. 
Predsjednik kluba: 

                     -  zastupa i predstavlja klub, 
                                -  rukovodi radom Upravnog odbora kluba, 
                                -  saziva Skupštinu kluba i rukovodi njenim radom, 
          -  odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izviješća 
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                     -  imenuje dopredsjednika kluba iz sastava Upravnog odbora kluba, 
                     -  potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor kluba, 
                     -  potpisuje financijsku dokumentaciju i završni račun kluba, 
          -  ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Kluba, 
          -  sklapa, ugovara i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba, 
          -  obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Kluba. 
                          

Predsjednik kluba ovlašten je obustaviti od izvršenja svaku odluku Upravnog odbora kluba ili 
drugog tijela kluba koja je protivna zakonu ili je suprotna politici kluba ili ovom statutu.  
Takvu odluku predsjednik vraća nadležnom tijelu na ponovno razmatranje i odlučivanje. 
 
Do opoziva predsjednika može doći zbog razloga navedenih u članku 25. ovog Statuta. 
Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika donosi Skupština na izvanrednoj sjednici, na 
prijedlog minimalno 2/3 svih članova Upravnog odbora ili minimalno 1/3 svih članova kluba, 
natpolovičnom većinom svih članova Skupštine. 
U slučaju razrješenja Skupština će odlučiti o tome hoće li razrješeni predsjednik ostati članom 
Upravnog odbora. 
 
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba. 

 

     
    UPRAVNI ODBOR KLUBA 

Članak 23. 
Upravni odbor kluba izvršni je i upravni organ kluba koji između sjednica Skupštine vodi i 
koordinira sve športske i poslovne aktivnosti u klubu. 
 
Upravni odbor ima 11 članova. Šest članova imenuje Grad Vinkovci, a ostale bira Skupština 
Kluba. Predsjednik Kluba je ujedno i član Upravnog odbora. 
  
Dopredsjednik kluba i sportski direktor kluba su članovi upravnog odbora po funkciji, unutar 
kvote su 11 članova Upravnog odbora i mogu biti iz redova predstavnika Grada Vinkovaca ili iz 
redova članova koje je izabrala skupština. 
 
Birani i imenovani članovi Upravnog odbora moraju biti članovi Kluba i moraju imati uplaćenu 
članarinu za tekuću godinu. 
 
Predsjednik ili Upravni odbor kluba može osnovati uže radno tijelo od 3 (tri) člana radi 
donošenje operativnih odluka za čije donošenje nije oportuno da se saziva posebna sjednica 
Upravnog odbora kluba.  
Sastav članova užeg operativnog tijela odredit će Predsjednik kluba. 
 
Odluke donesene od takvog operativnog tijela moraju biti naknadno potvrđene i odobrene od 
Upravnog odbora kluba. 
 

Članak 24. 
Upravni odbor kluba: 
-     imenuje Sportskog direktora kluba, 
- imenuje Tajnika kluba,  
- imenuje djelatnike i stručne osobe – trenere u klubu, 
- određuje naknadu za rad klupskih djelatnika i trenera u klubu, 
- daje inicijativu za sazivanje Skupštine kluba,  
- utvrđuje prijedlog Statuta kluba, 
- donosi opće akte kluba, 
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, 
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine kluba, 
- upravlja imovinom kluba, 
- podnosi izvješća o radu Skupštini kluba, 
- odlučuje o primanju i upisu u Knjigu članova novih članova u klub, 
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- odlučuje o isključenju iz redovnog članstva kluba, 
- predlaže Skupštini imenovanje o počasnom članstvu u klubu, 
- donosi  akt kojim odlučuje o naknadama, školarini, nagradama, stipendijama, potporama, 
      visini članarine i školarine, rasporedu igranja te povlaštenom korištenju objekata i opreme, 
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa sa djelatnicima i stručnim  osobljem kluba, 

     -    rješava u drugom stupnju po žalbama na odluke komisija i drugih tijela kluba, 
- predlaže skupštini donošenje odluke o počasnom predsjedniku kluba, 
- odlučuje i donosi odluke o svemu što nije izričito dano u nadležnosti drugog tijela kluba, 
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba. 
 
 

   Članak 25. 
Za svoj rad Upravni odbor kluba odgovoran je Skupštini kluba. 
 
Mandat članova Upravnog odbora kluba traje četiri godine. 
 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako: 
- Postupaju suprotno odlukama skupštine, te odredbama Statuta  i Zakona, 

- Podnesu ostavku, 
- Naruše ugled kluba. 

 
Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor ili Predsjednika kluba, tada bira novi sa punim mandatom, a 
ako razrješava pojedinog člana, tada bira novog člana do isteka mandata ostalim članovima tog tijela. 

Svaki član Upravnog odbora, Predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja klubom mogu zatražiti 
svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani. 

 
 
 
    SPORTSKI  DIREKTOR  KLUBA 

 
Članak 26. 

Sportski direktor kluba: 
- odgovoran je za funkcioniranje i rad športskog pogona kluba,  
- koordinira rad teniske škole kluba, 
- koordinira rad natjecateljskog pogona kluba, 
- vodi brigu o natjecateljskim ekipama kluba.  
 
Sportski direktor kluba po svojoj funkciji je na čelu stručnog tima kluba. 
 
 

 
   TAJNIK KLUBA 

Članak 27. 
Tajnik kluba: 
- vodi klupsku administraciju, 
- vodi klupsku blagajnu, 
- priprema i brine o sjednicama Skupštine i Upravnog odbora kluba te provodi  zaključke i 

odluke klupskih tijela, 
- vodi evidenciju članova kluba i ažurira Knjigu članova kluba, 
- pomaže u radu Predsjedniku kluba, djelatnicima kluba i predstavlja sponu između stručnog 

osoblja kluba, rekreativaca, klupskih djelatnika i izabranih tijela kluba. 
- dostavlja zapisnik sa sjednica skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, 
 
Tajnik kluba bira se iz redova članova kluba i mora imati uplaćenu godišnju članarinu za tekuću 
godinu. 
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NADZORNI ODBOR KLUBA 
Članak 28. 

Nadzorni odbor kluba prati i nadzire rad klupskih tijela utvrđenih ovim statutom.  
 
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu kluba i tijelo čiji je rad nadziran. 
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost kluba u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima.  
 
Financijsko izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini 
na razmatranje i prihvaćanje. 
 

 
Članak 29. 

Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora. 
Nadzorni odbor bira i opoziva Skupština kluba tajnim glasovanjem. 

Predsjednik Nadzornog odbora kluba može sudjelovati u radu Upravnog odbora kluba bez 
prava odlučivanja. 

     Mandat  članova Nadzornog odbora traje četiri godine i poklapa se s mandatom Skupštine. 
     Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. 

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova. 

 
 

Članak 30. 
Članovi kluba (natjecatelji, djelatnici, stručne osobe, rekreativci) pored prava i dužnosti propisanih ovim 
statutom snose i odgovornost za svoje djelovanje u klubu. 

     Član kluba - natjecatelj odgovara za svoj rad i ponašanje Sportskom direktoru i Predsjedniku kluba. 

     Član kluba - djelatnik odgovara za svoj rad i ponašanje Predsjedniku kluba. 

     Član kluba - stručna osoba - trener odgovara za svoj rad i ponašanje Sportskom direktoru i      
    Predsjedniku kluba. 

     Član kluba - rekreativac odgovara za svoj rad i ponašanje Upravnom odboru kluba. 

     Sportski direktor odgovara  za svoj rad i ponašanje Predsjedniku kluba. 

Rad svake pojedine stručne osobe i djelatnika u tijelima kluba podložan je i ocijeni Skupštine. 

Pasivnost u radu te nesposobnost izvršavanja zadataka razlog su za razrješenje stručne osobe ili 
djelatnika s funkcije koju obnaša. 

     O razrješenju stručne osobe ili djelatnika kluba, na prijedlog Predsjednika kluba, odlučuje Upravni 
odbor kluba. 

O razrješenju Predsjednika kluba, na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje Skupština kluba na način 
istovjetan članku 22. ovoga statute. 

     
Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio statut ili opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno 
tijelo Kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. 

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog pisanog 
zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 (trideset) 
dana, član može podnijeti tužbu stvarno nadležnom sudu prema sjedištu Kluba. 

 
 

Članak 31. 
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje stegovnu komisiju između članova Kluba. 

Stegovnu komisiju čine predsjednik i dopredsjednik, te 3(tri) člana koje imenuje Skupština.  

Stegovna komisija donosi odluke većinom svih članova, a u svom radu na odgovarajući način 
primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 

 
Protiv članova kluba može se voditi stegovni postupak, te im se mogu izricati slijedeće stegovne 



11 

mjere: 
          -  opomena 
          -  isključenje iz kluba uz odgodni uvjet od godinu dana 
          -  isključenje iz kluba 

 
Stegovni postupak vodi se prema nadležnim zakonima, kao i odredbama Stegovnog pravilnika 
HTS-a. 
 
Stegovna komisija kluba u prvom stupnju po provedenom stegovnom postupku odlučuje  
većinom glasova svojih članova. 
 

   Konačnu i pravomoćnu odluku u stegovnom postupku po žalbi donosi Upravni odbor kluba. 
 
 

         LIKVIDATOR KLUBA 

Članak 32. 
            Likvidator se upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za provedbu postupka likvidacije. 

          Likvidator kluba u slučaju otvaranja likvidacijskog postupka nad Teniskim klubom Vinkovci 
            je Predsjednik Teniskog kluba Vinkovci. 

   Likvidator može ostvariti pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba u visini koju  odredi 
Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja. 

 

 

            V.  MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE  

Članak 33. 
Klub donosi srednjoročne i godišnje planove sportske i poslovne aktivnosti kluba.  
 
Srednjoročne planove sportske i poslovne aktivnosti usvaja Skupština na prijedlog Upravnog 
odbora kluba. 
 
Godišnje planove sportske i poslovne aktivnosti kluba donosi Upravni odbor kluba.  
 

     Predsjednik i Tajnik kluba su potpisnici materijalne i financijske dokumentacije kluba. 
 

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se 
uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija 

 
 

  Članak 34. 
Klub ostvaruje prihode: 
- od članarine svojih članova, 
- iz dotacija Športske zajednice Grada Vinkovaca, Županijskog teniskog saveza Vukovarsko-

srijemske županije, Vukovarsko-srijemske županije i EU fondova, 
- dobrovoljnim prilozima i darovima, 
- prihodi dobiti koja se ostvaruju obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, 
- putem natječaja iz državnih, područnih ili lokalnih proračuna, 
- s osnova pokretne stvari, 
- s osnova nekretnine, 
- od sponzora i donatora putem sponzorskih ili donacijskih ugovora, odnosno odluka, 
- iz drugih usluga i izvora u skladu sa zakonom. 

 
Prihodom koji klub ostvari pokrivaju se rashodi natjecanja i priprema za natjecanje, troškovi 
poslovne djelatnosti, te stipendije igračima, nagrade, naknade odnosno plaće djelatnicima i 
trenerima kluba. 
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   VI.  IMOVINSKI ODNOSI, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU 
 

                                                               Članak 35. 
    Teniski klub Vinkovci, kao pravna osoba, nositelj je imovinskih prava i obveza. 
 

Klupska imovina sastoji se od: 
                                               -   pokretne imovine,  
                                               -   nepokretne imovine,  
                                               -   imovinskih prava i  
                                               -   novčanih sredstava. 
 
Klub vodi knjigu svoje pokretne i nepokretne imovine. 
 
Za svoje obveze klub odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. 
 
Klub i osobe ovlaštene za zastupanje kluba za štetu učinjenu udruzi ili Klubu prema trećim 
osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 
 
Katastarsku česticu na kojoj se nalaze teniski tereni, građevine, pristupne i zelene površine, 
parkirne površine, okućinca, klupske prostorije klub koristi temeljem ugovora s Gradom 
Vinkovci. 
Grad Vinkovci je u mogućnosti temeljem vlastite odluke, jednostrano promijeniti uvjete 
korištenja. 

 
 
      VII.  PRESTANAK  RADA  KLUBA 

 
                                                               Članak 36. 
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. 
 
Razlozi za prestanak postojanja Kluba jesu i: 
- Odluka Skupštine o prestanku rada kluba, 
- Pripajanje drugoj udruzi, spajanje sa drugom udrugom, podjela kluba razdvajanjem, 
- Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice 

Skupštine, a ona nije održana, 
- Pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba, 
- Pokretanje stečajnog postupka, 
- Na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje kluba, a 

nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanje te činjenice, donijelo odluku o primanju 
novih članova. 

 
U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova 
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili 
slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine. 
 
Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama 
ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. 
 
Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s 
imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe Grad 
Vinkovci. 
 
Skupština kluba donosi odluku o prestanku rada kluba 2/3 (dvotrećinskom) većinom svih 
članova skupštine. 
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 VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR  
KLUBA 

 
Članak 37. 

Spor/sukob interesa smatra se svako djelovanje člana/zaposlenika Kluba u drugoj organizaciji iz 
područja djelatnosti kluba, a kojim član/zaposlenik Kluba ostvaruje financijsku ili drugu korist, 
kao i ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Kluba i konkurirati joj. 
 
Ako postoji spor između članova Kluba koji otežava ili onemogućava rad kluba te se ne može 
riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom članovi kluba dužni su pokušati riješiti taj spor 
mirenjem. 
 
Ako postupak mirenja ne uspije članovi kluba spor rješavaju pred stvarno nadležnim sudom. 
 

Članak 38. 
Članovi kluba u svim poslovima od interesa i značaja za klub moraju postupati časno, pošteno, 
savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost kluba. 
 

Članak 39. 
U slučaju kada su privatni interesi člana kluba u suprotnosti s interesom kluba ili kad privatni 
interes utječe ili može utjecati na nepristrani rad člana kluba u funkcioniranju kluba član kluba 
koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti predsjednika ili 
upravni odbor kluba te se odmah izuzeti od daljnjeg obavljanja rada na konkretnoj djelatnosti.  
 
U slučaju ponavljanja mogućeg sukoba interesa predsjednik ili upravni odbor dužni su razriješiti 
ga tako da se zaštiti interes kluba. 

 

 
   IX.PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

  Članak 40. 
Statut je temeljni akt kluba i svi drugi akti moraju biti u skladu sa Statutom. 
 
Statut kluba predložen od Upravnog odbora kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom 
glasova svih članova Skupštine nakon provedene rasprave. 
 
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku predviđenom za donošenje Statuta. 

 
  Članak 41. 

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba. 
 
Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba. 

 
 Članak 42. 

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u registar udruga. 
 

              Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Teniskog kluba Vinkovci od  

              24.05.2015. godine. 

 
TENISKI KLUB VINKOVCI 

PREDSJEDNIK: 
 

Mario Brkić, dipl.ing. 
 
U Vinkovcima _27. siječnja 2019. godine. 


