Na temelju članka 12. i 14. Zakona o udrugama i fondacijama ("Službene novine FBiH", broj
45/02) Utemeljiteljska Skupština Hrvatskog biciklističkog kluba Drinovci na sjednici održanoj
dana 20. svibnja. 2013. u Drinovcima donosi:

STATUT
Hrvatskog biciklističkog kluba Drinovci
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Hrvatskog biciklističkog kluba Drinovci (u nastavku teksta:
Klub), a posebno naziv, sjedište, područje rada Kluba, ciljevi i djelatnosti, prava i dužnosti
članova, tijela Kluba, javnost rada, financijska sredstva Kluba i prestanak rada Kluba.
Članak 2.
Klub je formiran radi ostvarivanja ciljeva na sportskom, kulturnom i ekološkom polju na području
mjesta Drinovci.
Članak 3.
Naziv Kluba je: Hrvatski biciklistički klub Drinovci.
Skraćeni naziv Kluba je: HBK Drinovci
Sjedište Kluba je: Središte, bb. Drinovci 88344
Članak 4.
Pečat Kluba je s natpisom Kluba, Hrvatski biciklistički klub Drinovci.
Članak 5.
Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba, a u slučaju njihove
odsutnosti ili spriječenosti Klub predstavljaju i zastupaju osobe koju oni pismeno opunomoće.
Članak 6.
Klub ostvaruje suradnju sa drugim sportskim Klubovima u zemlji i u inozemstvu.

II. CILJEVI I ZADACI KLUBA
Članak 7.
Ciljevi i djelatnosti Kluba su:
- organiziranje, unaprjeđenje i promicanje cestovnog i brdskog biciklizma u mjestu Drinovci i
Županiji Zapadnohercegovačkoj,
- poticanje športsko – rekreacijske aktivnosti građana,
- poticanje aktivnosti kroz trening i natjecanja radi postizanja rezultata,
- poticanje dijela odgojnih funkcija športa u smislu razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti
pravednosti, samopoštovanja i poštivanja drugih, učenja toleranciji i odgovornosti,
- razvijanje ekološke svijesti građana, ukazivanje na nužnost zaštite životne sredine,
- poticanje organiziranja filmskih i kino projekcija, programa edukativnog i zabavnog sadržaja
sukladno Zakonu i Statutu Kluba,
- sudjelovanje u natjecanjima i akcijama regije i ostalih športskih i kulturnih institucija u zemlji
i inozemstvu,
- rad na podizanju psihofizičkih, športskih i radnih sposobnosti članova,
- rad na organiziranju seminara i stručnih savjetovanja,
- briga o ostvarivanju javnosti rada Kluba, tijela Kluba, kao i natjecateljskog i stručnog kadra
prema predstavnicima sredstava javnog priopćavanja,
- poticanje organiziranja kulturnih i športskih natjecanja ili kulturno – športskih manifestacija iz
okvira svoje djelatnosti,
- informiranje članova Kluba i zainteresiranih građana kroz razne publikacije, studije, foto i
video i internetske zapise,
- organiziranje suradnje i susreta s drugim Klubovima i slično,
- poticanja individualnog rada svojih članova,
- poticanja projekata čiji cilj je sukladan ciljevima Kluba.
Članak 8.
Klub može radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti, utemeljiti subjekte za
gospodarsku i druge djelatnost pod uvjetom utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Klub može obavljati nesrodne gospodarske djelatnosti (gospodarske djelatnosti koje nisu
neposredno povezane s ostvarivanjem temeljnih statutarnih ciljeva Kluba) samo preko posebno
utemeljene pravne osobe.
Dobit koju Klub ostvari iz nesrodnih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za
ostvarivanje ciljeva koji se utvrde Statutom.
III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KLUBA
Članak 9.
Članstvo u Klubu je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova.
Redovitim članom Kluba može postati osoba, koja prihvati odredbe ovog Statuta,
programske zadatke i plaćanje članarine.
Kandidat koji želi postati članom Kluba dužan je podnijeti molbu.
O učlanjenju odlučuje Upravni odbor Kluba.

Članak 10.
Članovi Kluba mogu se učlaniti kao :
- redoviti članovi Kluba,
- počasni članovi Kluba,
- članovi podupiratelji.

Članak 11.
Prava člana Kluba su :
- sudjelovati u radu Kluba,
- birati i biti biran u tijela Kluba,
- aktivno sudjelovati na natjecanjima,
- davati ocjene mišljenja i prijedloge o radu Kluba.
Dužnosti članova Kluba su :
- svojim ponašanjem i držanjem dostojno reprezentirati Klub i mjestu Drinovci,
- raditi na ostvarivanju ciljeva Kluba,
- izvršavati obveze koje su mu povjerene,
- čuvati čast i dostojanstvo člana,
- plaćati članarinu,
- pridržavati se Statuta i Pravila Kluba.
Članak 12.
Svaki član ima iskaznicu.
Odluku o izgledu i načinu korištenja iskaznice donosi Upravni odbor.
Članak 13.
O članovima Kluba vodi se posebna evidencija.
Način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Upravni odbor.
Članak 14.
Članstvo u Klubu prestaje :
- smrću člana,
- istupom,
- brisanjem iz članstva,
- isključenjem iz članstva,
- istekom članarine.
Članak 15.
Članstvo istupom prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi biti članom Kluba.
Prije prestanka članstva istupanjem član je dužan izvršiti sve svoje obveze prema Klubu.

Članak 16.
Brisanjem članstvo prestaje u slučaju :
- utvrđenja da nisu postojali uvjeti za učlanjenje.
Članak 17.
Isključenjem članstvo prestaje na dan konačnosti odluke o isključenju.
Članu se izriče isključenje ako :
- teže povrijedi Statut ili Pravila Kluba,
- povrijedi ugled Kluba ili ugled i čast drugih članova Kluba,
- ne izvrši obvezu koju je poduzeo ili koja mu je povjerena, a zbog toga Klubu nastupe
štetne posljedice,
- pristupi organizaciji čiji su ciljevi suprotni ciljevima Kluba,
- nedolično se ponaša ili nastupa neovlašteno u ime Kluba,
Člana iz članstva isključuje Upravni odbor Kluba.
Isključeni član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku 15 dana, računajući od dana dostave
odluke. Skupština je dužna donijeti odluku u roku 30 dana od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine je konačna i izvršna.
Članak 18.
Klub ima počasne članove.
Počasni članovi su osobe koje nisu redoviti članovi, a svojim radom i
zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Kluba.
Počasne članove bira Upravni odbor.
Počasni članovi mogu biti i strani državljani.
Počasnom članu uručuje se povelja o članstvu i iskaznica počasnog člana.
Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela Kluba, ali bez prava glasa.
Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.
O počasnim članovima vodi se evidencija.
Članak 19.
Klub ima svoje članove podupiratelje.
Članom podupirateljem može biti osoba koja programski i materijalno podupire Klub.
Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tijela Kluba, ali bez prava glasa.
Članovi podupiratelji imaju iskaznicu.

IV. TIJELA KLUBA
Članak 20.
Tijela Kluba su:
- Skupština,
- Upravni odbor,
- Predsjednik Kluba,
- Dopredsjednik Kluba,
- Tajnik Kluba.

Skupština Kluba
Članak 21.
Skupština Kluba (u daljem tekstu Skupština) najviši je organ Kluba i čine je članovi .
Članak 22.
Skupština ima slijedeće nadležnosti:
- donosi mijenja i dopunjuje Statut,
- bira i tijela Kluba,
- donosi program rada,
- donosi preporuke, upute i smjernice tijelima Kluba,
- razmatra i usvaja financijsko izvješće i izvješće o radu,
- razmatra i usvaja zaključni račun Kluba,
- odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i
drugim statusnim promjenama Kluba,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.
Članak 23.
Skupštinu saziva i njom predsjedava predsjednik Skupštine.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava
svako četiri godine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u slučaju nastupanja izvanrednih
okolnosti.
U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, dan, sat i mjesto održavanja sjednice.
Skupština se može sazvati:
- na zahtjev 2/3 članova Upravnog odbora.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, onda
će sjednicu sazvati predlagatelji.
Redovne sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine dostavljanjem pismenih poziva
članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, a i izvanredne sjednice može sazvati i u
kraćem roku.
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 24.
Mandat člana skupštine je 4 ( četiri ) godine i može se obnoviti. Mandat zastupnika može prestati
prije isteka vremena ako podnese ostavku ili u slučaju smrti.
Predsjednik skupštine ima slijedeća prava,dužnosti i odgovornosti :
- predsjedava skupštinom,
- saziva sjednice skupštine,
- stara se o provođenju odredaba Poslovnika Skupštine,
- vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština.

Članak 25.
Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova svih članova, a može punovažno
raditi i odlučivati ukoliko je nazočno više od polovice punoljetnih članova.

Upravni odbor
Članak 26.
Upravni odbor je izvršni organ Kluba.
Upravni odbor ima 7 članova (predsjednika upravnog odbora i 6 članova).
Članak 27.
Upravni odbor ima nadležnosti :
- donosi poslovnik o svom radu,
- upravlja imovinom Kluba,
- donosi sve opće pravne akte osim Statuta Kluba,
- predlaže Skupštini program rada Kluba i financijski plan,
- poduzima pravne radnje za Kluba,
- daje prijedloge, inicijative i upute svim tijelima Kluba,
- poduzima mjere zaštite interesa Kluba,
- donosi odluke o članstvu i utvrđuje evidencije članstva Kluba,
- predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Skupštini,
- neposredno sprovodi odluke Skupštine,
- poduzima i druge radnje određene pravilima Kluba.
Članak 28.
Članove Upravnog odbora bira Skupština neposredno na mandatni period od četiri godine.
Skupština može pojedinog člana Upravnog odbora opozvati i prije isteka njegovog mandata ako
ocjeni da postupa protivno odredbama ovog Statuta, odnosno da ne sprovodi utvrđenu politiku ili
ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora Kluba.
Skupština može opozvati cijeli Upravni odbor ako utvrdi da zbog ne odgovornosti, ne ažurnosti
ili ne znanja u pripremi akata i provedbi utvrđenog programa rada Skupštine članovi Upravnog
odbora otežavaju rad i djelovanje skupštine Kluba, odnosno onemogućavaju ostvarivanje politike
Kluba.
Opoziv članova Upravnog odbora ili cijelog Upravnog odbora obavlja se na način i po postupku
predviđenom za njegov izbor.
Članak 29.
Upravni odbor odlučuje na sjenici ako je na sjednici prisutno više od 2/3 članova, a odluke donosi
većinom glasova nazočnih članova upravnog odbora javnim glasovanjem, a u posebnim
situacijama tajnim glasovanjem.

Članak 30.
Radi obavljanja stručnih, organizacijsko tehnički i administrativnih poslova upravni odbor od
članova Kluba bira rizničara Kluba.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba
Članak 31.
Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba bira Skupština natpolovičnom većinom svih
punoljetnih članova Kluba.
Glasovanje o izboru i pravilu je javno, a Skupština može odlučiti da se provede i tajno glasovanje.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba imenuju se na period od četiri godine. Prilikom
razmatranja godišnjeg izvješća o radu Kluba Skupština odlučuje o povjerenju predsjedniku,
dopredsjedniku i tajniku Kluba.
Članak 32.
Predsjednik Kluba ima ovlasti da u skladu s odlukom Skupštine obustavi od izvršenja svaki akt
tijela Kluba osim odluke Skupštine, ako ocijeni da ta odluka nije u skladu sa Statutom i pravilima
Kluba.
Članak 33.
Predsjednik Kluba:
- predstavlja i zastupa Klub pred trećim osobama,
- stara se o izvršenju zadataka koje je postavila Skupština,
- organizira i usklađuje rad Kluba,
- saziva sjednice Upravnog odbora rukovodi njihovim radom,
- brine se o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine,
- stara se o provođenju općih akata Kluba,
- izvršava odredbe financijskog plana i stara se o namjenskom korištenju sredstava,
- zaključuje pravne poslove u ime i za račun Kluba,
- daje inicijativu za unaprjeđenje rad Kluba,
- sprovodi mjere osiguranja i racionalnog korištenja osnovnih i drugih sredstava Kluba,
- sudjeluje u radu svih tijela Kluba,
- posebnu brigu vodi o marketingu i osiguranju financijskih sredstava.
U slučaju spriječenosti predsjednika Kluba, mijenja ga osoba koju on pismeno opunomoći.

Dopredsjednik Kluba:
- predstavlja i zastupa Klub pred trećim osobama,
- koordinira rad članova Kluba,
- stara se o izvršenju zadataka koje je postavila Skupština,
- organizira i usklađuje rad Kluba,
- daje inicijativu,
- sudjeluje u radu Kluba.

Tajnik Kluba:
- predstavlja i zastupa Klub pred trećim osobama,
- brine se i vodi evidenciju o članovima Kluba,
- čuva pečat Kluba,
- prima, otvara i evidentira poštu,
- stara se o arhiviranju dokumentacije,
- vodi zapisnike sa sjednice tijela i komisija,
- stara se o korespondenciji Kluba,
- vodi administrativne poslove.
Izbor, imenovanje i razrješenje tajnika Kluba obavlja se na isti način kao i predsjednika i
dopredsjednika Kluba.
Članak 34.
.
Predsjednik Kluba može biti razriješen i prije isteka roka na koji je izabran;
- na vlastiti zahtjev.

V. JAVNOSTI RADA KLUBA
Članak 35.
Rad Kluba i njegovih tijela je javan.
Javnost rada organa i tijela Kluba osigurava se:
- Javnim održavanjem sjednica,
- Informiranje članova Kluba,
- Objavljivanjem značajnih odluka iz osnovne djelatnosti Kluba u tisak, na radiju ili televiziji,
- Javnim oglašavanjem donesenih osnovnih akata Kluba,
- Istupanje članova u sredstvima javnog informiranja.
VI. NAČIN OSIGURAVANJA FINANCIJSKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA RAD
KLUBA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA KLUBA
Članak 36.
Sredstva potrebna za rad Kluba stječu se putem:
- članarina,
- dragovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih osoba,
- sredstva dodijeljena iz proračuna,
- prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih
prihoda,
- prihodi stečeni obavljanjem gospodarske djelatnosti,
- drugi prihodi stečeni sukladno zakonu i Statutu.
Članak 37.

Sredstvima Kluba raspolaže Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba. Naredbodavatelj za
izvršenje financijskog plana je Predsjednik dopredsjednik i tajnik Kluba.
Financijsku dokumentaciju potpisuju Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba te su ujedno
odgovorne osobe za materijalno-financijsko poslovanje.
Financijsko poslovanje uredit će se posebnim aktom.
Predsjednik Kluba dužan je podnositi izvješća o financijskom poslovanju Skupštini.

VII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Članak 38.
Izmjenu i dopunu Statuta može predložiti svaki član skupštine, Upravni odbor ili najmanje 2/3
članova Skupštine.
Izmjena i dopuna Statuta vrši se po postupku po kome je ovaj Statut i donesen.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Klub prestaje s radom ako o tome odluči skupština, stopostotnim glasovima svih članova
skupštine.
Za slučaj prestanka rada Kluba, imovina koja ostane nakon podmirivanja svih obveza Društva
prelazi u vlasništvo osnivača
Članak 40.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar Udruga
ŽZH.

SKUPŠTINA
Broj: 001/13
Drinovci, 20. svibnja 2013. godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
__________________________
Robert Glavaš

