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Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj: 74/14),članka 14. stavak 3   

Zakona o sportu (NN broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Tenis kluba   

Samobor 1890 na sjednici održanoj dana  9. rujna 2015. godine  

donijela je 

 
 

S T A T U T   
TENIS  KLUBA  SAMOBOR 1890 

 
 
 
I.   TEMELJNE ODREDBE 

 

   

Članak 1. 

   
Tenis klub Samobor 1890 (u daljnjem tekstu: klub) je neprofitna športska udruga kojoj je 
temeljni cilj razvijanje i kvalitetno unapređenje teniskog športa te provođenje športskih 
djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o športu. 
 

     Ovim statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu, izgledu pečata; zastupanju; javnosti djelovanja; 

članstvu; ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, 

tijelima kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka 

mandata tijelima kluba, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova, izboru 

i opozivu likvidatora kluba, obavljanju gospodarske djelatnosti, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju 

imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja kluba  te drugim pitanjima od značaja 

za klub. 

 

                                                         Članak 2. 
 
 
Naziv kluba je:                 Tenis klub ''Samobor 1890”  

Skraćeni naziv kluba je:   T.K. "Samobor 1890". 

Sjedište kluba je:             Samobor, Josipa Jelačića 30 

Klub djeluje na području Grada Samobora 

 

Članak 3. 

 
Tenis klub "Samobor 1890" je športska udruga registrirana pri Uredu državne uprave u 
Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu - Ispostava Samobor. 
 
Tenis klub Samobor 1890 upisuje se i u Registar športskih djelatnosti pri uredu državne uprave 
u županiji te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH.   
 
Teniski klub "Samobor 1890" je neprofitna pravna osoba.  
 
U pravnom  prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun. 
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Članak 4. 

 
Klub ima znak. 
 
Znak kluba je okruglog oblika sa stiliziranim teniskim reketom u sredini. 

 
Članak 5. 

 
Klub ima pečat. 
 
Pečat kluba je okruglog oblika, promjera 30 mm.  
 
U sredini pečata nalazi se stilizirani teniski reket.  
 
Uz rub pečata upisano je Tenis klub  Samobor 1890 Samobor  
 

Članak 6. 

 
Klub  predstavlja  Predsjednik kluba.  
 
U njegovoj odsutnosti ili spriječenosti klub predstavlja Tajnik kluba. 
 
Upravni odbor kluba može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje kluba.              

              

Članak 7. 
 

              Rad kluba je javan.  

Javnost rada klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, a posebno pravodobnim 
izvješćivanjem članstva o radu kluba davanjem informacija i izvješća putem elektronskih medija 
i putem sredstava javnog priopćavanja. 

 
Članak 8. 

 
Tenis klub "Samobor 1890" je udružen u Hrvatski teniski savez, Samoborski športski savez,  
a može biti udružen i u druge teniske asocijacije o ćemu odluku donosi Upravni odbor kluba.   
 
 
 
 

II.  ČLANSTVO  U  KLUBU 
 

Članak 9. 

 
Članom kluba može postati svaki građanin koji uredno plati redovnu godišnju članarinu u punom 
iznosu i obveže se pridržavati ovog Statuta, a da ga prethodno prihvati Upravni odbor kluba. 
Članstvo u  Tenis klubu Samobor 1890 čine slijedeće kategorije članova: 
 
- članovi kluba - natjecatelji, 
- članovi kluba – rekreativni igrači, 
- počasni (VIP) članovi kluba, 
- podupirući članovi.   
 
Članom kluba postaje se  uplatom godišnje članarine i upisom u Knjigu članova kluba. 
Upis u Knjigu članova kluba odobrava Upravni odbor kluba svojom odlukom.  
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Član kluba ostvaruje pravo na klupsku iskaznicu. 

 
Članak 10. 

 
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 Tenis 
kluba Samobor 1890. 

     Član kluba - natjecatelj uključen je u proces klupskog treninga, plaća mjesečnu    
     šklolarinu te se temeljem toga vodi u Knjizi članova kluba. 

 
Član kluba – rekreativni igrač 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.  
  

    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 i ima sva prava kao i ostali redovni članovi  
    kluba. 
 
    Podupirući član kluba ima plaćenu podupiruću članarinu i može biti biran u tijela kluba samo   
    ako je njegovo članastvo u klubu starije od 5 godina  

 
Knjiga članova kluba. obvezno sadrži: 

-   ime i prezime odnosno naziv člana 
-   OIB člana 
-   datum pristupanja klubu 
-   kategoriju članstva 
-   datum prestanka članstva u klubu  
 

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

 
 

Članak 11. 
 
Prava članova kluba su: 
 
- da se bave tenisom i da se usavršavaju u teniskom športu, 
- da u svom bavljenu tenisom koriste objekte i drugu imovinu kluba, 
- da sudjeluju u natjecanjima u klubu i za klub, 
- da biraju i da budu birani u tijela kluba, 
- da posjeduju člansku iskaznicu kluba, 
- da koriste ostala prava i povlastice koje klub za njih propiše.   

 
Članak 12. 

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

 
Članstvo u klubu prestaje: 
- svojevoljnim istupom, 
- isključenjem po konačnoj i pravomoćnoj odluci nadležnog tijela kluba, 
- prestankom rada kluba. 
 

     Članovima kluba koji ne plate godišnju članarinu do kraja mjeseca lipnja tekuće godine    
     suspendiraju se članska prava u klubu sve do izvršene uplate.  

 
Uplatom članarine  suspenzija se briše i smatra se da nije ni izrečena, a član kluba automatski 
ostvaruje sva prava člana predviđena ovim statutom.  
 
 

Ill.  CILJEVI  I  DJELATNOST  KLUBA 
 

Članak 14. 

 
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja teniskog športa u Gradu Samoboru 
i šire.  
 
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, 
- organiziranje  službenih i prijateljskih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na istima, 
- skrb o pravima svih članova, a posebno skrb o natjecateljima i kategoriziranim sportašima, 
- 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,, 
- unapeređenje odnosa sa teniskim klubovima iz Hrvatske i inozemstva, 
- poticanje međusobnog razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom. 

 
     Klub sukladno proklamiranim ciljevima djeluje na području sporta. 

 
IV.  TIJELA  UPRAVLJANJA  KLUBOM 

 
 Članak 15. 

 
Tijela  upravljanja klubom su: 
                                              -  Skupština kluba, 
                                              -  Upravni odbor kluba 
                                              -  Predsjednik 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. 

U Upravni odbor kluba ne mogu se birati osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo. 
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    SKUPŠTINA KLUBA 
Članak 16. 

 
Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja klubom.  

 
Članak 17. 

 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.  
 
Redovita Skupština  zasjeda najmanje jednom godišnje.  
 
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 Nadzornog odbora 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 mogučnosti sazvati Izbornu skupštinu kluba sazvat će je najmanje tri punopravna člana 

kluba koji su upisani u klnjigu članova kluba. 

Članak 18. 
 
Skupštinu kluba čine svi članovi kluba koji su uplatili redovnu godišnju članarinu. 
 
Svi članovi kluba upisani u Knjigu članova kluba imaju pravo prisustvovati sjednici Skupštine 
kluba.  
 

     Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik kluba ili u njegovoj odsutnosti osoba koju odredi  
     Predsjednik kluba. 

 
Zapisnik o radu Skupštine i odluke sa Skupštine potpisuje Predsjednik kluba. 
 
 

Članak 19. 
 
Skupština  kluba donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom na sjednici prisutnih članova 
kluba.   
Skupština je postigla kvorum ako joj prisustvuje 20%  punopravnih članova kluba.  
Način glasovanja na sjednici Skupštine određuje Skupština. 
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 Članak 20. 
 
Skupština  kluba: 
 
                           - utvrđuje politiku razvoja kluba, 
                           - usvaja Statut kluba, njegove izmjene i dopune, 
                           - prihvaća financijski plan i završni račun, 
                           - donosi poslovnik o svome radu, 
                           - prihvaća Program rada kluba, 
                           - imenuje i razrješuje Predsjednika kluba,  
                           - bira i razrješuje članove Upravnog odbora kluba, 
                           - bira i razrješuje članove Nadzorng odbor kluba, 
                           - bira i opoziva likvidatora kluba 
                           - razmatra i usvaja izvješća o radu kluba, 
                           - upravlja nepokretnom imovinom kluba, 
                           - odlučuje o dodjeli titule počasni predsjednik kluba i počasni član kluba, 
                           - odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova skupštine o prestanku rada      
                             kluba,  
                          -  obavlja i druge poslove određene zakonom ili ovim Statutom. 

 
 

PREDSJEDNIK  KLUBA 

 
Članak 21. 

 
Predsjednik kluba ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora kluba po 
položaju. 
 
Predsjednika kluba izabire  Upravni odbor kluba većinom glasova prisutnih članova. 
Predsjednik kluba: 

                     -  zastupa i predstavlja klub, 
                                -  rukovodi radom Upravnog odbora kluba, 
                                -  saziva Skupštinu kluba i rukovodi njenim radom, 

                     -  imenuje dopredsjednika kluba iz sastava Upravnog odbora kluba, 
                     -  potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor kluba, 
                     -  potpisuje financijsku dokumentaciju i završni račun 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. 

     
    UPRAVNI ODBOR KLUBA 

 
Članak 22. 

 
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 kluba čini slijedećih 5 članova koje izabere skupština među svojim članovima 
glasovanjem. 
 
Upravni odbor kluba čine predsjednik, dopredsjednik i još 3 člana upravnog odbora 
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Članak 23. 
 
Upravni odbor kluba: 
 
-     imenuje Sportskog direktora kluba, 
- imenuje Tajnika kluba,  
- imenuje blagajnika kluba, 
- imenuje stručne osobe – trenere u klubu, 
- određuje naknadu za rad klupskih djelatnika i trenera u klubu, 
- daje inicijativu za sazivanje Skupštinu 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 pokretnom imovinom kluba, 
- podnosi izvješća o radu Skupštini kluba, 
- odlučuje o primanju i upisu u Knjigu članova novih članova u klub, 
- odlučuje o počasnom članstvu u klubu, 
- imenuje komisije i druga tijela prema potrebi, te im određuje namjenu i zadatke,  
- 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 24. 
 

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

    

     
   TAJNIK KLUBA 

 
Članak 25. 

 
Tajnik kluba: 
  
- zastupa klub, 
- vodi klupsku administraciju, 
- 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. 
  
 

NADZORNI ODBOR KLUBA 

 
Članak 26. 

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.  
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Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba. 
 
Financijsko izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini 
na razmatranje i prihvaćanje. 

 
Članak 27. 

 
Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora. 
Predsjednik Nadzornog odbora sudjeluje 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 28. 

 
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. 

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

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. 

     
                                                                        Članak 29. 
 
    Klub ima Stegovnu komisiju  od  tri člana. 
 
    Protiv članova kluba može se voditi stegovni postupak te im se mogu  izricati slijedeće stegovne       
    mjere: 
          -  opomena 
          -  isključenje iz kluba 

 
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 30. 
 

            Likvidatora kluba bira i opoziva Skupština kluba  u skladu s odredbom Statuta kluba.                              
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            Osoba likvidatora upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za provedbu postupka      

            likvidacije. 

          Likvidator kluba u slučaju otvaranja likvidacijskog postupka nad Tenis klubom Samobor 1890 

            je Predsjednik Nadzornog odbora kluba. 

            Likvidator će obqavljati svoj rad bez naknade. 

 

            V.  MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE  

Članak 31. 
 

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 Dopredsjednik kluba su potpisnici materijalne i financijske dokumentacije kluba. 

 
  Članak 32. 

 
Klub ostvaruje prihode: 
- od članarine svojih članova, 
- iz dotacija Športske zajednice Grada Ogulina, 
- dobrovoljnim prilozima i darovima, 
- putem natječaja iz državnih, područnih ili lokalnih proračuna, 
- od sponzora i donatora putem sponzorskih ili donacijskih ugovora, 
- 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. 
 
Klub može stjecati prihode i obavljanjem slijedećih gospodarskih djelatnosti sukladno posebnim 
propisima:  
 
- pružanjem usluge teniske poduke korisnicima u okviru svoje športske djelatnosti,  
- iznajamljivanjem teniskih terena korisnicima, 
- davanjem u zakup teniskih terena i objekata kluba. 

 

              Klub navedene djelatnosti ne može obavljati radi stjecanja dobiti.  

Ako u obavljanju navedenih djelatnosti klub ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora upotrijebiti 

isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom kluba. 

   VI.  IMOVINSKI ODNOSI 
 

                                                               Članak 33. 

 
    Teniski klub Samobor 1890 kao pravna osoba, nositelj je imovinskih prava i obveza. 
 

Klupska imovina sastoji se od: 
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                                               -   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. 

    
   VII.  PRESTANAK  RADA  KLUBA 

 
                                                               Članak 34. 
 
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. 
 
Imovina u slučaju prestanka rada kluba pripada udruzi ili zakladi koja ima slične ili iste 
statutarne ciljeve. 
 

     Skupštine kluba donosi  odluku o prestanku rada kluba  dvotrećinskom većinom svih članova  
     kluba. 

  
   VIII.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

  Članak 35. 

 
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 u Skupštini nakon provedene rasprave. 
 
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku predviđenom za donošenje Statuta. 

 
  Članak 36. 

 
Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.  

 
 Članak 37. 

               

               Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Tenis kluba Samobor 1890 od 

              27. veljače 2007. godine. 

 
 

                                                                                              TENISKI KLUB SAMOBOR 1890 
                                                                         Predsjednik:  

                                                                                                                                                                                 
 
U Samoboru 9. rujna 2015. godine. 


