
Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština 
“Kluba pinčera i šnaucera”, na redovnoj sjednici održanoj dana 18.09.2015. i 17.03.2019. godine u 
Zagrebu, Ilica 61 donijela je 
 
 

STATUT – pročišćeni tekst 
“Kluba pinčera i šnaucera ” 

 
 
I   OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: 
- nazivu i sjedištu,  
- zastupanju,  
- izgledu pečata,  
- području djelovanja sukladno ciljevima,  
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,  
- načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, 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,  
- prestanku postojanja Kluba,  
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,  
- postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba,  
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba,  
- te drugim pitanjima od značaja za Klub. 
 
 

Članak 2. 
 

Udruga djeluje pod nazivom “Klub pinčera i šnaucera”. 
Sjedište udruge je Zagreb, Ilica 61. 
Skraćeni naziv udruge je : „KPS“ 
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 
 

 
Članak 3. 

 
“Klub pinčera i šnaucera” (u daljnjem tekstu Klub) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za 
opću upravu. Udruga je osnovana sukladno Zakonu o udrugama, ima status pravne osobe i posluje 
kao neprofitna udruga na području Republike Hrvatske. 



Članak 4. 
 

Klub ima znak oblika elipse koja je od stiliziranog pletera. Unutar pletera stilizirane su tri pseće 
glave. Glava pinčera, šnaucera i majmunskog pinča. 
 
 

Članak 5. 
Klub ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm. na pečatu se nalazi natpis KLUB PINČERA I 
ŠNAUCERA i ZAGREB pisano ukrug. U sredini pečata nalaze se obrisi profila glava pinčera i 
šnaucera. Klub ima u svom posjedu tri istovjetnih pečata oznaka 1, 2, i 3. 
 

- Pečat s oznakom 1 čuva Tajnik, a ovlašteni su ga koristiti Predsjednik, Dopredsjednik i 
Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti  

- Pečat s oznakom 2 čuva Blagajnik, koji je ujedno i ovlašten da se njime koristi, te drugi 
članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti 

- Pečat s oznakom 3 čuva Voditelj uzgoja, koji je ujedno i ovlašten da se njime koristi, te 
drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti 
 

 
 

Članak 6. 
Klub zastupa Predsjednik. 
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. 
Osoba ovlaštena za zastupanje Kluba može biti samo punoljetna osoba. 
 
 
 
 
II  CILJEVI I DJELATNOST KLUBA 
 
 

Članak 7. 
 

Osnovni cilj Kluba je razvijanje kinologije, kao stručne i sportsko rekreacijske djelatnosti te 
poticanje uzgoja, obuke i zaštite pasa, posebice pasmine pinčera i šnaucera. 
 

 
Članak 8. 

 
Klub djeluje u sastavu Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu: HKS). Pri HKS-u Klub 
ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Zakona, Statuta HKS-a i općih akata HKS-a. 

 
 

Članak 9. 
 

Djelatnosti Kluba su: 
      -   doprinos razvoju i unapređenju kinologije preko organa HKS-a 



      -   provođenje programa HKS-a i FCI-a 
      -   objedinjavanje kinološke aktivnosti na području djelovanja 
      -   pomoć u vođenju uzgoja pinčera i šnaucera 
      -   suradnja sa srodnim organizacijama i klubovima u zemlji i inozemstvu 
      -   provođenje program rada i aktivnosti koji odobri Skupština 
      -   redovito planiranje i organiziranje raznih kinoloških manifestacija 
      -   organiziranje predavanja za usavršavanje kinoloških kadrova svih profila 
      -   organiziranje predavanja o raznim kinološkim temama za svoje članove 
      -   vođenje evidencije kinoloških kadrova, evidencije ocijenjenih pasa, uzgojnih vrijednosti, 
          radnih ispita                            
      -   vođenje evidencije o leglima po pasminama 
      -   popularizacija i izdavanje stručne literature, revija, časopisa i drugih izdanja iz područja    
          kinologije 
      -   predlaganje Skupštini dodjele priznanja 
      -   sudjelovanje u radu Skupštine HKS-a 
      -   unapređivanje kinološke kulture, morala i kinološke etike 
 
Klub djeluje ne području zaštite okoliša i prirode, zaštite zdravlja. 
 
 

Članak 10. 
 
Opći akti Kluba su Statut, pravilnici i programi. 
 
 

Članak 11. 
 
Sve funkcije u Klubu su dragovoljne. 
 
 

Članak 12. 
 

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, 
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima korištenjem 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija ( internetske stranice Udruge, elektronska pošta), na 
posebnim skupovima, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. 

 
 
III  ČLANSTVO U KLUBU 
 

Članak 13. 
 

 
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja to želi, prihvaća ciljeve radi kojih je 
Klub osnovan i odredbe ovog Statuta, te svaki ljubitelj pasa, posebice pinčera i šnaucera. 
 
 



Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili  
skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu 
suglasnost. 
 
Članovi Kluba mogu biti redovni i počasni.  
Redovni član je osoba koja je uplatila članarinu za tekuću godinu te se aktivno uključuje u sve 
vidove rada i djelovanja. 
Počasnim članom može postati osoba koju predloži Predsjedništvo, a Skupština Kluba potvrdi. 
Počasno članstvo je doživotno. 
Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine. 
Počasni član Kluba nema pravo glasa na Skupštini, ne sudjeluje u biranju tijela Kluba, niti može 
biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu Kluba. 
 
 

Članak 14. 
 
Članom Kluba se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba. 
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži sljedeće podatke: 

 ime i prezime/naziv  
 osobni identifikacijski broj (OIB) 
 datum rođenja 
 datum pristupanja 
 kategorija članstva 
 datum prestanka članstva 
 adresa 
 kontakt telefon i/ili e-mail adresa 
 druge podatke po potrebi 

 
Na web stranici Kluba popis će sadržavati samo ime i prezime člana. 

 
 

Članak 15. 
 

Popis članova mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 
zahtjev. 

 
 
 
 

     Članak 16. 
 

Iznos članarine za svaku tekuću godinu određuje Predsjedništvo Kluba. 
 

 
 
 



 
Članak 17. 

 
Prava članova su: 

 neposredno sudjelovanje i odlučivanje te biranje i mogućnost da budu birani u sve  
organe i delegacije Kluba 

 slobodno podnošenje prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Kluba 
 dobivanje kinoloških obavijesti o svim kinološkim zbivanjima u Hrvatskoj i inozemstvu 
 ostvarivanje svih prava određenih Pravilnikom o stručnom radu HKS-a 

 
 
 

Članak 18. 
 

Dužnosti članova su: 
    -     redovito plaćanje članarine 
    -     aktivno sudjelovanje u radu Kluba  
    -     savjesno obavljanje zadataka i obveza povjerenih kroz funkcije u Klubu 
    -     rad na kinološkom obrazovanju prema vlastitim sklonostima 
    -     zalaganje za korektne odnose unutar i izvan Kluba 
    -     doprinos ugledu Kluba 
    -     sudjelovanje u radu Skupštine Kluba 
    -     čuvanje materijalnih dobara 
 
 

Članak 19. 
 

Članovi Kluba rješavaju sporove arbitražom kluba koje imenuje Predsjedništvo. 
 
 

Članak 20. 
 

Članstvo u Klubu prestaje: 
 dragovoljnim istupom uz pisanu izjavu o istupanju iz članstva 
 neplaćanjem članarine 
 isključenjem 
 prestankom postojanja Kluba 
 smrću člana 

 
 
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka konačna. 
Ukoliko član ne plati članarinu za tekuću godinu do kraja te godine, briše se iz članstva bez 
posebnog obrazloženja. 
 
 
 



Članak 21. 
 

Klub se može udružiti u razne srodne udruge u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Odluku o 
udruživanju donosi Skupština. 
Pripajanje ili udruživanje se ne može provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju 
negativan rezultat. 
 
 
 
IV TIJELA KLUBA 
 

 
Članak 22. 

Tijela kluba su: 
 -    Skupština 
 -    Predsjedništvo 
 -    Nadzorni odbor 

U tijela Kluba se mogu birati samo punoljetni redovni članovi . 
 
 

SKUPŠTINA 
 
 

Članak 23. 
 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. 
Skupštinu sačinjavaju svi redovni poslovno sposobni članovi Kluba te po jedan predstavnik 
pravne osobe redovne članice udruge. 
 
 

 
Članak 24. 

 
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. 
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, najkasnije do 30. lipnja, dok se 
izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine, a izvanredna prema potrebi. 
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu te utvrđuje dnevni red, dan, 
mjesto i vrijeme održavanja Skupštine. Skupština se saziva pismenim putem najmanje 8 dana prije 
održavanja, a poziv mora sadržavati dnevni red te dan, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine. 
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba ili 
Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine, predlagatelji su dužni predložiti 
dnevni red sjednice. 
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva 1/3 
članstva ili Nadzornog odbora, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog 
reda, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine). 
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u 
Registar udruga. 



Članak 25. 
 

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju 
odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem 
izabrati radno predsjedništvo od 3 člana koje će predsjedati Skupštinom. 
O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 
Skupština javnim glasovanjem bira zapisničara koji je uz predsjedavajućeg na Skupštini, 
supotpisnik zapisnika. 
 
 

Članak 26. 
 

Skupština može donositi valjane odluke ako je na sjednici Skupštine nazočna natpolovična većina 
svih redovnih članova Kluba (kvorum). Ukoliko se ustanovi da se nije nazočna natpolovična 
većina svih redovnih članova Kluba pričekati će se 30 minuta od vremena predviđenog za početak 
sjednice Skupštine. Ukoliko ni nakon isteka 30 minuta nije prisutna natpolovična većina svih 
redovnih članova Kluba, Skupština će se održati i donositi valjane odluke bez obzira na ukupan 
broj nazočnih redovnih članova Udruge. 
 
Odluke se donose običnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Udruge. 
 
Glasovanje na Skupštini je javno, a Skupština može odlučiti da se o određenim pitanjima glasuje 
tajno. 

 
 

Članak 27. 
 

Skupština Kluba: 
-    utvrđuje politiku razvitka i rada Kluba 
-    donosi i mijenja Statut Kluba 
-    donosi financijski plan i završni račun 
-    donosi i mijenja program rada 
-    donosi druge odluke i akte važne za rad Kluba 
-    bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva 
-    bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora 
-    bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika Kluba  
-    bira i razrješuje predsjednika Nadzornog odbora 
-    razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba 
-    daje smjernice za rad Kluba 
-    osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke 
-    odlučuje o žalbama članova na odluke Predsjedništva u disciplinskom postupku 
-    odlučuje o prestanku rada Kluba 
-    obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom 

 
 
 
 



PREDSJEDNIŠTVO 
 

Članak 28. 
 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba. 
 

 
Članak 29. 

 
Predsjedništvo se sastoji od tri člana, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i jedan član. 
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice 
Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.  
 
 

Članak 30. 
 

Predsjedništvo: 
    -   bira i razrješuje tajnika Kluba 
    -   bira i razrješuje blagajnika Kluba 

-   bira i razrješuje voditelja uzgoja 
-   saziva Skupštinu Kluba 
-   utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i  
    prihvaćanje 
-   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 
-   imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke (npr. Stručni  
    odbor)  
-   provodi disciplinski postupak 
-   obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba 

 
 

Članak 31. 
 

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba. 
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik. 
 
 

Članak 32. 
 

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini, kojoj podnosi izvješće o svom radu. 
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine. 
 
 
 



Članak 33. 
 

Članovi Kluba disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i 
drugim aktima. 
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 
najmanje 1/3 članova Skupštine. 
Disciplinski postupak provodi Predsjedništvo. 
Odluke u disciplinskom postupku se donose većinom glasova svih članova Predsjedništva. 
O radu Predsjedništva u disciplinskom postupku vodi se poseban zapisnik koji potpisuju svi 
članovi Predsjedništva 
U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: 

 opomena 
 isključenje iz Kluba 

 
 

Članak 34. 
 

Protiv odluke Predsjedništva u disciplinskom postupku, može se u roku od 15 dana, računajući od 
dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. 
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana primitka žalbe. 
Odluka Skupštine u žalbenom postupku je konačna. 
 
 
 
NADZORNI ODBOR 
 

Članak 35. 
 

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i 
mišljenju izvješćuje Predsjedništvo, Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran. 
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima 
Kluba te sa Statutom i aktima HKS-a.                         
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba. 
 
 

Članak 36. 
 

Nadzorni odbor ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju i druge podatke, radi utvrđivanja 
činjeničnog stanja. 
 

 
Članak 37. 

 
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana. 
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Nadzornog 
odbora. 



Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. 
O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Nadzornog odbora. 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK KLUBA 
 

Članak 38. 
 

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri (4) godine. Nakon isteka mandata 
Predsjednik Kluba može ponovno biti biran na sljedeći mandat, bez ograničenja broja mandata. 
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva i predsjednik Skupštine.  
 
Predsjednik Kluba: 

- je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko  
poslovanje Kluba 

-   zastupa i predstavlja Klub 
-   pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Kluba 
-   brine o upoznavanju javnosti s radom Kluba i njegovih tijela 
-   rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva 
-   saziva sjednice Predsjedništva 
-   obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom 
-   zastupa Klub u tijelima HKS-a 
 

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. 
 
 
 
DOPREDSJEDNIK KLUBA 

 

Članak 39. 

Dopredsjednik  Kluba zastupa Udrugu u slučaju spriječenosti Predsjednika  
Dopredsjednika bira Skupština na četiri (4) godine. Nakon isteka mandata Dopredsjednik Kluba 
može ponovno biti biran na sljedeći mandat, bez ograničenja broja mandata. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok 
zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom. 
 
 
 
 
 
 



TAJNIK KLUBA 
  
 

Članak 40. 
 

Tajnika Kluba bira i razrješuje Predsjedništvo na mandat od četiri (4) godine za obavljanje 
stručno-administrativnih poslova u Klubu. Tajnika može smijeniti Predsjedništvo i prije isteka 
mandata ako na njegovo poslovanje imaju primjedbe članovi Kluba ili druga tijela Kluba. 
Nakon isteka mandata Tajnik Kluba može ponovno biti biran na sljedeći mandat, bez ograničenja 
broja mandata. 

Članak 41. 
 

Tajnik Kluba odgovoran je za: 
-    vođenje registara članova 
-    dostavu popisa članova Kluba HKS-u 
-    uredno čuvanje i arhiviranje klupske dokumentacije. 

 
 

Članak 42. 
 

Tajnik Kluba je dužan, ukoliko administrativno utvrdi nepravilnosti u radu tijela Kluba ili njihovih 
članova, o svojim primjedbama obavijestiti Predsjedništvo. 
 
 

Članak 43. 
 

Tajnik Kluba dužan je odazvati se sastancima Predsjedništva, ukoliko to od njega zatraži 
Predsjedništvo. 

 
 

Članak 44. 
 

Tajnik Kluba je odgovoran za svoj rad Predsjedništvu Kluba. 
 
 
 
BLAGAJNIK KLUBA 
 

Članak 45. 
 

Blagajnika Kluba bira i razrješuje Predsjedništvo na mandat od četiri (4) godine. Blagajnika može 
smijeniti Predsjedništvo i prije isteka mandata ako na njegovo poslovanje imaju primjedbe članovi 
Kluba ili druga tijela Kluba. 
Nakon isteka mandata Blagajnik Kluba može ponovno biti biran na sljedeći mandat, bez 
ograničenja broja mandata. 

 
 



Članak 46. 
 

Blagajnik Kluba vodi materijalno-financijsko poslovanje prema zakonskim odredbama. 
 
 

Članak 47. 
 

Blagajnik Kluba dužan je: 
    -    primati uplate članarina članova Kluba 

 -    pravovremeno podmirivati sve financijske obveze Kluba prema HKS-u i ostalim  
     dobavljačima dobara i usluga 
-    voditi dokumentaciju o materijalno-financijskom poslovanju Kluba. 

Članak 48. 
 

Blagajnik Kluba dužan je odazvati se sastancima Predsjedništva, ukoliko to od njega zatraži 
Predsjedništvo. 
 
 

Članak 49. 
 

Blagajnik Kluba Skupštini podnosi na usvajanje pismeno izvješće o materijalno-financijskom 
poslovanju Kluba. Navedeno izvješće, blagajnik je dužan prethodno predočiti Nadzornom odboru 
na usvajanje. 
 
 

Članak 50. 
 

Blagajnik Kluba je za svoj rad odgovoran Skupštini i Predsjedništvu. 
 
 

Članak 51. 
 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati 
stalne i povremene komisije ili druga radna tijela (npr. Stručni odbor). 
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje 
se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 
 
 
 
V  VODITELJ UZGOJA 
 

Članak 52. 
 

Voditelja uzgoja bira i razrješuje Predsjedništvo kluba na mandat od četiri (4) godine. Nakon 
isteka mandata Voditelj uzgoja može ponovno biti biran na sljedeći mandat, bez ograničenja broja 
mandata. 
 



Voditelj uzgoja može biti kinološki sudac ili sudački pripravnik za pasmine pinčera i šnaucera ili 
uspješni uzgajač navedenih pasmina. 
Voditelj uzgoja je za svoj rad odgovoran Skupštini i Predsjedništvu Kluba. 
Na godišnjem sazivu Skupštine Kluba voditelj uzgoja dužan je podnijeti pisano izvješće o svom 
radu koje posebice mora sadržavati podatke o izvršenim parenjima, broju legala i štenaca, 
slobodnim parnjacima po pasminama. Pisano izviješće usvaja Skupština. 
 
 
 
 
VI IMOVINA KLUBA I NAČINI  STJECANJA IMOVINE 
 

Članak 53. 
Imovinu Kluba čine: 

-    novčana sredstva 
-    pokretne stvari 
-    nekretnine 
-    prava i obveze Kluba 

 
 

Članak 54. 
 

Klub stječe imovinu: 
-    od članarine 
-    dobrovoljnim prilozima i darovima 
-    iz drugih izvora u skladu sa zakonom 

 
 

Članak 55. 
 

Imovinom Kluba upravlja se na način koji osigurava njezino najbolje i ekonomski svrsishodno 
korištenje.  
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Kluba, članovi imaju pravo na 
naknadu. 
 
 
 
VII ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA 
 
 

Članak 56. 
 

Mandat izabranih tijela Kluba je četiri godine i može se ponavljati bez ograničenja. 
Članovi tijela razrješuju se na isti način na koji su i izabrani. 
 
 

 



 
Članak 57. 

 
Svaki član Kluba dužan je savjesno obavljati svoje funkcije. Odgovornost obavljanja funkcije je 
osobna. 
 

Članak 58. 
 

Obnašatelji funkcija odgovorni su tijelima koja su ih izabrala. Nositelji funkcija odgovaraju 
moralno i materijalno, ako je na njihov prijedlog donijeta odluka koja je nanijela štetu Klubu, a 
oni su prigodom donošenja odluke prikrili činjenice. 
 

Članak 59. 
 

Ako se utvrdi postojanje povrede iz prethodnog članka, može se kao disciplinska mjera izreći: 
-     smjenjivanje s funkcije 
-     smjenjivanje s funkcije i isključenje iz Kluba 

Izricanje navedenih mjera ne oslobađa od odgovornosti za naknadu štete. 
 
 
 
VII PRESTANAK RADA KLUBA 
 

Članak 60. 
 

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom. 
U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili 
zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. 
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja 
Kluba na način propisan ovim statutom. 
 
 
 
LIKVIDATOR 
 
 

Članak 61. 
 

Likvidator je osoba koja provodi likvidacijski postupak Kluba, koji – u slučajevima odluke 
 
 
 
 
Skupštine o prestanku Kluba, pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge ili na zahtjev člana 
Kluba kada broj članova Kluba padne ispod broja osnivača potrebnog za utemeljenje – pokrene 
nadležni ured. 
 



Rješenjem o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka mijenja se naziv Kluba 
tako da se iza naziva dodaje oznaka »u likvidaciji«. 
 
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba za zastupanje Kluba i likvidator 
je jedina osoba koja zastupa Klub u postupku likvidacije od otvaranja do okončanja likvidacijskog 
postupka i brisanja Kluba iz Registra udruga. 
 
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije i provodi likvidacijski postupak na način, u 
rokovima i u granicama utvrđenim zakonom. 
 

Članak 62. 
 

Likvidatora imenuje i opoziva Predsjedništvo Kluba na mandat od četiri (4) godine i on se kao 
likvidator Kluba upisuje u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge. 
Likvidator mora posjedovati stručno znanje i iskustvo koji ga čine kompetentnim za vođenje 
postupka likvidacije i skrb o raspodjeli imovine. 
 
 
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 63. 
 

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova nazočnih redovnih članova Skupštine nakon 
provedene rasprave. 
 

Članak 64. 
 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. 
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba. 
 

Članak 65. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
 
        
           Dunja Mlakar 
                  Predsjednica 
                 „Kluba pinčera i šnaucera“ 


