
Na temelju članka 13. i članka 55. st. 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj:  
74/14), članka 14. Zakona o športu (“Narodne novine” broj: 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12, 94/13), te članka 33. Statuta veslačkog kluba “KRKA” Šibenik od 22. 
prosinca 2009. godine, Skupština veslačkog kluba “Krka” Šibenik na svojoj sjednici 
održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijela je slijedeći

S T A T U T 
 VESLAČKOG KLUBA ”KRKA” ŠIBENIK

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o: 
- općem određenju veslačkog kluba „Krka” (dalje: Klub); 
- mjestu i nadnevku osnivanja, te punom i skraćenom nazivu Kluba; 
- teritorijalnom djelovanju i sjedištu Kluba; 
- izgledu pečata, zastave, znaka i prepoznatljivim bojama Kluba; 
- zastupanju i predstavljanju Kluba; 
- području djelovanja sukladno ciljevima;
- ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Kluba; 
- gospodarskoj djelatnost sukladno zakonu;
- vođenju  upisnika  članova Kluba,  uvjetima i  načinu  učlanjivanja  i  prestanku 

članstva, 
- pravima, obvezama i odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova; 
- tijelima  Kluba,  njihovu  sastavu  i  načinu  sazivanju  sjednica, izboru, 

opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja 
Skupštine Kluba u slučaju isteka mandata; 

- imovini, stjecanju i raspolaganju imovinom, te postupku s imovinom u slučaju 
prestanka Kluba; 

- udruživanju Kluba u sportske saveze na lokalnoj i državnoj razini;
- statusnim promjenama; 
- osiguranju javnosti djelovanja Kluba;
- rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Kluba; 
- izboru i opozivu likvidatora Kluba;
- prestanku Kluba; 
- te drugim pitanjima od značaja za Klub njegovo ustrojstvo i funkcioniranje.

Članak 2.

Klub je neprofitna pravna osoba - udruga više fizičkih i  pravnih osoba slobodno i 
dobrovoljno  udruženih  radi  ostvarenja  razvoja  i  unapređenja  veslačkog  sporta  u 
gradu Šibeniku, kao i odgoja, sportskog podučavanja, razvijanja psihofizičkih osobina 
i očuvanja zdravlja članova, razumijevanja i prihvaćanja etičkih vrijednosti olimpizma, 



te promicanja kulturno-povijesnih,  turističkih  i  gospodarskih  značajki  svog Grada i 
šire društvene sredine u kojoj Klub djeluje.

Članak 3.

Klub je osnovan u zgradi Narodne kavane 01. studenoga 1923. godine.
Puni naziv Kluba je: Veslački klub “Krka” Šibenik.
Naziv Kluba na engleskom jeziku je: Rowing Club “Krka” Šibenik
Skraćeni naziv Kluba je: V.K. “Krka” Šibenik.

Članak 4.

Klub djeluje na teritoriju Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.
Sjedište Kluba je u Šibeniku, Obala prvoboraca 34.

Članak 5.

Klub ima svoj pečat, zastavu, znak i prepoznatljive boje.
Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 32 mm, s natpisom: Veslački klub “Krka” 
Šibenik, a u sredini je znak.
Zastava Kluba je bijele boje, u obliku je trokuta veličine 2 X 1 metar, s modrim slovom 
“K” koje se proteže do rubova. 
Znak Kluba je u obliku trokuta bijele podloge s modrim slovom “K” koje se proteže do 
rubova.
Boja Kluba su modra i bijela.

Članak 6.

Klub je  upisan je  u  Registar  udruga Republike  Hrvatske,  te  u  Registar  športskih 
djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave.
Klub zastupaju Predsjednik Kluba i Dopredsjednik Kluba. 
Klub  predstavljaju  Predsjednik  Kluba  i  Dopredsjednik  Kluba,  te  Predsjednik 
Skupštine i Dopredsjednik Skupštine.
Klub financijsko poslovanje obavlja preko žiro-računa.

2. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 7.

Područje djelovanja Kluba sukladno ciljevima je sport i to baš veslanje.
Temeljni ciljevi Kluba jesu:
-  omasovljenje  i  unaprjeđenje  veslačkog  športa  kroz  odgoj,  podučavanje, 
kontinuirano
  sustavno vježbanje radi unaprjeđivanja zdravlja djece i mladeži;
- poticanje razvoja veslačkog športa radi postizanja vrhunskih sportskih dostignuća;



- poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja 
i
  poštivanja drugih, te učenja toleranciji i odgovornosti kroz bavljenje športom i to sve 
bez
  obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku i spolnu pripadnost. 

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva iz prethodnog članka Klub obavlja slijedeće djelatnosti:
- planiranje rada radi razvoja veslačkog sporta; 
- provođenje sustavne sportske pripreme i poduke članova radi učenja veslanja; 
- sudjelovanje u veslačkim natjecanjima;
- usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra;
- upravljanje  športskim  objektom  “Dom  V.K.  Krka”  kojega  je  Klub  vlasnik,  te 

okućnicom;
- nabavljanje sportske opreme (veslački čamci, vesla, pomoćne sprave i uređaji);
- suradnja s drugim veslačkim klubovima u zemlji i inozemstvu;
- organizacija sportskih i drugih priredbi radi promidžbe i razvoja Kluba i veslačkog 

sporta uopće;
- skrb o zdravstvenoj zaštiti i zdravlju veslača;
- obavljanje ostalih djelatnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.

Sukladno  posebnim  propisima  kojima  se  uređuju  uvjeti  za  obavljanje  određenih 
djelatnosti, a pored djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovoga članka, Klub 
može obavljati  i  gospodarsku djelatnost  davanja u najam dijela sportskog objekta 
“Dom V.K.  Krka”.  Profit  ostvaren  od  obavljanja  gospodarske  djelatnosti  smije  se 
koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva navedenih u članku 7. ovog Statuta.

3. ČLANOVI KLUBA

Članak 9.

Pod  niže  navedenim  uvjetima  članovi  Kluba  mogu  biti  fizičke  i  pravne  osobe  s 
prebivalištem, boravištem, ili sjedištem, na teritoriju Republike Hrvatske.
Fizičke osobe prava i obveze koje proizlaze iz osnove članstva u Klubu ostvaruju 
neposredno, ili putem ad hoc opunomoćenog zastupnika.
Pravne osobe prava i obveze koje proizlaze iz osnove članstva u Klubu ostvaruju 
neposredno,  preko  opunomoćenog  predstavnika  za  to  imenovanog  od  strane 
odgovorne osobe u pravnoj osobi. 
Članom Kluba mogu postati  i  osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o 
učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik, ili skrbnik.
Članom Kluba mogu postati  i  osobe uzrasta od 14 do 18 godina za koje pisanu 
suglasnost za učlanjivanje u Klub daje zakonski zastupnik, ili skrbnik.
Članstvo u Klubu može biti redovno, upravljajuće i počasno.
Sukladno prethodnom stavku ovog članka Klub vodi slijedeća tri upisnika članova:
- upisnik upravljajućih članova (s pravom odlučivanja);
- upisnik redovnih članova (aktivnih sportaša);
- upisnik počasnih članova (naročito zaslužni). 



O obliku i sadržaju svakog upisnika, te o načinu njihova vođenja odlučuje Uprava 
Kluba, a moraju sadržavati najmanje: osobno ime i prezime ili naziv; datum rođenja 
za članove fizičke osobe, prebivalište ili sjedište; osobni identifikacijski broj; datum 
učlanjenja  u  Klub,  datum prijelaza  iz  statusa  redovnog  u  upravljajućeg  člana,  ili  
dodjele počasnog članstva; te datum prestanka članstva u Klubu.

Članak 10.

Upravljajući  članovi  kluba  jesu  državljani  Republike  Hrvatske,  potpuno  poslovno 
sposobne fizičke osobe, te pravne osobe koje imaju sjedište na teritoriju Republike 
Hrvatske, koje prethodno dadu pismenu izjavu da prihvaćaju Statut i druge opće akte 
Kluba.
Učlanjenje upravljajućih članova vrši se putem potpisivanja pristupnice, verifikacijom 
iste, te plaćanjem članarine.
Redovni član nakon dana u kojem stječe potpunu poslovnu sposobnost ima pravo 
postati upravljajući član pod uvjetom da se njegova pristupnica verificira.
Godišnje  obnavljanje  upravljajućeg  članstva  u  Klubu  vrši  se  urednim  plaćanjem 
članarine i to u cijelosti, ili razmjerno - u mjesečnim iznosima. 
Po verifikaciji pristupnice i plaćene članarine (za nove upravljajuće članove) odnosno 
po plaćanju članarine (za postojeće upravljajuće članove), izdaje se članska karta 
koja vrijedi za godinu za koju se plaća članarina.
Svaku potpisanu pristupnicu verificira (prihvaća) Uprava Kluba. Dok pristupnica nije 
verificirana (prihvaćena) smatrat će se prijavom za učlanjenje u Klub. Svaku prijavu 
Uprava Kluba može  odbiti uz obrazloženje.
Upravljajući članovi imaju pravo odlučivanja na sjednicama Skupštine Kluba.

Članak 11.

Redovni  članovi  Kluba  jesu  fizičke  osobe  koje  se  pripremaju  za  sudjelovanje  i  
sudjeluju  u  veslačkim  natjecanjima,  te  koje  prethodno  dadu  pismenu  izjavu  da 
prihvaćaju Statut i druge opće akte Kluba.
Učlanjenje  redovnih  članova vrši  se  putem potpisivanja  pristupnice,  te  plaćanjem 
članarine.
Godišnje obnavljanje redovnog članstva u Klubu vrši se urednim plaćanjem članarine 
i to u cijelosti, ili razmjerno - u mjesečnim iznosima. 
Po potpisivanju pristupnice i plaćanju članarine (za nove redovne članove) odnosno 
po plaćanju članarine (za postojeće redovne članove), izdaje se članska karta koja 
vrijedi za godinu za koju se plaća članarina.
Redovni članovi nemaju pravo odlučivanja na sjednicama Skupštine Kluba.

Članak 12.

Počasno članstvo u Klubu dodjeljuje se fizičkim osobama koje se nikad nisu bavile 
sportskim veslanjem u natjecateljskom smislu, te pravnim osobama, koje su svojom 
aktivnošću izuzetno doprinijele razvoju i  afirmaciji  Kluba, ili  razvoju i popularizaciji  
veslačkog sporta, ili sporta uopće.



Počasno  članstvo  dodjeljuje  se  odlukom Skupštine  Kluba,  a  na  prijedlog  Uprave 
Kluba.
O dodjeli počasnog članstva izdaje se povelja i počasna iskaznica.
Počasni članovi nemaju prava odlučivanja na sjednicama Skupštine Kluba.

Odluka o dodjeli počasnog članstva može se ukinuti zbog činidbi i/ili propusta koje/i 
su nastupile/i nakon dodjele počasnog članstva, te pravomoćnih osuđujućih presuda 
na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci za kazneno djelo počinjeno s 
namjerom, a koje/i bi negativno utjecale/i na njegovo dodjeljivanje da su postojale/i  
prije donošenja odluke o dodjeljivanju.
Odluka  o  počasnom  članstvu  poništava  se  ako  se  naknadno  utvrdi  da  su  prije 
donošenja iste postojale okolnosti zbog kojih počasno članstvo ne bi bilo dodijeljeno 
da se za njih znalo. Odluku o ukidanju, ili poništavanju, počasnog članstva donosi 
Skupština Kluba temeljem obrazloženog prijedloga Uprave Kluba. 

3.1. Prava i dužnosti upravljajućih članova:

Članak 13.

Upravljajući članovi Kluba imaju slijedeća prava:
- odlučivati na sjednicama Skupštine Kluba;
- birati i biti birani u tijela Kluba; 
- birati i biti birani za zastupnike Kluba u sportskim savezima i/ili zajednicama;
- usmeno i/ili  pismeno iznositi  svoje stavove na sjednicama Skupštine i/ili  Uprave 
Kluba, a
   koji se tiču ostvarenja ciljeva i/ili obavljanja djelatnosti Kluba 
- koristiti na propisan način i u za to određenim terminima sredstva Kluba u svrhu 
rekreacije
   i/ili rehabilitacije.

Upravljajući članovi Kluba dužni su:
- postupati u skladu s klupskim pravilima i odlukama upravnih tijela Kluba;
- svojim ponašanjem i vladanjem čuvati ugled Kluba;
- brižljivo čuvati imovinu Kluba, suzbijati rasipništvo i zloupotrebe na štetu Kluba;
- u  slučaju  kada  je  upravljajući  član  aktivni  sportaš  dužan  je  sudjelovati  u 

natjecanjima  za  koje  bude  određen,  te  izvršavati  dužnosti  koje  su  mu  kao 
aktivnom sportašu povjerene;

- u slučaju kada je upravljajući član imenovan za predstavnika Kluba u sportskim 
savezima i/ili zajednicama dužan je zastupati interese Kluba iznošenjem stavova 
koji su proistekli iz odluka tijela Kluba, a ne svoje osobne interese;

- plaćati članarinu i moguće druge financijske obveze na način kako je to uređeno 
odlukom nadležnog tijela Kluba.

3.2. Prava i dužnosti redovnih članova

Članak 14.



Redovni članovi Kluba imaju slijedeća prava:
- u  okviru  svojih  mogućnosti  sudjelovati  u  radu  Kluba  aktivnom  sportskom 

djelatnošću savjesnim pripremanjem za veslačka natjecanja i/ili sudjelovanjem na 
veslačkim natjecanjima, odnosno sudjelovanjem u drugim sportskim aktivnostima;

- koristiti na propisan način i uz pomoć stručnih osoba sredstva Kluba u cilju svog 
psihofizičkog razvoja;

- usmeno i/ili pismeno iznositi svoje stavove na sjednicama Skupštine i/ili Uprave 
Kluba, a koji se tiču ostvarenja ciljeva i/ili obavljanja djelatnosti Kluba 

Redovni članovi Kluba dužni su:
- postupati u skladu s klupskim pravilima i odlukama upravnih tijela Kluba;
- svojim ponašanjem i vladanjem čuvati ugled Kluba;
- brižljivo čuvati imovinu Kluba, suzbijati rasipništvo i zloupotrebe na štetu Kluba;
- sudjelovati u natjecanjima za koje budu određeni, te izvršavati dužnosti koje su im 

kao sportašima povjerene;
- plaćati članarinu i moguće druge financijske obveze na način kako je to određeno 

odlukom nadležnog tijela Kluba. 
Prava, dužnosti i odgovornosti redovnih članova, pored ovdje izrijekom navedenih, 
utvrđuju se posebnim odlukama tijela Kluba, kao i  mogućim ugovorima koje Klub 
sklapa sa svakim redovnim članom pojedinačno.

3.3. Odgovornost članova:

Članak 15.

Članu Kluba može se ograničiti, ili onemogućiti, korištenje određenih članskih prava 
kada  je  to  propisano  općim  aktima  Kluba,  ili  odlukom  nadležnog  tijela  Kluba 
donesenom zbog zaštite klupskih interesa i imovine u izvanrednim prilikama, te ako 
član  počini  povredu  članske  dužnosti  zbog  koje  se  može  pokrenuti  stegovni 
postupak.

Članak 16.

Član Kluba koji krši odredbe ovog Statuta i/ili odredbe drugih općih akata i/ili odluke 
tijela Kluba, čini povredu članske dužnosti i za takve povrede stegovno odgovara.
Članovima se mogu izricati slijedeće stegovne mjere:
- usmena opomena;
- pismena opomena;
- zabrana aktivnosti u Klubu do 12 mjeseci;
- isključenje iz članstva.
Članovi Kluba za štetu koju počine u odnosu na imovinu Kluba stegovno odgovaraju 
ako je šteta počinjena iz krajnje nepažnje, ili namjere. 

Članak 17.

Odluke o stegovnim mjerama donosi tročlano Stegovno povjerenstvo imenovano od 
strane Uprave Kluba, osim stegovne mjere isključenja iz članstva koju, na prijedlog 



Stegovnog  povjerenstva,  donosi  Uprava  Kluba.  Najmanje  jedan  član  Stegovnog 
povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.
O žalbama na odluke Stegovnog povjerenstva odlučuje Uprava Kluba, dok o žalbi na 
odluku o isključenju iz članstva odlučuje Skupština Kluba.
Povrede članske dužnosti, stegovni postupak, način donošenja odluka o stegovnoj i 
materijalnoj odgovornosti članova Kluba, propisuje Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj 
odgovornosti.

3.4. Prestanak članstva u Klubu

Članak 18.

Članstvo u Klubu prestaje:
- ispisom  iz  članstva,  na  dan  kada  Uprava  Kluba  na  zahtjev  člana  donese 

odgovarajuću odluku;
- isključenjem iz članstva, na dan kada protekne rok za žalbu na odluku nadležnog 

prvostupanjskog tijela Kluba, ili na dan kad nadležno drugostupanjsko tijelo Kluba 
o isključenju donese odgovarajuću konačnu odluku;

- brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine u razdoblju dužem od 3 mjeseca 
od zadnjeg dana razdoblja kad je članarina trebala biti plaćena u kojem slučaju se 
član iz Upisnika članova briše bez posebne odluke;

- smrću člana;
- prestankom rada Kluba.

4. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

Članak 19.

Članovi upravljaju Klubom neposredno, ili putem svojih predstavnika u tijelima Kluba, 
na način propisan ovim Statutom.
Tijela Kluba su:
- Skupština Kluba,
- Uprava Kluba,
- Predsjednik Kluba.
Članovi tijela Kluba ne smiju biti osobe kojima je to izrijekom zabranjeno zakonom.
Tijela mogu imati povjerenstva za kontinuirano, ili radne skupine za ad hoc rješavanje 
određenih okolnosti. Odluke o osnivanju i imenovanju članova povjerenstava donosi 
Uprava Kluba.

4.1. Skupština Kluba



 
Članak 20.

Skupština Kluba je najviše tijelo Kluba. 
Sastav Skupštine čine svi upravljajući članovi Kluba. 
Na  čelu  Skupštine  je  Predsjednik  Skupštine  koji  mora  biti  potpuno  poslovno 
sposoban  državljanin  Republike  Hrvatske,  visokoškolski  obrazovan,  dugogodišnji 
veslački djelatnik s dokazanim organizacijskim sposobnostima.
Skupština ima i  Dopredsjednika koji  mora  ispunjavati  iste  prethodne uvjete  kao i 
Predsjednik.
Skupština svoje odluke donosi na sjednicama koje mogu biti:
- Izborna,
- Redovna,
- Izvanredna,
- Svečana.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.
Redovna  sjednica  Skupštine  održava  se  najmanje  jednom u  jednoj  kalendarskoj 
godini.
Izvanredna  sjednica  Skupštine  saziva  se  temeljem  odluke  Uprave  Kluba,  ili  na 
pismeni zahtjev upućen Predsjedniku Skupštine, od strane najmanje jedne trećine 
upravljajućih članova Kluba.
Ukoliko Predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev predlagatelja 
iz prethodnog stavka ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva 
sjednicu  Skupštine  će  sazvati  Predsjednik  Kluba,  ili  skupina  predlagatelja.  Na 
izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se i odlučuje samo o pitanju zbog kojeg je i 
sazvana.
Svečana sjednica Skupština saziva se temeljem odluke Uprave Kluba, a povodom 
naročito značajnih događaja kao što su obilježavanje obljetnica, ili dodjele počasnog 
članstva.

Članak 21.

Sjednice Skupštine, posebnom odlukom u vidu poziva, saziva Predsjednik Skupštine 
koji  kao  predsjednik  tročlanog  radnog  predsjedništva  i  rukovodi  njihovim tijekom, 
osim u slučaju iz stavka 9. prethodnog članka kada sjednicu saziva i njenim radom 
rukovodi  Predsjednik  Kluba,  ili  upravljajući  član  koji  je  ujedno  i  član  skupine 
predlagatelja. 
Odluka o sazivanju sjednice Skupštine mora imati najmanje slijedeći sadržaj:
- ime, prezime i klupska funkcija sazivatelja;
- članak Statuta  na  kojeg  se  sazivatelj  poziva  a  koji  mu daje  za  pravo sazvati 

sjednicu;
- mjesto i vrijeme (sat, dan, mjesec i godina) održavanja sjednice;
- predloženi dnevni red.  
Predsjednik  i  Dopredsjednik  Skupštine  biraju  se  iz  skupine  upravljajućih  članova 
Kluba na razdoblje od 4 godine.
Predsjednik  Skupštine  predstavlja  Klub,  te  provodi  odluke  Skupštine  za  koje  je 
osobno zadužen, odnosno nadzire provođenje odluka Skupštine za provođenje kojih 
su nadležna druga tijela Kluba, po potrebi izvještava Skupštinu o dinamici i kvaliteti 
provedbe njezinih odluka, te odgovara na pismene upite članova Skupštine. 



U slučaju i  za vrijeme odsutnosti  Predsjednika Skupštine njegova prava i  obveze 
preuzima Dopredsjednik Skupštine.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba izbornu sjednicu Skupštine, na način uređen 
stavkom 2. ovoga članka, saziva zadnji predsjednik Kluba upisan u Registar udruga 
kao osoba ovlaštena za zastupanje 

Članak 22.

Na  sjednici  Skupštine  može  se  pravovaljano  odlučivati  ukoliko  je  prisutna 
natpolovična većina upravljajućih članova Skupštine koji u navedenom razmjeru čine 
kvorum.  U  slučaju  da  na  sjednici  Skupštine,  po  isteku  30  minuta  od  zakazanog 
početka, nema kvoruma nova sjednica zakazuje se najranije za 10 dana. 
Skupština  u  pravilu  odluke  donosi  natpolovičnom  (običnom)  većinom  glasova 
prisutnih upravljajućih članova.
Odluke o prodaji, ili zamjeni, ili davanju u najam, u površini ukupno većoj od 49%, 
nekretnina u vlasništvu Kluba, te o prestanku rada Kluba, donose se dvotrećinskom 
(kvalificiranom) većinom svih upravljajućih članova Skupštine.
Odluke se u pravilu  donose javnim glasovanjem. Na sjednici  Skupštine može se 
donijeti  odluka o  tajnom raspravljanju  i/ili  odlučivanju o pojedinom pitanju  koje je 
tema,  ili  dio  teme  Dnevnog  reda.  Postupak  tajnog  odlučivanja  uređuje  se 
Poslovnikom o radu Skupštine.
O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji  se unosi njen tijek i usvojene odluke, a 
potpisuje ga Predsjednik Skupštine, zapisničar i dva ovjerovitelja. Ovjerovitelji moraju 
biti izabrani među upravljajućim članovima.
Ostala pitanja u svezi sazivanja i održavanja (tijeka) sjednica, donošenja odluka, kao 
i druga pitanja značajna za rad Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 23.

Skupština  Kluba  nadležna  je  običnom  većinom  sjednici  nazočnih  upravljajućih 
članova:
- donositi Statut Kluba;
- donositi Poslovnik o svom radu;
- donositi smjernice razvoja i djelovanja Kluba;
- donositi  financijske  planove  i  planove  rada  Kluba  za  naredna  vremenska 

razdoblja;
- razmatrati i usvajati izvještaje Uprave Kluba o radu, te o financijskom poslovanju 

Kluba za protekla vremenska razdoblja;
- birati  i  razrješavati  Predsjednika i  Dopredsjednika Skupštine, te Predsjednika i 

članove Uprave Kluba;
- odlučivati o davanju u najam nekretnina Kluba na rok duži od 5 godina;
- donošenje  odluka  o  kreditnom  i  drugim  oblicima  zaduživanja  preko  33% 

knjigovodstvene vrijednosti imovine Kluba;
- odlučivati o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga;
- odlučivati  o  osnivanju  trgovačkog  društva,  ili  drugog  gospodarskog  oblika,  čiji  

profit bi se koristio isključivo radi ostvarenja ciljeva i djelatnosti Kluba;
- kao drugostupanjsko tijelo odlučivati o žalbama na odluke Uprave Kluba;
-    odlučivati o dodjeli, ukidanju i poništavanju statusa počasnog člana;



- imenovati i opozvati likvidatora;
- odlučivati o promjeni ciljeva i djelatnosti i gospodarskih djelatnosti;
- odlučivati o drugim pitanjima od značenja za rad Kluba utvrđena ovim Statutom 

koja nisu ostavljena u nadležnost drugog tijela, a za koja nije izrijekom predviđeno 
odlučivanje kvalificiranom većinom.

Skupština kluba nadležna je kvalificiranom većinom svih upravljajućih članova:
- odlučivati o prodaji, zamjeni, ili davanju u najam, u površini ukupno većoj od 49% 

nekretnina u vlasništvu Kluba;
- odlučivati o statusnim promjenama i promjeni sjedišta Kluba;
- odlučivati o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine. 

U  slučaju  da  Skupština  Kluba  donese  odluku  o  osnivanju  trgovačkog  društva 
natpolovična većina članova Skupštine i Nadzornog odbora tog trgovačkog društva 
bira se među upravljajućim članovima Kluba.
Prihodi Kluba kao neprofitne udruge smiju se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva 
utvrđenih ovim Statutom, te se ne smiju koristiti  kao izvor prihoda za upravljajuće 
članove Kluba, ili treće osobe. 

4.2. Uprava Kluba

Članak 24.

Uprava  Kluba  je  tijelo  Kluba  koje  odlučuje  o  radu  i  poslovanju  Kluba  u  okviru  
nadležnosti koje su utvrđene ovim Statutom i drugim normativnim aktima Kluba. 
Pri  donošenju odluka o radu i  poslovanju kluba Uprava Kluba dužna je postupati  
sukladno smjernicama razvoja i djelovanja Kluba, te planovima djelovanja Kluba koje 
je utvrdila Skupština.

Članak 25.

Uprava Kluba ima sedam članova koje među upravljajućim članovima bira Skupština. 
Sastav Uprave Kluba čine Predsjednik, Dopredsjednik i pet članova.
Predsjednik  i  Dopredsjednik  Uprave  su  ujedno,  po  svojoj  funkciji,  Predsjednik  i 
Dopredsjednik Kluba.
Mandat članova Uprave Kluba traje četiri godine.
Članove Uprave Kluba na prijedlog Predsjednika Kluba bira Skupština.
Uprava Kluba na konstituirajućoj sjednici, koja se mora održati najkasnije u roku od 
30  dana  od  dana  održavanja  izborne  sjednice  Skupštine,  iz  svog  sastava  bira 
Dopredsjednika Kluba. 
U slučaju  ako Uprava Kluba ne održi  konstituirajuću sjednicu  u  roku određenom 
prethodnim stavkom ovog članka Predsjednik Skupštine,  najkasnije  u  roku od 15 
dana od dana isteka roka za konstituiranje Uprave Kluba, sazvat će novu izbornu 
sjednicu Skupštine.
Za  trajanja  mandata,  po  prijedlogu  Predsjednika  Kluba,  Uprava  Kluba  može  donijeti 
privremenu odluku o promjeni najviše tri  člana Uprave Kluba,  a o svakoj promjeni mora 
odlučiti Skupština Kluba na prvoj narednoj sjednici. 



Svaki  član  Uprava  može  dužnosti  biti  razriješen  i  na  osobni  pismeni  zahtjev  upućen 
Predsjedniku Kluba kojem slučaju privremenu odluku o njegovoj  zamjeni  donosi  Uprava 
Kluba, a konačno o istoj odlučuje Skupština Kluba na prvoj narednoj sjednici.

Članak 26.

Uprava  Kluba  radi  i  odlučuje  na  sjednicama,  a  odlučivanje  je  pravovaljano  kad 
sjednicama prisustvuje natpolovična većina članova.
Uprava Kluba odluke donosi javnim glasovanjem, a smatra se da je odluka donesena 
kad je za prijedlog glasovala većina nazočnih članova.
Sjednice Uprave Kluba održavaju se po potrebi.
O sjednicama Uprave Kluba vodi se zapisnik kojeg potpisuje Predsjednik Uprave i 
jedan član Uprave kao ovjerovitelj.

Članak 27.

Sjednica Uprave Kluba mora se sazvati  kad to pismeno zatraži najmanje troje od 
sedam njenih članova.
Sjednica  iz  stava  1.  ovog  članka  mora  se  sazvati  u  roku  od  8  dana  od  dana 
podnošenja  pismenog  zahtjeva  upućenog  Predsjedniku  Kluba.  U  slučaju  da 
Predsjednik Kluba odbije postupiti  po zahtjevu podnositelji  zahtjeva će u daljnjem 
roku od 8 dana o istom izvijestiti  Predsjednika Skupštine radi mogućeg sazivanja 
izvanredne sjednice Skupštine. 

Članak 28.

Uprava Kluba nadležna je za:
- utvrđivanje prijedloga Statuta i drugih općih akata, koje donosi Skupština Kluba, 

te osiguravanje njihova provođenja;
- predlaganje financijskog plana Kluba;
- utvrđivanje  i  donošenje  godišnjeg  programa  odlaska  na  natjecanja  u  zemlji  i 

inozemstvu;
- utvrđivanje prijedloga smjernica i planova koje donosi Skupština Kluba;
- odobravanje  troškova  školovanja  i/ili  usavršavanja  stručnih  veslačkih  kadrova 

(trenera);
- donošenje prijedloga godišnjih financijskih izvještaja, te donošenje pravila i odluka 

o financijsko-materijalnom poslovanju Kluba;
- imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima otvorenim kod financijskih 

organizacija;
- donošenje Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti, te ostalih pravilnika 

kojima se uređuje organizacija i rad Kluba;
- određivanje povjerenstava, biranje i razrješenje njihovih članova, te odlučivanje o 

žalbama  na  odluke  povjerenstava  osim  odluke  Stegovnog  povjerenstva  o 
isključenju iz članstva;

- odlučivanje  o  objavi  natječaja  za  zasnivanje  radnog  odnosa,  zaključivanju  i 
raskidu ugovora o radu, te prijemu vježbenika na stručno osposobljavanje;

- zaključivanje i raskid ugovora o obavljanju poslova pomoćnog trenera, prijevoza 
čamaca, čišćenja i sličnih poslova koji  kontinuirano traju na razini  kalendarske 
godine;



- izdavanje ispisnica;
- imenovanje  predstavnika  Kluba  u  veslačkim  i  drugim  sportskim  savezima  i 

zajednicama;
- donošenje odluka o održavanju i uređenju Doma V.K. “Krka” i nabavi opreme;
- odlučivati  o  davanju  u  najam nekretnina  Kluba  na  rok  kraći  od  5  godina  što 

uključuje i rok od 5 godina;
- donošenje  odluka  o  kreditnom  i  drugim  oblicima  zaduživanja  do  33% 

knjigovodstvene  vrijednosti  imovine  Kluba,  te  drugih  odluka  s  područja 
financijsko-materijalnog poslovanja Kluba;

- donošenje odluka o izdavanju raznih publikacija i propagandnog materijala,
- donošenje odluka o organizaciji veslačkih natjecanja,
- donošenje odluke o visini i dinamici plaćanja članarine; 
- obavljanje  svih  drugih  aktivnosti  koje  joj  Skupština  i/ili  ovaj  Statut  daju  u 

nadležnost.

Članak 29.

Sukladno alineji 9. prethodnog članka Uprava Kluba osniva povjerenstva kao svoja 
pomoćna radna tijela radi kontinuiranog obavljanja određenih aktivnosti kao npr.:
- Stegovno povjerenstvo;
- Tehničko povjerenstvo;
- Financijsko-investicijsko povjerenstvo;
- Povjerenstvo za odnose s javnošću i marketing; 
- Povjerenstvo za pravna pitanja;
- Arbitražno povjerenstvo;
- Povjerenstvo za zdravstvena pitanja.
Uprava  Kluba,  osim  povjerenstava,  može  osnovati  i  ad  hoc radne  skupine  radi 
praćenja, proučavanja i razmatranja određene problematike.
Odlukama o osnivanju povjerenstava i ad hoc radnih skupina Uprava Kluba određuje 
smjernice i djelokrug njihovog rada.
Predsjednik  Uprave  Kluba  zadužuje  Dopredsjednika,  ili  člana  Uprave  Kluba,  da 
usmjerava  i  kontrolira  rad  povjerenstava  i  ad  hoc radnih  skupina,  te  osigurava 
redovito izvješćivanje o njihovom radu.

4.3. Predsjednik Kluba

Članak 30.

Predsjednik  Kluba  mora  biti  državljanin  Republike  Hrvatske,  punoljetan,  potpuno 
poslovno sposoban, te imati visoku stručnu spremu. 
Predsjednik Kluba ima slijedeća prava i obveze:
- zastupa i predstavlja Klub;
- odgovara za zakonitost rada Kluba;
- saziva sjednice Uprave;
- predsjedava sjednicama Uprave;
- provodi  odluke  Skupštine,  te  odluke  Uprave  za  koje  je  osobno  zadužen,  te 

izvještava o provedbi istih;
- ovjerava upisnike članova;



- nadzire materijalno-financijsko poslovanje Kluba;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba;
- nadležnom uredu državne uprave dostavlja zapisnike o radu sjednica Skupštine;
- obavlja i druge poslove sukladno aktima Kluba, te odlukama ostalih tijela Kluba.
Dopredsjednik, koji mora ispunjavati iste uvjete kao i Predsjednik (punoljetan, pravno 
i poslovno sposoban, VSS), zastupa Klub, pomaže Predsjedniku Kluba u njegovom 
radu, zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti, ili spriječenosti, te obavlja i druge 
poslove koje mu povjere Predsjednik i Uprava Kluba.
Kada  zamjenjuje  Predsjednika  Kluba  Dopredsjednik  Kluba  preuzima sva  njegova 
prava i obveze navedene u stavku 2. ovoga članka.

Članak 31.

Predsjednik  Kluba podnosi  Skupštini  redovno godišnje  izvješće  o radu u pisanom obliku 
jednom godišnje, a na zahtjev predsjednika Skupštine, ili najmanje jedne trećine punopravnih 
članova za izviješćem predsjednika o pojedinom konkretnom slučaju i češće - samo za taj 
slučaj. 
Negativna odluka Skupštine o redovnom godišnjem izvješću Predsjednika ima za posljedicu 
trenutni prestanak mandata Predsjednika i Uprave Kluba.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka pripremne radnje za sazivanje nove Skupštine u 
cilju  imenovanja  novog  Predsjednika,  te  vođenje  konstituirajuće  sjednice  novog  saziva 
Skupštine do izbora novog Predsjednika,  obavit  će Predsjednik Skupštine.  Konstituirajuća 
sjednica  novog  saziva  Skupštine  mora  se  održati  najkasnije  u  roku od  60 dana  od  dana 
održavanja  sjednice  na  kojoj  je  odbijeno  izviješće  bivšem  Predsjedniku.  U  izbornom 
razdoblju  od  60  dana  izabrani  Predsjednik  Skupštine  preuzima  sva  prava  i  dužnosti 
Predsjednika Kluba.

5. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KLUBA

                                                      Članak 32.

Klub ima imovinu, te se njome koristi u obavljanju djelatnosti radi ostvarivanja svojih 
ciljeva. Imovinu Kluba čine nekretnine, pokretne stvari, imovinska prava i novčana 
sredstva.

Članak 33.

Klub upravlja i  raspolaže imovinom na način utvrđen zakonom, Statutom i drugim 
normativnim aktima.
O  prodaji,  ili  zamjeni,  nekretnina  u  vlasništvu  Kluba  Uprava  smije  predlagati,  a 
Skupština  odlučivati,  isključivo  uz  prethodni  uvjet  da  se  namjeravana  prodaja,  ili  
zamjena, Skupštini predlaže izvršiti iz razloga kupovine nove nekretnine, ili zamjene 
nekretnina,  u  funkciji  veslanja,  na  način  da  nekretnina  koja  se  kupuje,  ili  stječe 
zamjenom,  ima  istu,  ili  veću,  tržišnu  vrijednost  od  vrijednosti  nekretnina  koje  se 
predlažu prodati, ili zamijeniti.

Članak 34.



Klub putem svojih tijela nadzire raspolaganje imovinom.
Zainteresiranim osobama Klub osigurava uvid u stjecanje i raspolaganje imovinom u 
mjeri u kojoj se ne ugrožavaju interesi Kluba i drugih pravnih i fizičkih osoba s kojima 
surađuje.

Članak 35.

Klub ostvaruje prihode od:
- dotacija iz proračuna; 
- donatorstva;
- sponzorstva;
- članarine;
- fondova Europske unije,
- davanjem u zakup nekretnina;
- djelatnosti  trgovačkog  društva,  ili  drugog  gospodarskog  oblika,  kojem je  Klub 

osnivač;
- obavljanja športske djelatnosti;
- drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 36.

Sredstva  potrebna za  ostvarivanje  ciljeva  Kluba,  te  njihova namjena,  utvrđuju  se 
godišnjim  financijskim  planom  kojeg  donosi  Skupština  Kluba  na  temelju 
srednjoročnih i dugoročnih programa i plana rada za predmetnu poslovnu godinu.
Prije  donošenja  financijskog  plana,  Uprava  Kluba  utvrđuje  prijedlog  godišnjeg 
financijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu.

Članak 37.

Za upotrebu sredstava  Kluba odgovoran je  Predsjednik,  koji  je  naredbodavac za 
izvršenje financijskog plana.
Na prijedlog Predsjednika, Uprava Kluba može imenovati i druge naredbodavce za 
izvršenje financijskog plana.

Članak 38.

Financijsko-materijalno poslovanje i njegovo evidentiranje vrši se u skladu s važećim 
zakonskim propisima, aktima Kluba, te odlukama koje donosi Uprava Kluba, odnosno 
nalozima koje izdaje Predsjednik Kluba.

Članak 39.



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 
sukladno Statutu.
Klub  nema  pravo  imovinu  Kluba  dijeliti  među  svojim  članovima,  osobama 
ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima, ili s njima povezanim osobama.

6. UDRUŽIVANJE KLUBA 

Članak 40.

Klub  se  može  udružiti  u  odgovarajuće  sportske  saveze  i/ili  zajednice,  odnosno 
udruženja sportskih  saveza i/ili  zajednica,  u  skladu s ovim Statutom i  zakonskim 
odredbama. 
Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba na prijedlog Uprave Kluba.

Članak 41.

Klub svoje odnose prema ostalim udrugama i  udruženjima u zemlji  i  inozemstvu,  
zasniva na svakovrsnom uzajamnom uvažavanju i poštenom sportskom nadmetanju.
Klub može raskinuti,  ili  suspendirati,  svoje članstvo, te sportske i druge odnose s 
sportskom udrugom, ili udruženjem, koja/e u svojom postupanju i odnosima prema 
Klubu, a i inače, ne poštuje principe istaknute u prethodnom stavku.
Odluku o izlasku iz članstva, odnosno raskidu odnosa donosi Skupština Kluba na 
prijedlog Uprave Kluba, a ova može odlučivati o suspenziji tih odnosa dok Skupština 
ne odluči o eventualnom raskidu odnosa. 

7. STATUSNE PROMJENE I PROMJENA SJEDIŠTA KLUBA

Članak 42.

O statusnim promjenama (pripajanju, spajanju, ili  podjeli) i promjeni sjedišta Kluba 
odlučuje Skupština na način uređen člankom 24. stavak 2. alineja 2. ovog Statuta.  
Pripajanje, ili spajanje, ne smiju se provesti s udrugom čije financijsko izviješće za 
godinu koja prethodi godini u kojoj se namjerava provesti pripajanje, ili spajanje, ne 
uračunavajući trošak amortizacije, iskazuje negativan rezultat.

Članak 43.



Promjena sjedišta  Kluba ne smije  se ni  u kom slučaju provesti  ako bi  to  značilo 
promjenu izvan teritorija grada Šibenika.

8. NAGRADE I POHVALE

Članak 44.

Članovi Kluba mogu biti nagrađeni i pohvaljeni za svoj rad.
Odluku o nagradama i pohvalama donosi Uprava Kluba.
Dodjela nagrada i pohvala članovima Kluba uređuje se posebnim Pravilnikom kojeg 
donosi Uprava Kluba, a u skladu s normativnim aktima i financijskim mogućnostima 
Kluba.

9. JAVNOST RADA

Članak 45.

Rad svih tijela Kluba je javan, obavijesti  o radu Kluba moraju biti  dostupne kako 
članovima Kluba, tako i sredstvima javnog priopćavanja, odnosno upravnim tijelima 
sportskih saveza i udruženja.
Pristup javnosti  se može ograničiti  samo  ad hoc temeljem posebnih odluka tijela 
Kluba, te u slučaju kada se traže obavijesti o stvarima, ili osobama, koje predstavljaju 
poslovnu  tajnu  iz  domena  poslovanja  kojim  se  osigurava  stjecanje  sredstava  za 
djelatnost, osim u slučaju kad obavijesti traži nadležno državno tijelo.

Članak 46.

Obavještavanje o djelatnostima kojima se Klub bavi briga je svih tijela Kluba, a za 
prijenos takvih obavijesti poticat će se sva sredstva javnog priopćavanja.

Članak 47.

Službeno obavještavanje članova Kluba obavlja se putem oglasne ploče.
Na oglasnoj ploči objavljuju se obavezno sve odluke koje donose tijela Kluba, osim 
onih koje sadrže poslovnu tajnu.
Obavještavanje javnosti može se obavljati putem www.vkkrka.hr, konferencijama za 
medije, te dopisima i fotografijama upućenim medijima.

10. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

http://www.vkkrka.hr/


Članak 48.

Sporove  i  sukobe  interesa  unutar  Kluba  u  prvom  stupnju  rješava  Arbitražno 
povjerenstvo. 
Konačnu odluku u sporu i/ili o sukobu interesa donosi Uprava Kluba.

11. PRESTANAK KLUBA

Članak 49.

Klub prestaje s radom u slučajevima određenim člankom 48. stavak 1. Zakona o 
udrugama.
U slučaju prestanka Kluba s imovinom Kluba postupit  će se kako je to određeno 
člankom 40. ovog Statuta.
Odluku o prestanku Kluba donosi skupština Kluba na način i pod uvjetima kako je to 
određeno člankom 23. i 24. ovog Statuta.

12. LIKVIDACIJA KLUBA I LIKVIDATOR

Članak 50.

Likvidacija Kluba provodi se u slučajevima i na način predviđenim zakonom.
Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Kluba. 
Likvidator ne mora biti član Kluba.

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama ovog 
Statuta.  Akti  Kluba  uskladit  će  se  s  odredbama ovog  Statuta  na  prvoj  narednoj 
sjednici Skupštine koja slijedi po njegovu donošenju.
Statut i pojedine njegove odredbe se mijenjaju i dopunjuju u postupku predviđenom 
za njegovo donošenje. 



Izmjene i/ili  dopune odredbi Statuta kojima su utvrđeni uvjeti pod kojima se smiju 
donositi  odluke u svezi prodaje, zamjene, te davanja u najam, u površini  ukupno 
većoj od 49%, površine nekretnina u vlasništvu Kluba, o statusnim promjenama i 
promjeni sjedišta Kluba, te o prestanku rada Kluba i raspodjeli  preostale imovine, 
donose  se  dvotrećinskom  (kvalificiranom)  većinom  svih  upravljajućih  članova 
Skupštine.
Autentična tumačenja odredaba Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 52.

Ovaj  Statut  stupa  na  snagu  danom donošenja,  a  primjenjuje  se  danom upisa  u 
registar pri nadležnom tijelu državne uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba od 22. prosinca 2009. 
godine.
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