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Na temelju čl. 13. i čl. 55., st. 1 Zakona o udrugama (NN 74/14), čl. 16. stavak 3. Zakona o Hrvatskom 

autoklubu (NN 2/94), čl. 14. Zakona o sportu (N.N. 71/06, 150/08, 124/10, 124//11, 86/12, 94/13 i 85/15) 

i čl. 5. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), Skupština Auto kluba „INA Delta“ Zagreb, 

na svojoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017., zbog usklađenja s čl. 67. st. 2. Statuta Hrvatskog autokluba 

koji je donijet 10. srpnja 2015. godine, usvojila je izmjene i dopune Statuta Auto kluba „INA Delta“ 

Zagreb, donesenog 19. rujna 2015. godine i donijela novi: 

 

S T A T U T 

AUTO KLUBA “ INA DELTA” ZAGREB 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: 

• nazivu, sjedištu i teritorijalnom djelovanju, 

• zastupanju; 

• udruživanju i unutarnjem ustrojstvu; 

• izgledu pečatu; 

• znaku i obilježjima Kluba; 

• ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima; 

• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; 

• načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; 

• uvjetima i načinu učlanjivanja, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti 

članova, o prestanku članstva te 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; 

• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba; 

• prestanku Kluba; 

• drugim pitanjima od značaja za udrugu. 

 

Članak 2. 

(1) Naziv Kluba je: AUTO KLUB “ INA Delta” ZAGREB (dalje u tekstu: Klub). 

(2) Skraćeni naziv Kluba je: AK INA Delta 

(3) Sjedište Kluba je u Zagrebu. 

(4) Upravni Odbor donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Kluba 

(5) Klub djeluje na području Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

(1) Auto klub „INA Delta“ Zagreb je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. 

(2) Auto klub „INA Delta“ Zagreb je neprofitna pravna osoba, utemeljena radi ostvarivanja i 

usklađivanja osobnih i društvenih interesa članova i razvijanje aktivnosti na području auto i 

karting sporta te radi ostvarivanja osobnih, zajedničkih i društvenih potreba i interesa vlasnika i 

vozača automobila i prijatelja motorizacije. 
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(3) Auto klub „INA Delta“ Zagreb nastavlja djelovanje Auto-moto društva „INA“ Zagreb, koje je 

utemeljeno 19. veljače 1966. 

 

Članak 4. 

(1) Klub ima znak. 

(2) Znak kluba određen je grafičkim standardima kluba koje donosi Upravni odbor kluba. 

 

Članak 5. 

(1) Klub ima pečat. 

(2) Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 30 mm s ispisanim tekstom uz rub pečata: Auto klub 

Zagreb, a u sredini pečata s karakterističnim slovima INA Delta. 

 

Članak 6. 

(1) Klub zastupaju predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik Kluba koji su ovlašteni poduzimati sve 

pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti. 

(2) Klub predstavlja predsjednik. 

(3) Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje ili predstavljanje Kluba. 

 

Članak 7. 

(1) Klub se udružuje u Hrvatski auto klub. 

(2) Klub se, kao osnivač, udružuje u nacionalni sportski savez: Hrvatski auto i karting savez. 

(3) Klub se, kao osnivač, udružuje u gradski granski savez: Zagrebački automobilistički savez. 

(4) Samim udruživanjem prihvaća Statut obje krovne organizacije. 

(5) Klub može biti član i drugih organizacija ako takvu odluku donese Skupština. 

 

Članak 8. 

Kao član HAK-a Klub obvezan je u svom djelovanju: 

• poštovati načela solidarnosti, transparentnosti rada i tolerancije u izgradnji suradnje unutar HAK-

a; 

• koristiti znak i obilježja HAK-a u skladu s odlukom Upravnog odbora HAK-a; 

• ispunjavati ciljeve HAK-a; 

• sudjelovati i pridonositi ostvarivanju zajedničkih aktivnosti; 

• ostvarivati godišnje programe koji su definirani na osnovi ciljeva i djelatnosti HAK-a; 

• dostavljati HAK-u podatke definirane člankom 9. stavak 2. i članak 23. stavak 3. ovoga Statuta; 

• uskladiti statut sa Statutom HAK-a; 

• poštovati odredbe Statuta i općih akata HAK-a; 

• provoditi zaključke i postupati u okviru odluka tijela HAK-a; 

• svojim radom ne nanositi štetu HAK-u i čuvati ugled HAK-a; 

• uzdržavati se od političke djelatnosti u HAK-u i autoklubu; 

• prikupljati članarinu od svojih članova i redovito doznačavati HAK-u pripadajući dio godišnje 

članarine za ostvarivanje članskih pogodnosti svojih članova u HAK-u te ispunjavati druge 

financijske obveze u skladu sa Statutom i odlukama tijela HAK-a; 

• isključiti iz svog članstva člana koji narušava statutarne norme HAK-a te svojim radnjama šteti 

ugledu ili na drugi način narušava interese HAK-a. 
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Članak 9. 

(1) Klub obavještava HAK o svom nazivu, sjedištu, području djelovanja, imenima osoba ovlaštenih 

za predstavljanje i zastupanje, djelatnostima i oblicima organiziranja obavljanja djelatnosti te 

naznaci poslova koji proizlaze iz javnih ovlasti HAK-a, a povjereni su na obavljanje Klubu. 

(2) Klub obvezno obavještava pisanim putem HAK o promjenama podataka iz prethodnog stavka 

ovoga članka u roku od 15 dana od dana nastanka promjene i dostavlja HAK-u u istome roku 

zapisnik o održanoj redovnoj ili izbornoj skupštini Kluba. 

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA DJELATNOSTI KLUBA 

 

Članak 10. 

Ciljevi Kluba posvećeni su postizanju općeg dobra u domeni informiranja i razvijanja sigurnosti u 

cestovnom prometu te prometne kulture, a osobito u edukaciji i zaštiti mladih naraštaja za sigurno 

sudjelovanje u cestovnom prometu. Isti se očituju u kontinuiranom poticanju, promicanju i ostvarivanju 

zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito članova AK “INA Delta” te podupiranju i 

razvoju auto i karting sporta i motoriziranog turizma. 

 

Članak 11. 

Sukladno ciljevima koje ostvaruje Klub djeluje na području sigurnosti prometa i prometne kulture, 

edukacije mladih u cestovnom prometu, zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, automobilizma, 

motociklizma, organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi te na području 

motoriziranog turizma. 

 

Članak 12. 

Ciljeve iz ovog Statuta Klub će ostvarivati obavljanjem sljedećih djelatnosti: 

• obavljanjem poslove iz domene prometne preventive radi podizanja razine sigurnosti prometa; 

• poticanjem i provođenjem aktivnosti koje pridonose povećanju sigurnosti prometa i podizanju 

razine prometne kulture na cestama djelujući na sva tri činitelja sigurnosti - čovjek, vozilo i cesta; 

• predlaganjem mjera i aktivnim utjecanjem na prometnu politiku zalažući se posebno za sigurnost 

sudionika u cestovnom prometu; 

• povećavanjem broja članova sustavnim zalaganjem za zadovoljavanje njihovih interesa i potreba; 

• osiguravanjem veće mobilnost članova i ostalih vozača sudionika u cestovnom prometu zalažući 

se za razvoj tehničke pomoći (Službe "Pomoć-informacije"); 

• podupiranjem mobilnosti članova i vozača uz svrhovito korištenje vozila zbog uvažavanja 

zahtjeva za zaštitom okoliša, društveno odgovornog ponašanja i održivog razvoja; 

• surađivanjem s HAK-om čiji je član, državnim tijelima, Kluba, znanstvenim, stručnim i drugim 

institucijama; 

• brigom, unapređivanjem i podupiranjem razvoja domaćeg i međunarodnog motoriziranog turizma, 

nautičkog i kamping turizma; 

• aktivnim zastupanjem interesa svojih članova kroz suradnju s HAK-om i drugim autoklubovima 

članovima HAK-a; 

• obavljanjem i druge poslove u svrhu realizacije ciljeva utvrđenih zakonom, Statutom HAK-a i 

ovim Statutom. 

• planiranje rada i razvitak auto i karting sporta; 

• organiziranje i provođenje redovitih sustava treninga članova radi pripreme za natjecanja; 

• sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim priredbama; 
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• organiziranje i vođenje te sudjelovanje u organizaciji i vođenju, sportskih natjecanja i sportskih 

priredbi; 

• poduka i trening djece i mladeži; 

• pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne 

reprezentacije; 

• upravljanje sportskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik; 

• poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; 

• stručno osposobljavanje članova za bavljenje automobilizmom kao sportom; 

• skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba; 

• ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje 

sportom, posebno borbom protiv droge i drugih ovisnosti; 

• organiziranje jednokratnih prigodnih lutrija i tombola te sportskih klađenja u okviru prostora u 

kojima obavlja djelatnost Kluba, a u skladu sa Zakonom; 

• organiziranje prodaje vlastitog informativnog materijala, programa natjecanja i drugog 

edukativnog materijala te prigodnih suvenira, vezano uz djelatnost Kluba; 

• organiziranje tečajeva i ispita za suce u auto i karting sportu; 

• organiziranje sportske rekreacije; 

• nabava opreme za auto i karting sport u cilju potpore natjecateljima; 

• djelovanje na omasovljenju auto i karting sporta; 

• razvijanje i provođenje aktivnosti na zaštiti okoliša; 

 

Članak 13. 

(1) U svrhu realizacije postavljenih ciljeva Klub surađuje i koordinira s HAK-om u zajedničkoj i 

kontinuiranoj provedbi aktivnosti koje se odnose na: 

• povećanje broja članova i razvoj sustava članskih pogodnosti; 

• operativno provođenje tehničke pomoći i razvoj sustava tehničke pomoći; 

• provođenje preventivnih i edukativnih akcija koje pridonose sigurnosti svih sudionika u 

cestovnom prometu; 

• operativno provođenje dijelova određenih poslova u sklopu pojedinih javnih ovlasti koje je 

HAK povjerio autoklubovima. 

(2) Klub surađuje s HAK-om u područjima specificiranima u stavku 1. ovog članka, tako da djeluju 

sinkronizirano i komplementarno na izgradnji sustava koji jamči ujednačenost opsega i kvalitete 

obavljanja tih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pridržavajući pritom pravo u okviru vlastite 

pravne osobnosti razvijati i one zakonom dopuštene djelatnosti koje su izvan sustava zajedničkih 

poslova i pružanja usluga, ne ograničavajući jedni druge u tome. 

(3) Samostalne djelatnosti koje nadležna tijela Kluba iz prethodnog stavka ovoga članka odluče 

obavljati sukladno propisima uređuju se ovim Statutom. Pri uvođenju svake pojedine nove 

djelatnosti Klub će voditi računa o zajedništvu i funkcionalnom jedinstvu Hrvatskog autokluba te 

u svakom slučaju izbjeći međusobnu nelojalnu konkurenciju. 

 

Članak 14. 

(1) Rad Kluba je javan. 

(2) Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te: 

• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim 

izvješćima, na skupovima ili na drugi prikladan način; 

• putem sredstava javnog priopćavanja. 
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III. ČLANSTVO U KLUBU 

Članak 15. 

(1) Članstvo u AK „INA Delta“ je dragovoljno. 

(2) Članstvo u AK “INA Delta” mogu steći: 

• fizičke osobe - vozači i vlasnici motornih vozila te drugi građani; 

• pravne osobe. 

(3) Članstvo u AK „INA Delta“ mogu steći i stranci u skladu sa zakonom. 

(4) Članovi mogu biti redovni, počasni, nominalni te pravne osobe. 

 

Članak 16. 

(1) Redovni član Kluba je svaka punoljetna osoba s punom poslovnom sposobnošću koja potpisom 

pristupnice prihvaća ciljeve Kluba i opće uvjete ostvarivanja članskih pogodnosti te uplati 

članarinu. 

(2) Pravna osoba može ostvarivati članska prava i pogodnosti samo ako najkasnije s danom uplate 

godišnje članarine osoba ovlaštena za zastupanje odredi fizičku osobu koja koristi članska prava 

i pogodnosti. 

(3) Članstvo u Kluba kao nominalni članovi mogu steći maloljetne osobe i osobe bez poslovne 

sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću. 

(4) Maloljetna osoba mlađa od 14 godina može postati nominalni član Kluba uplatom članarine te 

ako pristupnicu za učlanjenje kojom se prihvaćaju ciljevi Kluba i Opći uvjeti ostvarivanja 

članskih pogodnosti potpiše njezin zakonski zastupnik ili skrbnik. 

(5) Maloljetna osoba starija od 14 godina može postati nominalni član Kluba uplatom članarine te 

potpisivanjem pristupnice za učlanjenje kojom prihvaća ciljeve Kluba i Opći uvjeti ostvarivanja 

članskih pogodnosti uz pisanu suglasnost njezinog zakonskog zastupnika ili skrbnika. 

(6) Redovni i nominalni član Kluba uplatom godišnje članarine stječe članske pogodnosti, prava, 

obveze i odgovornosti. 

(7) Visina godišnje članarine i raspodjela iste utvrđuje se u skladu s odlukom nadležnog tijela HAK-

a. 

(8) Članstvo redovnog i nominalnog člana traje 12 mjeseci od dana uplate godišnje članarine. 

(9) Članska prava i članske pogodnosti redovnog i nominalnog člana prestaju protekom razdoblja od 

12 mjeseci od dana uplate godišnje članarine. 

(10) Redovni i nominalni član koji uplati godišnju članarinu u roku od 30 dana po isteku članstva 

zadržava kontinuitet članstva. 

(11) Članovi Kluba ostvaruju članske pogodnosti na temelju Općih uvjeta ostvarivanja članskih 

pogodnosti HAK-a. 

(12) Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica čiji se izgled i sadržaj utvrđuje u skladu s odlukom 

nadležnog tijela HAK-a. 

 

Članak 17. 

(1) Počasni član može postati svaka fizička i pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju 

ideja, ciljeva i zadataka AK „INA Delta“. 

(2) Počasno članstvo je najviše javno priznanje Kluba za koje se dobiva posebna diploma. 

 

Članak 18. 

(1) Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su: 

• koristiti članske pogodnosti; 

• mogu predlagati, birati i biti birani u tijela Kluba u skladu s odredbama ovog Statuta; 
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• biti obaviješteni o radu Kluba, davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba; 

• biti obaviješteni o članskim pogodnostima; 

• poštivati Statut i druge opće akte Kluba; 

• redovito plaćati članarinu; 

• podizati i čuvati ugled Kluba i HAK-a; 

• uzdržavati se od stranačke djelatnosti u Klubu i HAK-u. 

(2) Prava, obveze i odgovornosti nominalnih članova su: 

• nemaju prava odlučivanja u tijelima Kluba; 

• koristiti članske pogodnosti; 

• biti obaviješteni o radu Kluba, davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba; 

• biti obaviješteni o članskim pogodnostima; 

• poštivati Statut i druge opće akte Kluba; 

• redovito plaćati članarinu; 

• podizati i čuvati ugled Kluba i HAK-a; 

• uzdržavati se od stranačke djelatnosti u Klubu i HAK-u. 

(3) Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova su: 

• nemaju prava odlučivanja u tijelima kluba; 

• koristiti članske pogodnosti; 

• biti obaviješteni o radu Kluba, davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba; 

• biti obaviješteni o članskim pogodnostima; 

• poštivati Statut i druge opće akte Kluba; 

• podizati i čuvati ugled Kluba i HAK-a; 

• uzdržavati se od stranačke djelatnosti u Klubu i HAK-u. 

(4) Prava, obveze i odgovornosti članove pravnih osoba su: 

• nemaju prava odlučivanja u tijelima Kluba; 

• koristiti članske pogodnosti; 

• biti obaviješteni o radu Kluba, davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba; 

• biti obaviješteni o članskim pogodnostima; 

• poštivati Statut i druge opće akte Kluba; 

• redovito plaćati članarinu; 

• podizati i čuvati ugled Kluba i HAK-a; 

• uzdržavati se od stranačke djelatnosti u Klubu i HAK-u. 

 

Članak 19. 

(1) Članovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Statuta i drugih akata 

Kluba. 

(2) Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti: 

• kršenje zakonskih i drugih obveza u vezi djelovanja Kluba, 

• nepoštivanje odredaba ovog Statuta i odluka tijela Kluba, 

• nepoštivanje statutarnih normi HAK-a, 

• neizvršavanje preuzetih obveza, 

• nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Kluba, 

• nesavjesno i nezakonito raspolaganje imovinom Kluba, 

• narušavanje ugleda Kluba ili HAK-a. 
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Članak 20. 

(1) Stegovni postupak može pokrenuti predsjednik Kluba, potpredsjednik, tajnik Kluba ili 1/3 

Skupštine. 

(2) O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Sud časti. 

(3) Zbog povreda prava i obveza, članu Kluba Sud časti može izreći: 

• opomenu, 

• javnu opomenu, 

• isključenje iz članstva Kluba. 

 

Članak 21. 

(1) Na odluku o stegovnoj odgovornosti član može u roku od 8 dana od dana dostave odluke uložiti 

žalbu Skupštini Kluba. 

(2) Skupština, u daljnjem roku od 30 dana od dana dostave žalbe, odlučuje odluci o stegovnoj 

odgovornosti i izrečenoj mjeri. 

(3) Odluka Skupštine je konačna. 

 

Članak 22. 

(1) Redovnom i nominalnom članu Kluba članstvo prestaje: 

• neplaćanjem članarine - u slučaju da član ne plati godišnju članarinu u roku od mjesec dana od 

dana isteka članske godine; 

• dragovoljnim istupanjem iz članstva; 

• isključivanjem; 

• smrću člana. 

(2) Počasnom članu Kluba članstvo prestaje: 

• danom isteka počasnog članstva u skladu s odlukom o počasnom članstvu; 

• dragovoljnim istupanjem iz članstva; 

• isključivanjem; 

• smrću člana. 

(3) Pravnoj osobi članu Kluba članstvo prestaje: 

• neplaćanjem članarine - u slučaju da član ne plati godišnju članarinu u roku od mjesec dana od 

dana isteka članske godine; 

• dragovoljnim istupanjem iz članstva; 

• isključivanjem; 

• danom brisanja iz registra nadležnog tijela u kojemu je pravna osoba registrirana. 

(4) Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija odluka o isključenju je konačna. 

 

Članak 23. 

(1) Klub vodi popis svojih članova. U ime Kluba popis članova vodi tajnik. 

(2) Popis članova vodi se elektronički. 

(3) Popis članova obvezno sadrži: 

• ime i prezime fizičke osobe, zakonskog zastupnika ili skrbnika fizičke osobe, adresu 

prebivališta, OIB, datum rođenja; 

• naziv pravne osobe, sjedište, OIB i ime i prezime fizičke osobe koja koristi članska prava i 

pogodnosti; 

• datum pristupanja Klubu, 

• kategoriju članstva (redovni član, nominalni član, počasni član, pravna osoba), 

• datumu prestanka članstva u Klubu. 
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(4) Radi ostvarivanja članskih pogodnosti u skladu sa Statutom HAK-a, a na temelju Općih uvjeta 

ostvarivanja članskih pogodnosti HAK-a Klub podatke i promjene ovih podataka iz stavka 3. ovog 

članka dostavlja HAK-u. 

 

IV. TIJELA KLUBA 

Članak 24. 

(1) Tijela Kluba su: 

1. Skupština 

2. Predsjednik 

3. Nadzorni odbor 

4. Sud časti 

5. Upravni odbor. 

 

(2) Rad tijela Kluba je javan. 

(3) U tijela Kluba ne mogu biti birane osobe u radnom odnosu u Klubu te u trgovačkim društvima 

koja su u većinskom vlasništvu Kluba. 

(4) Ista osoba ne može istodobno biti kandidat za izbor u Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. 

(5) Član tijela Kluba ne može biti osoba koja je zbog počinjenja kaznenog djela pravomoćno osuđena 

na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci. 

(6) Osobe pravomoćno osuđene na kazneno djelo iz stavka 3. ovog članka ne mogu se kandidirati za 

izbore u tijela HAK-a. 

(7) Odredbe stavka 3. i 4. ovog članka ne odnose se na osobe koje su sukladno posebnom propisu 

brisane iz kaznene evidencije. 

 

Skupština kluba 

Članak 25. 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. 

(2) Skupštinu sačinjavaju fizičke osobe, svi redovni članovi Kluba. 

 

Članak 26. 

(1) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 

(2) Skupština redovito zasjeda najmanje dva puta u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine 

održava svake četiri godine. 

(3) Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Kluba na vlastitu inicijativu. 

(4) U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto 

održavanja sjednice. 

(5) Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba ili 

Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti 

dnevni red sjednice. 

(6) Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 (petnaest) dana, od dana dostave 

zahtjeva iz stavka (5) ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog 

dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

 

Članak 27. 

Skupštinu Kluba u slučaju isteka mandata tijelima Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u 

Registar Klub ili 5 članova Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba. 
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Članak 28. 

(1) Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti jedan od potpredsjednika. U 

slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim 

glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 

(2) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Kluba. 

 

Članak 29. 

(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a 

odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

(2) Ako u zakazano vrijeme sjednici Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova, daje se 

stanka od 30 minuta, nakon čega Skupština pravovaljano zasjeda, ako je sjednici nazočno 

najmanje dvadeset članova, Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova. 

(3) Iznimno od odredbi stavka (1) i stavka (2) ovog članka Statut i njegove izmjene i dopune donose 

se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova. 

 

Članak 30. 

Skupština Kluba: 

• utvrđuje politiku razvitka Kluba, 

• donosi i mijenja Statut Kluba, 

• donosi financijski plan i završni račun. 

• donosi i mijenja Program rada, 

• donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba, 

• bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, 

• bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dva potpredsjednika Kluba, 

• bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu 

• imenuje i opoziva likvidatora Kluba, 

• razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, 

• daje smjernice za rad Kluba, 

• donosi Poslovnik o radu Skupštine, 

• odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti, 

• donosi odluku o prestanku rada Kluba i njegovoj imovini, 

• donosi odluku o udruživanju Kluba s drugim asocijacijama, 

• obavlja i druge poslove određene zakonom i/ili Statutom. 

• poziv za Skupštinu s dnevnim redom i materijalima objavljuje se 8 dana prije održavanja 

    Skupštine. 

 

U iznimnim okolnostima Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 dana. 

 

Upravni odbor 

Članak 31. 

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Kluba koje organizira aktivnosti i upravlja radom Kluba. 

(2) Upravni odbor broji devet (9) članova, koje Skupština bira iz redova članova Kluba, a sjednicama 

predsjedava i radom rukovodi predsjednik Kluba. 

(3) Mandat članovima Upravnog odbora traje 4 godine s ponovnim pravom izbora. 
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Članak 32. 

Upravni odbor: 

(1) razmatra i potvrđuje: 

• prijedlog plana razvoja i godišnjeg programa rada, 

• prijedlog financijskog plana i njegov rebalans, 

• prijedlog dnevnog reda i datum održavanja sjednice Skupštine, 

• provedbu utvrđenog programa, 

(2) osigurava: 

• izvršenje programa rada, odluka i smjernica koje donosi Skupština, 

• izvršenje financijskog plana, 

• izvore financiranja, 

(3) donosi: 

• opće akte kojima odlučuje o članarinama, naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom 

korištenju objekata i opreme, 

• odluke o dodjeli priznanja i nagrada, 

• Poslovnik o radu Upravnog odbora i njegovih tijela, 

• opće akte na temelju ovog Statuta i Zakona i prati njihovo provođenje, 

• odluke o pribavljanju i otuđivanju pokretne i pribavljanju nepokretne imovine, 

• odluku o provođenju godišnjih inventura i usvaja izvješće, 

• odluke o svim pitanjima financijskog poslovanja između dvije Skupštine, 

(4) imenuje i razrješava: 

• tajnika Kluba, 

• članove tijela Upravnog odbora, 

• svoje predstavnike u radna tijela, te druga tijela i organizacije s kojima surađuje 

(5) utvrđuje: 

• prijedlog završnog računa, 

• organizacijski plan svake priredbe, 

(6) predlaže i sprovodi: 

• plan razvoja i godišnji plan rada Kluba, 

• prijedlog financijskog plana i njegove izmjene, 

• program rada, financijski plan, odluke, zaključke i smjernice koje donosi Skupština, 

• ostvarivanje programa međuklupske suradnje, 

(7) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima. 

 

Članak 33. 

Upravni odbor radi i donosi punovažne odluke na sjednicama uz potrebnu nazočnost natpolovične većine 

svih članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. 

 

Članak 34. 

(1) Za svoj rad članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini. 

(2) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik ili jedan od potpredsjednika Upravnog odbora, a 

moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca. 

 

Članak 35. 

(1) U slučaju kada član Upravnog odbora ne obavlja u cijelosti svoje dužnosti ili ih obavlja na 

nezadovoljavajući način, Skupština odnosno Upravni odbor može pokrenuti postupak za njegov 

opoziv. 
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(2) Postupak za opoziv člana Upravnog odbora isti je kao i kod izbora. 

 

Članak 36. 

(1) Upravni odbor može osnovati i druga pomoćna radna tijela i komisije, ako je to potrebno radi 

ostvarivanja ciljeva i zadataka Kluba. 

(2) Odbori i komisije u pravilu imaju tri člana iz redova članstva, uz mandat od četiri godine, ako 

njihovo djelovanje nije privremenog karaktera. 

 

Nadzorni odbor 

Članak 37. 

(1) Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Kluba i mandat im traje četiri 

godine. 

(2) Nadzorni odbor ima tri člana, koji među sobom na prvoj sjednici izabiru predsjednika. 

(3) Nadzorni odbor svoje odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. 

 

Članak 38. 

(1) Nadzorni odbor: 

• donosi svoj Poslovnik o radu, 

• prati provođenje Statuta i drugih općih akata, 

• nadzire provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora i Suda časti, te 

radnih tijela, 

• kontrolira financijsko i materijalno poslovanje i raspolaganje sredstvima 

 

Predsjednik Kluba 

Članak 39. 

(1) Predsjednik Kluba predsjedava Skupštini i Upravnom odboru čiji je član. 

(2) Predsjednika Skupština bira na mandat od četiri godine i može biti ponovno izabran. 

(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od 

potpredsjednika, a u slučaju odsutnosti oba potpredsjednika, zamjenjuje ga član Upravnog odbora 

kojeg odredi predsjednik. 

 

Članak 40. 

Predsjednik: 

• predstavlja i zastupa Klub, 

• brine o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora zajedno s tajnikom 

• potpisuje odluke, Ugovore i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor 

• obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom. 

 

Tajnik Kluba 

Članak 41. 

(1) Tajnika imenuje Upravni odbor na četiri godine i može biti ponovno imenovan. 

(2) Tajnik Kluba može biti volonter. Ako tajnik obavlja poslove profesionalno, međusobna prava i 

obveze Kluba i tajnika uređuju se ugovorom o radu. 
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Članak 42. 

Tajnik: 

• zastupa Klub, 

• izvršava odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, 

• odgovoran je za izvršenje programa Skupštine i njenih tijela, 

• izučava, predlaže i organizira akcije i aktivnosti koje doprinose omasovljenju članstva, 

• koordinira rad drugih imenovanih osoba i radnih tijela koje osnuje Upravni odbor, 

• organizira obavješćivanje članova Kluba i njegovih tijela, 

• odgovoran je, zajedno s predsjednikom Kluba, za pripremanje sjednica Skupštine i njenih tijela 

kojima obvezno prisustvuje, te priprema materijale za iste, 

• obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom i drugim aktima, 

• vodi registar članova. 

 

Članak 43. 

Upravni odbor može razriješiti tajnika i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako utvrdi da ne 

izvršava zadatke utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima. 

 

Sud časti 

Članak 44. 

(1) Članovi Kluba stegovno odgovaraju Sudu časti za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih 

Statutom, 

(2) Stegovni postupak provodi Sud časti, sastavljena od dva člana i predsjednika, koje bira i opoziva 

Skupština. 

(3) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 

najmanje 1/10 članova Skupštine. 

(4) Mandat članova Suda časti traje četiri godine. 

(5) U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 

• Opomena, 

• Isključenje iz Kluba. 

(6) Odluke se donose većinom glasova članova Suda časti. 

 

Članak 45. 

(1) Protiv odluke Suda časti može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti 

žalba Skupštini. 

(2) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. 

 

Članak 46. 

(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati 

stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela. 

(2) Odlukom o osnivanju komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje 

se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 
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V. JAVNA OVLAŠTENJA 

Članak 47. 

Poslovi i zadaci koji proizlaze iz djelatnosti koje imaju karakter javnih ovlaštenja Klub obavlja u skladu 

sa zakonom i posebnim aktima Hrvatskog auto kluba, odnosno posebno zaključenim ugovorima s 

Hrvatskim autoklubom. 

 

VI. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE 

 

Članak 48. 

(1) Klub samostalno raspolaže imovinom. 

(2) Imovina služi za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba. 

 

Članak 49. 

(1) Imovinu Kluba čine: 

• novčana sredstva koja je Klub stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima 

• novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, 

financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 

područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora 

• nekretnine i pokretne stvari Kluba, 

• druga imovinska prava. 

(2) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti 

određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom. 

(3) Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje 

način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

 

Članak 50. 

Klub stječe imovinu: 

• od članarine i članskih doprinosa, 

• od dobrovoljnih priloga, darova i sponzorstava, 

• od dotacija iz proračuna, 

• od vlastite djelatnosti, 

• obavljanja djelatnosti iz javnih ovlaštenja HAK-a, 

• iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Članak 51. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari višak prihoda nad troškovima, ta se sredstva mogu 

koristiti isključivo za obavljanje i razvoj osnovnih zadataka i ciljeva Kluba. 

 

VII. INFORMIRANJE 

Članak 52. 

(1) Klub će u okviru svojih mogućnosti informirati članove i širu javnost o svim značajnim 

aktivnostima Kluba, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi način. 

(2) Za dan Auto kluba „INA Delta“ Zagreb utvrđuje se 19. veljače, dan utemeljenja Auto-moto 

društva „INA“ Zagreb, 1966. godine. 
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VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

 

Članak 53. 

(1) Spor/sukob interesa u udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima 

članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona 

odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 

(2) Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova 

Kluba. 

(3) Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. 

(4) Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 

(5) Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 

(6) Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se 

podnosi zahtjev za upis promjena u registar Klub o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni 

član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog 

vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s 

odlukom arbitražnog vijeća 

 

IX. PRESTANAK RADA KLUBA 

Članak 54. 

(1) Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

(2) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku 

postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba. 

 

Članak 55. 

(1) Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština. 

(2) Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u 

Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i 

brisanja Kluba iz Registra udruga. 

 

Članak 56. 

(1) U slučaju prestanka postojanja Kluba sredstva u vlasništvu Kluba nakon namirenja vjerovnika i 

troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka postaju vlasništvo Hrvatskog autokluba. 

(2) Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama 

ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. 

(3) Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, 

srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te 

ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenim za zastupanje 

i zaposlenima. 

(4) Ako je Klub primio financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od 

interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava vratit će 

u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. 
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X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 57. 

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. 

(2) Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Kluba. 

 

Članak 58. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 PREDSJEDNIK KLUBA 

 

 Zoran Obradović 

 


