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Na temelju članka 29. Statuta Plivačkog kluba Sisak JANAF od 23.05.2014., članka 13.,
članka 18. i članka 55. Zakona o udrugama (NN broj 74/14), članka 14. i članka 27. Zakona
o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, i 94/13) Skupština Plivačkog kluba
Sisak Janaf održana 26. rujna 2015. donijela je

STATUT
Plivačkog kluba Sisak Janaf
I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Plivački klub Sisak osnovan je 1995. godine, pod nazivom Sisački plivački klub, a do 01.
srpnja 2007. djeluje pod nazivom Športski plivački klub Sisak. Radi sklapanja Ugovora o
sponzorstvu s tvrtkom JANAF d.d. od 01. srpnja 2007. djeluje pod nazivom "Plivački klub
Sisak Janaf" i pravni je slijednik prvoosnovanog kluba.
Članak 2.
Plivački klub Sisak JANAF (u daljnjem tekstu „Klub“) ovim Statutom regulira odredbe o
nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata Kluba, područjima djelovanja sukladno
ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti djelovanja
Kluba, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i
odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima
udruge, 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
raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja, te načinu
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba.
Članak 3.
Naziv kluba je: Plivački klub Sisak JANAF.
Skraćeni naziv je: PK Sisak JANAF.
Sjedište Kluba je u Sisku, Trg grada Heidenheima 1
Odluka o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.
Klub djeluje na području Grada Siska.
Članak 4.
Plivački klub Sisak JANAF se upisuje u Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti pri
nadležnom tijelu Državne uprave.
Plivački klub Sisak JANAF je samostalna, neprofitna, nestranačka i nevladina sportksa
udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje odnose i zajedničke
interese.
Članak 5.
Klub ima zastavu, grb i znak. Opis zastave, grba i znaka, te način uporabe i zaštite
znakovlja, uređuje se posebnim aktom koji donosi Izvršni odbor.
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Članak 6.
Klub ima pečat. Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 32 mm, s kružnim natpisom Plivački klub Sisak JANAF. U sredini se nalazi grb Kluba. Uporaba i čuvačnje pečata
utvrđuje se posebnim ustrojstvom koje donosi izvršni odbor Kluba.
Članak 7.
Klub zastupaju Predsjednik i Tajnik
II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
Članak 8.
Područje djelovanja Kluba je sport, plivanje, a djelatnosti su:
•
•
•
•
•

sudjelovanje u sportskom natjecanju (12.1.)
sportska priprema (12.2.)
sportska poduka (12.3.)
sportska rekreacija (12.4.)
organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi (12.5.)

Članak 9.
Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njegovih članova, te
razvijanju i popularizaciji plivačkog sporta.
Članak 10.
Djelovanje Kluba je usmjereno na:
• planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih
treninga članova za pripreme natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na
natjecanjima, organizacije turnira),
• razvijanje plivačkih vještina među mladima,
• promicanje odgojnih funkcija plivačkog sporta (kao sporta, sportskog ponašanja,
razumijevanja, tolerancije i odgovornosti),
• razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti,
• planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove Kluba, tako i za članove uže obitelji
• poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske
aktivnosti
• organizacija sportskih natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje plivačkog sporta na
prostoru grada Siska i šire),
• poticanje i promoviranje plivačkog sporta,
• upravljanje i održavanje bazena i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje
plivačke djelatnost, a koje su u vlasništvu Kluba,
• održavanje treninga i drugih oblika poduke i sportske pripreme,
• suradnja sa školskim sportskim društvima, te praćenje rada i napretka učenika
nadarenih za plivanje,
• skrb o zdravlju svojih natjecatelja, članova, trenera i drugih djelatnika,
• sudjelovati u radu Plivačkog saveza i drugih organizacija kojih je Klub član,
• obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima
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III JAVNOST RADA KLUBA
Članak 11.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada Kluba ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:
• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi način
• putem sredstava javnog priopćavanja (putem web stranice, društvenih mreža isl.)
• izdavanjem publikacija Kluba
• na druge pogodne načine
IV ČLANSTVO U KLUBU
Članak 12.
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.
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.
Članom se postaje upisom u registar članova koje vodi Tajnik Kluba.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor.
Članak 13.
Članovima Kluba se izdaje članska iskaznica.
Popis članova vodi se elektronički ili u papirnatom obliku i sadrži podatke o osobnom
imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu
pristupanja Klubu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Klubu, a može
sadržavati i druge podatke.
Članak 14.
Članstvo u Klubu može biti redovito, pomažuće i počasno.
Članak 15.
Redovan član Kluba može postati osoba koja se, bilo kao aktivist sportaš član sportske
ekipe Kluba (kroz sve uzraste - kadet, junior, senior) ili kao aktivni sportski djelatnik u
Klubu, zalaže za izvršenje ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima
Kluba.
Članak 16.
Pomažući član može se postati na način da osoba svojim aktivnostima i materijalnim
doprinosom omogućava izvršenje programskih zadataka. Pomažući članovi potpisuju
pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba te poštivanje odredbi Statuta i
drugih akata, kao i odluka tijela Kluba.
Članak 17.
Počasnim članom Kluba može postati osoba koja po ocjeni Skupštine Kluba ima izuzetne
zasluge na polju ostvarivanja ciljeva i zadaća iz Statuta i Programa rada Kluba.
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Članak 18.
Članovi Kluba plaćaju članarinu. Izvršni odbor daje prijedlog o visini članarine, a Skupština
ga mijenja ili potvrđuje.
Članak 19.
Prava i obveze članova Kluba:
• plaćanje članarine
• bavljenje sportskom aktivnošću
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba
• čuvanje i podizanje ugleda Kluba
• čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza
• biranje i biti biran u tijela Kluba.
Članak 20.
Članstvo u Klubu prestaje:
• dragovoljnim istupom,
• isključenjem (neplaćanjem članarine četiri mjeseca, grubo kršenje statuta Kluba,
nanošenje štete Klubu),
• brisanjem Kluba iz Registra udruga pri nadležnom tijelu Državne uprave,
• ako je Klubu zabranjeno djelovanje, u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike
Hrvatske
• u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama
Članak 21.
Klub se može udružiti u Plivački savez i u druge sportske asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Stegovna odgovornost članova
Članak 22.
Stegovni sud je tijelo Kluba koje vodi postupak, te izriče stegovne mjere zbog članskih
povreda predviđenih Statutom.
Predsjednika i članove Stegovnog suda bira Skupština Kluba iz redova svojih članova na
mandat od 4 godine.
Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, a vodi postupak i izriče stegovne mjere prema
odredbama Pravilnika o stegovnom postupku.
Članak 23.
Članovi Kluba odgovaraju stegovno za:
- povredu svojih članskih dužnosti,
- povredu Statuta i drugih općih akata Kluba,
- zlouporabu izbornih funkcija,
- neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema Klubu.
Članak 24.
Za povredu članske dužnosti i stege mogu se izreći slijedeće mjere:
 opomena
 novčana kazna
 zabrana obavljanja izbornih funkcija
 isključivanje iz Kluba.
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Članak 25.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupla mogu pokrenuti:
- predsjednik Kluba,
- Izvršni odobr,
- Nadzorni odbor.
Članak 26.
Stegovni postupak vodi se prema Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj
odgovornosti, kojeg donosi Skupština Kluba.
V TIJELA KLUBA
Članak 27.
Tijela Kluba su:
• Skupština
• Predsjednik i Dopredsjednik
• Izvršni odbor
• Tajnik
• Direktor
• Nadzorni odbor
• Stegovni sud
• Likvidator
Članak 28.
Članovi tijela Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova
po odluci tijela ili na temelju općih akata Kluba ne mogu biti osobe koje ne ispunjavaju
uvjete iz članka 27. stavak 3. Zakona o sportu.
Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju dati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 27.
stavak 3. Zakona o sportu.
Skupština kluba
Članak 29.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju:
• predstavnici redovnih, pomažućih i počasnih članova kluba (najviše 10)
• predstavnici ustanova i trgovačkih društava zainteresiranih za rad (najviše 5)
• predstavnici trenera, sudaca i tehničkog osoblja (najviše 5)
Članak 30.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba, najmanje osam dana prije održavanja. U
odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
održavanja sjednice.
Predjsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine:
- kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba,
- na temelju zaključaka Izvršnog odbora.
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U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti
dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dan dostave zahtjeva iz
stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog
reda , te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata Predsjednika Kluba, Skupština se saziva na inicijativu 1/4 članova
Kluba.
Članak 31.
Skupštini predsjeda Predsjednik Kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika Kluba,
Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati
sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 32.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena
posebna većina. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem.
Članak 33.
Skupština Kluba:
• utvrđuje politiku razvitka Kluba,
• donosi i mijenja statut Kluba,
• donosi financijski plan i usvaja završni račun,
• donosi i mijenja Program rada,
• donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
• bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbra,
• bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora,
• bira i razrješuje dužnosti Predsjednika Kluba i dva Dopredsjednika Kluba
• bira i razrješuje Likvidatora,
• razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba i financijsko izvješće
• daje smjernice za rad Kluba,
• odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli poslovne imovine,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Kluba,
• utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Kluba,
• odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Klubu,
• donosi poslovnik o radu Skupštine Kluba,
• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
Izvršni odbor
Članak 34.
Izvršni odbor ima 7 članova.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor. Članove
Izvršnog odbora bira Skupština s liste kandidata koju predlaže predsjednik Kluba. Mandat
trajanja članova Izvršnog odbora je 4 godine. Članovi Izvršnog odbora biraju se iz sastava
Skupštine Kluba, te stručnih športskih djelatnika koji su se afirmirali svojim radom u
športu.

7
Plivački klub Sisak Janaf
1995.
2015.

Članak 35.
Izvršni odbor:
- provodi politiku razvoja Kluba koju utvrdi Skupština,
- utvrđuje prijedlog Statuta i općih akata Kluba,
- donosi pojedinačne akte Kluba, donosi odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje,
- predlaže godišnji program, financijski plan, te godišnji obračun Kluba,
- izvršava financijski plan Kluba tijekom godine u skladu s raspoloživim sredstvima,
- upravlja imovinom Kluba,
- određuje osobu ili organizaciju radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova u Klubu,
- određuje predstavnika Kluba u gradskim, županijskim i državnim organizacijama i
skupštinama,
- prati i koordinira rad sekcija i interesnih grupa, komisija, stručno osposobljavanje trenera
i sudaca, predlaže članove Kluba za dodjelu nagrada i priznanja,
- donosi odluke o načinu i visini članarine, isplati novčanih nagrada članovima Kluba, te
plaći zaposlenim djelatnicima u Klubu,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, te poslove i nadležnosti koje mu povjeri
Skupština.
Članak 36.
Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama. Sjednice Izvršnog
odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine
ukupnog broja članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Članak 37.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti
predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im jedan od dva dopredsjednika ili u njihovoj
odsutnosti, član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.
Članak 38.
Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini. Skupština može opozvati pojedine članove
Izvršnog odobra ili cijeli Izvršni odbor prije isteka njihovog mandata, ako ne obavljaju
svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog
neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršavanju zadataka iz programa rada
Skupštine, otežava rad i djelovanje Skupštine, odnosno ostvarivanje utvrđene politike u
oblasti plivanja.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opoziva se po postupku po kojem je izabran.
Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.
Članak 39.
Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svog djelokruga, Izvršni odbor
osniva stalne i povremene komisije, kao stručna i pomoćna tijela u svom radu. Odlukom o
imenovanju stalnih i povremenih tijela, Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način
rada, sastav, trajanje mandata, kao i druga pitanja značajna za njihov rad.
Predsjednik i dopredsjednik kluba
Članak 40.
Predsjednik Kluba i dva dopredsjednik biraju se iz sastava članova Skupštine, tajnim ili
javnim glasovanjem, na osnovi odluke Skupštine, a na temelju predložene liste kandidata.
Mandat predsjednika i dopredsjednika traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
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Članak 41.
Predsjednik:
- zastupa i predstavlja Klub u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima,
- saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
- predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
- brine od izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba,
- brine oko osiguranja uvjeta za odvijanje športskih aktivnosti Kluba u otvorenim i
zatvorenim športskim objektima, oko priprema i upućivanja ekipa Kluba na sve vrste
natjecanja u kojima Klub prema planu i programu sudjeluje,
- skrbi o nabavci potrebnih rekvizita, financijskih sredstava, adekvatnom športskom
prostoru za obavljanje djelatnosti Kluba, stručnom i kvalitetnom radu trenera i dr.
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.
Ista obveza odnosi se na dopredsjednika kao zamjenika predsjednika.
Za predsjednika i dopredsjednika može biti birana osoba koja je afirmirana i poznata kao
športski djelatnik.
Tajnik kluba
Članak 42.
Tajnik zastupa i predstavlja Klub.
Tajnika Kluba imenuje Izvršni odbor na rok od četiri godine, uz mogućnost ponovnog
izbora. Izvršni odbor svojim Odlukama određuje poslove za poduzimanje kojih tajnik treba
imati suglasnost Izvršnog odbora.
Za tajnika se ne može imenovati član tijela upravljanja drugog Kluba iz Republike Hrvatske.
Članak 43.
Tajnik obavlja sljedeće poslove:
• zastupa Klub i njegov je izvršni ogran, te može biti potpisnik određenih akata i pismena,
• obavlja stručne poslve za potrebe Kluba,
• vodi registar članova Kluba,
• skrbi o zakonitosti rada Kluba i ispunjava zakonom, ugovorom ili na drugi način
preuzete obveze Kluba,
• skrbi o izvršenju Programa i novčanog plana Kluba,
• surađuje s Predsjednikom Kluba u izvršenju Programa i planova rada,
• sudjeluje u radu Skupštine i Izvršnog odbora,
• obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog
odbora ili aktima Kluba
• ujedno je i Tajnik svi komisija u Klubu iz članka 39. Statuta
Članak 44.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru.
U slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova, zamjenjuje ga osoba koju imenuje
Izvršni odbor.
Članak 45.
Tajnik može biti razrješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako svojim
radom svjesno povrijedi Statut, opće akte Kluba ili zakon, zbog čega nastanu šteta za Klub
ili ako neosnovano odbija izvršiti odluke tijela Kluba i zlorabi položaj.
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Članak 46.
Inicijativu za prijevremeno razrješenje Tajnika može podnijeti jedna trećina članova
Izvršnog odbora ili jedna trećina članova Skupštine.
Predstavka se podnosi u pismenom obliku uz jasno obrazloženje. Odluku o prijevremenom
razrješenju donosi Izvršni dobor.
Direktor kluba
Članak 47.
Klub može imati direktora. Direktora imenuje Izvršni odobr na prijedlog Predsjednika, iz
redova priznatih športskih djelatnika. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Izvršnom
odboru.
Direktor:
- brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza,
- skrbi u dogovoru s trenerom o plivačkom kadru i plivačkim potrebama,
- skrbi o nabavci športske opreme,
- ugovara donacije sa sponzorima,
- radi i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima Kluba.
Stegovni sud
Članak 48.
Reguliran je člancima 22., 23., 24., 25. i 26. Statuta
Nadzorni odbor
Članak 49.
Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog
završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava
Kluba.
O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje
mjere treba poduzet radi ispravljanja nepravilnosti.
Članak 50.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili tajnik
Kluba, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.
Likvidator kluba
Članak 51.
Likvidator je fizička osoba ili pravna osoba koju je imenovala Skupština i koja je kao
likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Kluba.
U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Kluba, likvidator će nadležnom županijskom
uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u Registar
udruga, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Kluba, odnosno
od pokretanja stečajnog postupka.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja
postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. Pokretanjem postupka likvidacije
prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Kluba.
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VI RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA
Članak 52.
Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba. Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut
ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti Izvršni odbor, te zahtijevati da se
nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana
dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne
sazove Izvršni odbor ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana,
član može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Sisku radi zaštite svojih prava propisanih
Statutom Kluba.
VII IMOVINA KLUBA
Članak 53.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Klubu, kao i prava i obveze, koje mu
pripadaju, čine imovinu Kluba.
Članak 54.
Djelatnost Kluba zasniva se na planovima i programima. Klub u tom smislu donosi:
- godišnje planove,
- godišnji proračun.
Članak 55.
Klub ostvaruje prihode od:
- članarine,
- obavljanja športske aktivnosti,
- dobiti od pripremanja igara na sreću,
- sredstvima koje dobije iz Proračuna Grada Siska za program javnih potreba u športu,
- sredstvima koja ostvari iz programa Zajednice športskih udruga i Sisačko-moslavačke
županije,
- sponzorstva sisačkih poduzetnika,
- gospodarskog marketinga,
- donacija, poklona i priloga građana,
- drugih izvora prihoda sukladno Zakonu.
Članak 56.
Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Kluba. U slučaju
potrebe Izvršni odobr može donijeti privremeni financijski plan, najdulje za razdoblje od tri
mjeseca.
Članak 57.
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Članak 58.
Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju
pokretne i nepokretne imovine kao i odluku o prodaji, prijenosu na druge fizičke i pravne
osobe ili davanje u zakup.
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VIII PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 59.
Klub može prestati s radom temeljem odluke Skupštine s 2/3 glasova svih članova
Skupštine, ili rješenjem nadležnog tijela državne uprave kod kojeg je registriran.
Članak 60.
U slučaju prestanka rada Kluba, imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova
sudskog postupka i drugog postupka pripasti Zajednici Sportskih udruga Grada Siska.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 61.
Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Izmjene i
dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
Članak 62.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Izvršni odbor Kluba. Svi opći akti koje Klub donosi,
moraju biti u skladu
u s odredbama ovog Statuta.
Članak 63.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Kluba, a primjenjuje se
danom upisa Kluba u Registar udruga, koje vodi Županijski ured za opću upravu SisačkoSisačko
moslavčke županije.
Stupanjem na snagu ovog
og Statuta prestaje važiti Statut Plivačkog kluba Sisak JANAF od
23. 05. 2014., kao i sve naknadne izmjene i dopune Statuta.

U Sisku, 26. 09. 2015. godine.
Predsjednik Kluba:

__________________
________
Igor Stojanović
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