
Temeljem članka 11. i članka 37. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 

70/97) i članka 11., 12. i 77. Zakona o športu ("Narodne novine" br. 

111/97), Skupština Plivačkog kluba OLIMP–Terme Tuhelj održana 12.04.2013. 

godine donijela je: 
 

STATUT 
 

PLIVAČKOG KLUBA OLIMP-TERME TUHELJ 
 
I.  -  OSNOVNE  ODREDBE 

 
Članak  1. 

 
PLIVAČKI KLUB OLIMP-TERME TUHELJ (u daljnjem tekstu: PKOTT) je športska 

udruga organizirana kao oblik slobodnog udruživanja građana, a koju čine 

članovi društva. 
 

Članak  2. 

 
Plivački klub ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima i obvezama koje 

joj pripadaju zakonom. Pravnu osobnost klub stiče upisom u registar 

udruženja građana pri nadležnom tijelu državne uprave. Za svoje obveze 

plivački klub odgovara svim sredstvima kojima raspolaže (potpuna 

odgovornost). 
 

Članak  3. 

 
Naziv  društva  je:  PLIVAČKI KLUB OLIMP-TERME TUHELJ .  
Skraćeni  naziv  društva  je:  PK OLIMP-TERME TUHELJ. 
 

Članak  4. 

 
Djelatnost PKOTT odvija se na području Krapinsko-zagorske županije. 

Sjedište PKOTT je u Tuheljskim Toplicama, Ljudevita Gaja 04. 
 

Članak  5. 

 
Boja PKOTT je žuto-crna. PKOTT ima amblem i zastavu. Izgled amblema i 

zastave određuje se posebnom odlukom Predsjedništva. Pečat je četvrtastog 

oblika, dimenzija 47x18 mm. Uz rub pečata nalazi se stilizirani hrvatski 

pleter. Uz rub pletera ispisan je tekst PLIVAČKI KLUB OLIMP–TERME TUHELJ. 

U sredini pečata nalazi se stilizirani lik plivača od naziva kluba OLIMP. 
 

Članak  6. 

 
PKOTT predstavlja predsjednik PKOTT i športski direktor. Predsjedništvo 

PKOTT (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) može odlukom ovlastiti i drugu 

pravnu i fizičku osobu za predstavljanje. PKOTT zastupa športski direktor. 

Pismenom punomoći športski direktor može ovlastiti i drugu pravnu i fizičku 

osobu za zastupanje. 
 

Članak  7. 

 
Rad  PKOTT  je  javan. Javnost rada osigurava se upoznavanjem cjelokupnog 
članstva, drugih zainteresiranih sportskih i državnih organa i organizacija 

te najšire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, web stranice 

kluba,oglasne ploče, biltena i drugih oblika o odlukama, zaključcima i svim 

drugim aktivnostima PKOTT. 



 

Članak  8. 

 
Radi ostvarivanja svojih športskih ciljeva PKOTT se udružuje u Hrvatski 

plivački savez, i surađuje s istim.  

 

  
II.  -  POSLOVI  I  ZADAĆE  PLIVAČKOG KLUBA OLIMP-TERME TUHELJ 

 
Članak  9. 

 
Osnovna zadaća PKOTT je poticanje i promicanje svekolikog športa, a osobito 

športa djece i mladeži. PKOTT bavit će se prije svega poticanjem i razvojem 

plivačkog sporta na području Krapinsko-zagorske županije. 
 

Članak  10. 

 
Zadaće  iz  prethodnog  članka  ostvaruju  se  kroz: 

 
- stvaranje neophodnih uvjeta članstvu PKOTT za provođenje svih 

programskih aktivnosti, a posebno sudjelovanje u natjecanjima,  

- organiziranje  i  provedba  rekreativnih  aktivnosti  članova,  
- organiziranje  i  provedba  športskih  škola, i obuke neplivača  
- stručno  osposobljavanje  kadrova,   
- skrb  o  zdravlju  i  zdravstvenoj  zaštiti  natjecatelja,  
- skrb o izgradnji,održavanju, korištenju i upravljanju objektima kojima 

se koristi.  

-   
U ostvarivanju svojih poslova i zadaća PKOTT surađuje sa športskim 

udrugama, nadležnim tijelima državne uprave, i lokalne samouprave, 

odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim društvima, ustanovama i udrugama. 
 

Članak  11. 

 
Radi postizanja svojih ciljeva, i izvršavanja svojih zadaća PKOTT može 

obavljati gospodarske djelatnosti: ugostiteljsku, promet roba i usluga, 

uvoz i izvoz, marketing i druge djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 

PKOTT može obavljati neposredno ili osnivanjem poduzeća.  
Obavljanje gospodarskih djelatnosti ustanovljuje se u skladu s 

posebnim propisima. 
 
III.  -  ČLANSTVO U PLIVAČKOM KLUBU OLIMP-TERME TUHELJ 
 

Članak  12. 

 
Članovi PKOTT mogu biti aktivni, počasni i potpomažući. Član PKOTT može 

biti svaki građanin pod jednakim uvjetima, koji se pridržava statuta, 
pravila i odluka PKOTT i koji plaća članarinu. Članom PKOTT postaje se 

potpisivanjem pristupnice,uz odobrenje športskog direktora. 
 

Članak  13. 
 
Aktivni član može biti građanin koji aktivno sudjeluje u ostvarivanju 

zadataka i programa PKOTT, sudjeluje u treninzima i natjecanjima te pomaže 

razvijanju sposobnosti drugih. 



Predsjedništvo PKOTT može izabrati počasne članove kluba od građana koji 

imaju posebne zasluge za PKOTT i šport uopće. Počasni članovi primaju 

povelju o izboru. 
 

Članak  14. 

 
Aktivni član ima pravo i dužnost birati i biti biran u organe PKOTT, 

koristiti se sredstvima i pravima što ih pruža PKOTT, sudjelovati na svim 

športskim manifestacijama za koje ga PKOTT odredi i brinuti za športski 

uspjeh i prosperitet PKOTT. 
 

Članak  15. 

 
Neće se primiti u članstvo osoba kojoj bi na temelju Disciplinskog 

pravilnika nacionalnog športskog saveza bilo zabranjeno nastupanje u tom 

športu, te osoba koja temeljem članka 10.Zakona o športu ne može 

sudjelovati u športskim natjecanjima. 
 
Ako športski direktor odbije zamolbu za prijem, o tome će pismeno 

izvijestiti podnositelja koji ima pravo protiv te Odluke podnijeti žalbu 

Predsjedništvu PKOTT u roku od 15 dana.  
Odluka  Predsjedništva  je  konačna. 
 

Članak  16. 

 
Članstvo  kluba  prestaje: 

 
- istupanjem uz pismenu izjavu, a kada se radi o aktivnom športašu, uz 

suglasnost Predsjedništva i sportskog direktora i u skladu s 

Registracionim pravilnikom nadležnog saveza,   
- isključenjem  po  odluci  nadležnog  organa  PKOTT,  
- neplaćanjem  članarine  kroz  tri  mjeseca.  

 
Članak  17. 

 
Novoprimljeni član PKOTT obavezan je u roku od 8 dana na žiro-račun 

PKOTT uplatiti upisninu i članarinu za tekući mjesec. 
Po uplati upisnine i članarine novo primljenom članu izdaje se članska 

iskaznica, i time stječe sva prava,i obveze koje proističu iz 

članstva PKOTT. 

 
 

IV.  -  TIJELA PLIVAČKOG KLUBA OLIMP–TERME TUHELJ 

 
Članak  18.  

Tijela PKOTT su : 

Skupština 

Predsjedništvo 

Stegovna komisija 

Športski direktor 

Tajnik  
Komisije 

 
 

 

 

 

 



1.    Skupština 

 
Članak  19. 

 
Skupština je najviše tijelo upravljanja plivačkim klubom. Skupštinu 

sačinjavaju svi punoljetni članovi PKOTT, te po jedan roditelj svakog 

maloljetnog člana.  
Članak  20. 

 
Skupština  je  organ  upravljanja  PKOTT. 

 
Skupština:  

- donosi  i  mijenja  statut  i  druge  opće  akte  PKOTT,  
- utvrđuje i donosi programe i planove rada, športskog djelovanja i 

razvoja PKOTT,  

- bira i opoziva članove Predsjedništva, predsjednika i tajnika PKOTT, 
raspravlja, i usvaja izvješće o radu PKOTT,   

- odlučuje o predstavkama članova upućenih Skupštini kao i o žalbama 
na akte Predsjedništva,  

- raspravlja o inicijativama i prijedlozima pojedinih organa PKOTT i 
članova PKOTT,   

- donosi  odluke  o  stjecanju  i  otuđenju  nekretnina,  
- donosi  pravilnik  o  svom  radu,  
- raspravlja o drugim pitanjima od važnosti za ostvarenje ciljeva i 

zadataka PKOTT.   
Članak  21. 

 
Skupština  može  biti  redovna  ili  izvanredna.  
Redovna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje i saziva je 

Predsjedništvo.  
Svake  četiri  godino  Skupština  bira  organe  PKOTT  određene  statutom 
 

Članak  22. 

 
Izvanredna Skupština saziva se kad se pojave pitanja čije je hitno 

rješavanje neophodno za djelovanje PKOTT. 
Izvanrednu Skupštinu mogu sazvati predsjednik PKOTT, Predsjedništvo, 

športski direktor PKOTT ili najmanje 1/3 Članova Skupštine PKOTT. 

 

Članak  23. 

 
Mandat članova organa PKOTT traje četiri godine i članovi mogu biti 

birani i u narednim mandatima bez ograničenja. 
 

Članak  24. 

 
Članstvo u organima PKOTT može prestati i prije isteka roka na koji je 

biran u slučaju: 
- podnošenja  ostavke,  
- opoziva  iz  razloga  predviđenim  disciplinskim  pravilnikom  PKOTT,   
- nastupom  okolnosti  zbog  kojih  ne  bi  više  mogao  obavljati  

dužnost  u organima  PKOTT. 

Opoziv se vrši na način i po postupku predviđenom za predlaganje odnosno 

izbor članova. 

 

 

 



 
Članak  25. 

 
Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata organa u 

koji je biran. 
 

Članak  26. 

 
Skupština odlučuje javnim glasovanjem, a može odlučili da o pojedinom 

pitanju odluči i tajnim glasovanjem.  
Skupština punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina 

predstavnika.  
Odluka je punovažna ako se za nju izjasni većina ukupnog broja članova 

Skupštine. 
Radom  Skupštine  rukovodi  predsjednik  PKOTT. 
O  radu  Skupštine  vodi  se  zapisnik. 

 
Članak  27. 

 
Poslovnikom o radu Skupštine određuju se ostala pitanja vezana uz rad 

Skupštine 
 
2.    Predsjedništvo 

 
Članak  28. 

 
Predsjedništvo je izvršni organ koji osigurava provođenje utvrđene 

politike, odluka i zaključaka Skupštine te vodi poslovanje PKOTT  
Predsjedništvo:  
- priprema  prijedlog  za  izmjene  i  dopune  Statuta  i  drugih  akata  

PKOTT,  
 
- odobrava godišnji plan rada i financijski plan PKOTT i brine se o 

njihovom izvršenju.  

- bira  i  opoziva  predstavnike  u  Hrvatske  športske  saveze,  

- usvaja  završni  račun  i  predlaže  Skupštini  izvještaj  o  poslovanju  

PKOTT,  

-  usvaja  visinu  članarine    za  svaku  tekuću  godinu, 

- donosi odluku o obavljanju gospodarske djelatnosti i vodi njezino 

izvršenje,  

- vođi  brigu  o  školovanju  i  unapređenju  stručnih  kadrova,  

- bira  i  opoziva  članove  komisija,  

- rješava  žalbe  na  odluke  stegovne  komisije,  

- donosi  poslovnik  o  svom  radu,  
 
- obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji proizlaze 

Statuta i drugih akata PKOTT.  
 

Članak  29. 

 
Predsjedništvo ima 9 članova. Predsjedništvo čine Predsjednik PKOTT koji 

je po funkciji predsjednik Predsjedništva, 6 izabranih članova, te tajnik 

i športski direktor koji su također po funkciji članovi Predsjedništva. 
 

Članak  30. 
 
Šest članova Predsjedništva bira Skupština javnim glasovanjem, temeljem 

liste koja se utvrđuje na izbornoj sjednici Skupštine. 

 
 



Članak  31. 

 
Predsjedništvo  bira  športskog  direktora  PKOTT. 

 
Članak  32. 

 
Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik PKOTT. 

Sjednice Predsjedništva sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom u četiri 

mjeseca.  
Sjednicu  Predsjedništva  može  sazvati  i  najmanje  1/3  članova  

Predsjedništva. 
 
 
3.      Predsjednik 

Članak  33. 

 
PKOTT  ima  predsjednika.  
Predsjednik PKOTT je ujedno i predsjednik Skupštine i Predsjedništva. 

Predsjednika bira Skupština javnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine s 

mogućnošću ponovnog izbora 
 
Predsjednik:  
- predstavlja  i  zastupa  PKOTT,  
- potpisnik  je  u  ime  PKOTT,  
- naredbodavac  je  za  izvršenje  financijskog  plana  PKOTT,   
- potpisuje  akte  koje  donosi  Skupština  i  Predsjedništvo,  
- skrbi  o  zakonitosti  rada  tijela  PKOTT  te  o  provedbi  njihovih  

odluka.  

 
4.      Športski  direktor 

 
Članak  34. 

 
PKOTT  ima  športskog  direktora.  
Športski  direktor  ujedno  je  i  član  Predsjedništva. 
Športskog direktora bira Predsjedništvo na vrijeme od 4 godine s 

mogućnošću ponovnog izbora. 
 

Članak  35. 

 
Športski  direktor  odgovoran  je  za  svoj  rad  Predsjedništvu  PKOTT. 
Za športskog direktora može biti birana osoba koja je afirmirana kao 

stručni športski radnik. 
 

Članak  36. 

 
Športski  direktor:  
- priprema  kalendar  i  program  natjecanja,   
- zastupa  PKOTT,  
- priprema  godišnji  plan  rada  i  financijski  plan  PKOTT,  
- donosi  odluke  o  primanju  novih  članova,  
- organizira i vodi nadzor nad stručnim,administrativnim i 

materijalno financijskim poslovima ŠDOM,  

- vodi  brigu    o  nabavi  opreme,  
- provodi  športsku  i  poslovnu  politiku  PKOTT,   
- obavlja  druge  poslove  koje  mu  povjeri  Skupština    ili  

Predsjedništvo,  
- vodi  brigu    i  nadzor  nad  radom  u  trenažnom  procesu,  
- potpisnik  je  u  ime  PKOTT,   



- donosi  odluku  o  zasnivanju  i  prestanku  radnog  odnosa  zaposlenika  
u  klubu,  

 

- upravlja  imovinom  PKOTT,  
- za  svoj  rad  odgovoran  je  Predsjedništvu  PKOTT,  
- na  kraju  godine  podnosi  izvješće  o  radu  Predsjedništvu  PKOTT.  

 
Članak 37. 

Športski direktor je samostalan u svom radu. 

 
5.      Tajnik 

 
Članak  38. 

 

 
PKOTT  ima  tajnika.  
Tajnika bira Skupština PKOTT javnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine s 

mogućnošću ponovnog izbora. 
 

Članak  39. 

 
Tajnik:  
- vodi brigu o svim administrativnim i financijsko materijalnim 

poslovima PKOTT,  

- vodi brigu o osiguranju uvjete za rad Skupštine,Predsjedništva i 

drugih organa PKOTT, i priprema materijale za njihove sjednice,   
- obavlja i druge poslove određene zakonom, odlukama Skupštine i 

Predsjedništva koji proizlaze iz akata PKOTT,  

- vodi  registar  članova  PKOTT.  

 
Članak  40. 

 
Tajnik je u svom radu samostalan. Za svoj rad tajnik je 

odgovoran Skupštini, Predsjedništvu i Sportskom direktoru PKOTT.  
Na kraju poslovne godine podnosi Skupštini i Predsjedništvu izvješće o 

svom radu. 
 
6.    Stegovna  komisija 

 
Članak  41. 

 
Stegovna Komisija vodi stegovni postupak, sastavljena od 3 člana koje 

bira i opoziva Predsjedništvo.  
Zahtjev  za  pokretanje  stegovnog  postupka  može  podnijeti  

Predsjedništvo,i  Sportski  direktor.  
Mandat  stegovne  komisije  traje  4  godine.  
U stegovnom  postupku  mogu  se    izreći  slijedeće  stegovne  mjere:  

- opomena,  
- isključenje  iz  PKOTT.   

Odluke  se  donose  većinom  glasova  stegovne  Komisije. 
 

Članak  42. 

 
Protiv odluke stegovne komisije može se podnijeti žalba Predsjedništvu 

u roku od 15 dana računajući od dana uručenja odluke. 
Predsjedništvo je dužno riješili žalbu u roku od 30 dana računajući od 

dana primitka žalbe 
 



7.    Komisije 

 
Članak  43. 

 
Za rad u pojedinom području djelatnosti Skupština i Predsjedništvo PKOTT 

mogu osnovati stalne ili povremene Komisije. Odlukom o osnivanju 

komisije određuje se njezin sastav,zadaće, vrijeme na koje se osniva i 

odgovornost za obavljanje poslova. 
 
V.  -  IMOVINA  l  FINANCIJSKO  -  MATERIJALNO  POSLOVANJE  PKOTT 

 
Članak  44. 

 
Imovinu  PKOTT  sačinjavaju  pokretnine,  nekretnine  i  novčana  

sredstva. 

 
Članak  45. 

 
Kao  pravna  osoba  ima  svoj  žiro  -  račun.  
Materijalno -financijsko poslovanje vodi se i organizira u skladu s 

propisima o materijalnom i financijskom poslovanju,i općim aktima 

PKOTT. Raspodjela financijskih sredstava vrši se na osnovu financijskog 

plana PKOTT. 
 

Članak  46. 

 
Sredstva koja su potrebna za realizaciju programa športskog djelovanja 

PKOTT osiguravaju se iz: 
- upisnine,  
- članarine,  
- pomoći  i  davanja  od  sportskih  i  drugih  organizacija,  
- davanja  iz  proračuna,  
- prihodima  od akcija  koje provodi  ŠDOM,  sponzorstva  .darova, 

- drugih  prihoda.  
 
 

VI.  -  NAGRADE  l  PRIZNANJA 

 
Članak  47. 

 
Članovi PKOTT za izvanredna zalaganja u radu, savjesno izvršavanje 

zadataka i postignute rezultate mnogu biti nagrađivani i pohvaljivani.  
Odluku o dodjeli priznanja, pohvala i nagrada,na prijedlog 

športskog direktora i predsjedništva donosi Predsjedništvo. 

 

VII.  -  PRIJELAZNE  l  ZAVRŠNE  ODREDBE 

 
Članak  48. 

 
Nakon provedene javne rasprave u Plivačkom klubu Statut donosi Skupština 

PKOTT većinom glasova ukupnog broja članova. 
Izmjene i dopune Statuta vrše se na način, i u postupku predviđenim 

za njihovo donošenje. 

 

 



 
Članak  49. 

 
Za  tumačenje  odredbi  Statuta  nadležna  je  Skupština  PKOTT 

 
Članak  50. 

 
Ovaj  Statut  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  
Ovaj  Statut  objavit  će  se  na  oglasnoj  ploči  PKOTT. 
 

 

 
PREDSJEDNIK PK OLIMP-TERME TUHELJ 

 

NENAD FILIPOVIĆ

 


