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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19.), i 

članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.), 

Skupština Oldtimer kluba Zagreb je na sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine, 

donijela  
 

STATUT 

OLDTIMER KLUBA ZAGREB 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom se ureĎuju odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o 
zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju 
javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova;  o tijelima 
udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i 
opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s  imovinom, 
te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge. 
 

Članak 2. 
 
Naziv kluba je OLDTIMER  KLUB  ZAGREB. 

 
Sjedište kluba je u Zagrebu, a odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.  
Klub djeluje na području Republike Hrvatske. 
 

Članak 3. 
 
OLDTIMER KLUB ZAGREB je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću 
upravu. 
OLDTIMER  KLUB  ZAGREB  je  neprofitna pravna osoba. 
 

Članak 4. 
 

Klub ima znak. Znak Kluba je u obliku štita. U štitu je s lijeve strane polovica starog 
automobila (pogled od naprijed), a s desne strane je stilizirani grb grada Zagreba. Iznad 
ovih simbola je tekst "Oldtimer klub", a ispod je tekst "Zagreb" i godina osnivanja Kluba 
"1988". 
Motoristi "Oldtimer kluba Zagreb" mogu uz znak Kluba koristiti i dodatni motoristički 
znak. Motoristički znak je u obliku štita. U štitu je s desne strane polovica starog 
motocikla (pogled na desnu stranu), a s lijeve strane je stilizirani grb grada Zagreba. 
Iznad ovih simbola je tekst "Oldtimer klub", a ispod je tekst "Zagreb" i godina osnivanja 
Kluba "1988". 
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Članak 5. 

 
Klub ima svoj pečat. 
Pečat Kluba je veličine 27x35 mm istog oblika kao što je i znak Kluba. 

 
Članak 6 

 
Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge 
osobe za zastupanje Kluba. 
 
 
II.  CILJEVI  I  DJELATNOSTI  KLUBA 

Članak 7. 
 

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapreĎenja, sakupljanja, očuvanja svih 
vrsta cestovnih vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje, a u cilju 
predstavljanja kao baštine tehničke kulture u gradu Zagrebu. 
Ciljevi kluba su da njeguje i razvija čuvanje i obnavljanje svih vrsta cestovnih vozila kako bi 
se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje, te unaprijedila zaštita okoliša. 
Klub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture. 
 

Članak 8. 
 
Djelatnosti Kluba su: 

 organiziranje svih vrsta ocjenskih, kružnih i rally vožnji; 

 sudjelovanje na svim vrstama ocjenskih, kružnih i rally vožnji; 

 organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija; 

 razvijanje suradnje s društvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim 
subjektima u RH i inozemstvu; 

 razvijanje suradnje sa srodnim klubovima u zemlji i inozemstvu; 

 poticanje razvijanja tehničke kulture i edukacije mladih o čuvanja tehničke 
baštine; 

 unapreĎenje stručnog rada, kroz osposobljavanje stručnih djelatnika 
(organizatora i sudaca natjecanja te ocjenjivača vozila); 

 organiziranje izložbi, predavanja i filmskih projekcija s područja djelovanja 
Kluba; 

 organiziranje stručnih ekskurzija na susrete i izložbe vozila veterana; 

 izdavanje publikacija; 

 sakupljanje tehničke i povijesne dokumentacije; 

 organiziranje raznih promotivnih aktivnosti; 

 skrb o zaštiti okoliša i borba protiv ovisnosti. 
 

Članak 9. 
 

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrĎene ovim Statutom, 
te: 

 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim dogaĎajima, 
pisanim izvješćima, na skupovima ili na drugi prikladan način; 

 putem sredstava javnog priopćavanja. 
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III.  ČLANSTVO KLUBA 
 

Članak 10. 
 

Članovi kluba su graĎani zainteresirani za ostvarivanje ciljeva Kluba. 
Članovi Kluba mogu biti: 
 

 redoviti; 

 simpatizeri; 

 počasni.  
Članak 11. 

Redoviti član Kluba je član koji posjeduje jedno ili više starodobnih vozila, a simpatizer 
Kluba je član koji ne mora posjedovati starodobno vozilo. 
Osobu koja se pokazala kao posebno zaslužna za Klub na prijedlog tajnika može Upravni 
odbor izabrati za počasnog člana. 
Ako nakon navršenih 75 godina života redoviti član Kluba to želi, može postati počasni 
član ali uz uvjet da je bio član Kluba posljednjih 5 godina. 
Počasni članovi ne plaćaju godišnju članarinu ali ne mogu sudjelovati u tijelima Kluba. 
Članom, simpatizerom ili počasnim članom Kluba ne može postati osoba poznata po 
neprimjerenom ponašanju ili štetnom djelovanju za Klub, a odluku o izboru donosi 
Upravni odbor Kluba. 
 

Članak 12. 
 
Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik. 
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, 
OIB-u, datumu roĎenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, adresi 
stanovanja, broju telefona te datumu prestanka članstva u udruzi.  
Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 
zahtjev. 
                                                          

Članak 13. 

Članovima Kluba, Tajnik izdaje člansku iskaznicu koja vrijedi godinu dana. 
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrĎuje Upravni odbor Kluba 
posebnom odlukom. 
 

Članak 14. 

Upravni odbor Kluba odreĎuje iznos članarine u tekućoj godini za slijedeću kalendarsku 
godinu. 
 

Članak 15. 
 

Prava, obaveze i odgovornosti članova su: 

 bavljenje aktivnošću Kluba i sudjelovanje u akcijama Kluba; 

 sudjelovanje u upravljanju i poslovima Kluba, (redoviti i simpatizeri); 

 čuvanje i podizanje ugleda Kluba; 

 čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza; 

 poštivanje Statuta i drugih pravila; 

 plaćanje članarine (redoviti i simpatizeri). 
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                                                                    Članak 16. 

 
Članstvo u Klubu prestaje: 

a)     dragovoljnim istupom, 
b)     brisanjem iz članstva, 
c)     isključenjem, 
d)     smrću. 
 

 ad a)   Istupanje iz članstva je na osnovi  slobodne odluke člana. 
 ad b)  Brisanje iz članstva je na osnovi odluke Upravnog odbora zbog više- 
             godišnjeg neplaćanja članarine. 
 ad c)   Odluku o isključenju donosi Stegovno povjerenstvo ako član učini grubu 
  povredu Statuta Kluba, zbog ugrožavanja javne sigurnosti reda i mira, 
  nedoličnog ponašanja i morala. 
  Protiv odluke o isključenju može se uložiti žalba Skupštini Kluba. 
 

      Članak 17. 
 
Klub se može udružiti u savez i druge asocijacije. 
Odluku o udruživanju donosi Skupština. 
 
 Članak 18. 
 
Spor/sukob interesa u klubu postoji ukoliko 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.  
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće izmeĎu 
članova kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća ureĎuju se pravilnikom koji 
donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje 
odredbe Zakona o mirenju. 
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 
 
 
IV. TIJELA KLUBA 

 
   Članak 19. 
 

Tijela kluba su: 
 

 Skupština, 

 Upravni odbor, 

 Nadzorni odbor, 

 Stegovno povjerenstvo. 
 

Članak 20. 
 
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. 
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi i članovi simpatizeri  Kluba. 
 

Članak 21. 
 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 
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Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupština 
održava svake četiri godine. 
Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Kluba. 
U odluci o sazivanju Skupštine, Upravni odbor Kluba utvrĎuje dnevni red sjednice, te 
dan i mjesto održavanja sjednice. 
Upravni odbor Kluba je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1 /3 
članova Skupštine ili Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine 
predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 
Ako Upravni odbor Kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana 
dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog 
reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za 
zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Skupštine, koji su upisani 
u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge. 

 
Članak 22. 

 
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U 
slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba Skupštinom predsjedava jedan 
od članova Upravnog odbora. Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem 
odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji 
potpisuje zapisničar, a koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 

 
Članak 23. 

 
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Kluba s 
pravom sudjelovanja u Skupštini, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.  
 

Članak 24. 
 
SKUPŠTINA KLUBA: 
 

 utvrĎuje 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 Kluba, Nadzornog odbora 
Kluba i Stegovnog povjerenstva; 

 bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba; 

 razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba; 

 daje smjernice za rad Kluba; 

 osniva i imenuje odbore, povjerenstva i slična tijela, te im utvrĎuje zadatke; 

 odlučuje o žalbama članova protiv odluka stegovnog povjerenstva; 

 odlučuje o prestanku rada Kluba; 

 obavlja i druge poslove odreĎene zakonom ili Statutom. 
 

Članak 25. 
 

      UPRAVNI ODBOR KLUBA 
 
Izvršne funkcije i druge poslove utvrĎene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Kluba. 
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Članak 26. 
 
Upravni odbor Kluba; 

 čini sedam ( 7 ) članova: predsjednik, dopredsjednik i pet članova Kluba;  

 je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. 

 je za svoj rad odgovoran Skupštini. 

 podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 
 

Mandat članova Upravnog odbora Kluba traje četiri godine. 

Članak 27. 
 
Upravni odbor Kluba: 

 bira i razrješava tajnika Kluba, blagajnika, likvidatora i arhivara Kluba; 

 saziva Skupštinu Kluba; 

 utvrĎuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na 
razmatranje i prihvaćanje; 

 utvrĎuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada; 

 brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba; 

 upravlja imovinom Kluba; 

 podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba; 

 imenuje povjerenstva  i slična tijela prema potrebi, te im odreĎuje zadatke; 

 obavlja i druge poslove predviĎene Statutom i drugim općim aktima Kluba. 
 

Članak 28. 
 
Sjednice Upravnog odbora Kluba: 

 saziva predsjednik Kluba i rukovodi radom Upravnog odbora Kluba; 

 se održavaju prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik;  

 se mora održati najmanje jednom u 3 mjeseca. 
 
Odluke Upravnog odbora Kluba donose se većinom glasova svih članova Upravnog 
odbora Kluba. 
 

Članak 29. 
 
NADZORNI ODBOR 

 
Nadzorni odbor Kluba: 

 prati i nadzire rad tijela utvrĎenih ovim Statutom; 

 posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba; 

 o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran; 

 utvrĎuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima 
Kluba. 

 
Članak 30. 

 
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.  
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 
Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi. 
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. 
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Članak 31. 
 
 

 STEGOVNO POVJERENSTVO 
 

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrĎenih 
Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi stegovno povjerenstvo, 
sastavljeno od tri člana, koje bira i opoziva Skupština. 
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni 
odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.  
Mandat članova stegovnog povjerenstva je četiri godine. 
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: 
 

 opomena 

 isključenje iz Kluba 
 
Odluke se donose većinom članova stegovnog povjerenstva. 
 

Članak 32. 
 

Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se, u roku od petnaest (15) dana, računajući 
od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. 
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od trideset (30) dana računajući od dana dostave 
žalbe. 
 

Članak 33. 
 
 

PREDSJEDNIK KLUBA 
 
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Kluba je po 
funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora Kluba. 

Predsjednik: 

 zastupa Klub, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba; 

 odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izviješća Skupštini; 

 pokreće raspravu o odreĎenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog 
odbora Kluba; 

 brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela; 

 rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora Kluba; 

 obavlja i druge poslove utvrĎene ovim Statutom; 

 predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru Kluba i 
Skupštini Kluba. 
 

Dopredsjednik: 

 U slučaju odsutnosti  ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje 
dopredsjednik. 

 Dopredsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine. 
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Članak 34. 
 

      TAJNIK KLUBA 
 

Tajnik Kluba: 

  Tajnika Kluba bira i imenuje Upravni odbor Kluba na mandat od četiri godine za 
obavljanje stručno-administrativnih i financijskih poslova u Klubu. 

  zastupa Klub. 

  vodi Registar članova.  

  dostavlja zapisnik s redovne sjednice nadležnom tijelu. 
 

Zamjenik tajnika: 

  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, tajnika Kluba zamjenjuje zamjenik tajnika. 

  Zamjenika tajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri godine. 
 

Članak 35. 
       
     BLAGAJNIK KLUBA 

 
Blagajnik: 

 Blagajnika Kluba bira i imenuje Upravni odbor Kluba na mandat od četiri godine  
za obavljanje blagajničkih i financijskih poslova u Klubu; 

 radi u suradnji i pod nadzorom tajnika i predsjednika Kluba, a u svom radu dužan 
je primjenjivati propise koji ureĎuju financijsko poslovanje udruga. 

 
Članak 36. 

 
      LIKVIDATOR KLUBA 
 

Likvidator: 

 Likvidatora Kluba bira i razrješava Upravni odbor. 

 može biti član Kluba ili pravna ili fizička osoba koja nije član Kluba. 

 zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 
upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i 
brisanja Kluba iz registra Udruga. 

 
U postupku likvidacije likvidator je dužan: 
 

 utvrditi stanje na poslovnom računu udruge; 

 utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja; 

 utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva 
financija i porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja; 

 u slučaju dugovanja, objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema 
Klubu; 

 u slučaju potraživanja pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti 
preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama; 

 nakon raspodjele preostale imovine, u roku od 8 dana od okončanja 
likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun 
i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku; 

 u slučaju da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam 
dana o tome obavijestiti nadležni Sud radi pokretanja stečajnog postupka. 
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Članak 37. 
     ARHIVAR KLUBA 

 
Arhivar: 

 Arhivara Kluba bira Upravni odbor na mandat od četiri godine. 

 sakuplja, sprema i čuva dokumentaciju o radu Kluba; članke iz novina i  
     revija, video snimke i druge materijale zanimljive za Klub. 

 
Članak 38. 

 
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Upravni odbor Kluba 
mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela. Odlukom o 
osnivanju povjerenstava radnih tijela utvrĎuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje 
se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 
 
 
V. IMOVINA KLUBA, NAČINI STJECANJA IMOVINE I POSLOVANJE 
 

Članak 39. 
 

Imovinu Kluba čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva. 
Imovina Kluba služi i koristi se za postizanje svrhe te za ostvarivanje njegovih ciljeva i 
zadataka.  

Članak 40. 
 
Sredstva koja koristi Klub za postizanje svrhe te ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka 
stječe iz: 
 

 članarine; 

 sponzorstva, donacija, priloga i darova; 

 dotacija iz proračuna;  

 prihoda od imovine; 

 drugih prihoda u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 

Članak. 41. 
 
Klub svoje poslovanje ureĎuje u skladu sa Zakonom prema postizanju svrhe i ostvarenju 
ciljeva i zadataka utvrĎenih ovim Statutom, radi čega je i osnovan. 
 

Članak. 42. 
 

Klub je dužan voditi financijsko poslovanje prema važećim propisima o financijskom 
poslovanju, koje se primjenjuje za neprofitne pravne osobe. 
Financijsko poslovanje se organizira na način da se osobito vodi briga o ekonomičnosti 
poslovanja. Financijsko poslovanje i evidencija o sredstvima i obvezama Kluba, 
prihodima i rashodima vodi se sukladno propisima o neprofitnom računovodstvu.  
Izvješće o materijalno - financijskom poslovanju podnosi tajnik upravnom i nadzornom 
odboru te Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
Ako se u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Kluba ostvari višak prihoda iznad rashoda, 
razlika se prenosi u slijedeće razdoblje. U slučaju većih rashoda od prihoda, pa i kad se oni 
ne mogu pokriti iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina, Skupština odlučuje o 
načinu pokrića rashoda.  
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Ako financijsko stanje i prezaduženost Kluba ugrožava ispunjenje statutarnih ciljeva 
Kluba, Upravni odbor daje Skupštini Kluba prijedlog za prestanak rada Kluba.  
 
 
VI. NAGRADE I PRIZNANJA 
 

Članak 43. 
 
Klub može dodjeljivati nagrade i priznanja pojedincima i organizacijama zaslužnima za 
postizanje svrhe i ostvarenje njegovih ciljeva i zadataka. 
Pravilnik o nagradama i priznanjima donosi Upravni odbor. 
 
 
VII.  PRESTANAK RADA KLUBA 
 

Članak 44. 
 
Klub prestaje s radom u slučajevima predviĎenim Zakonom. 
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku 
djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova s pravom 
sudjelovanja u Skupštini Kluba. 
U slučaju prestanka rada Kluba o imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici sukladno 
Zakonu o udrugama. 
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 45. 
 

Oldtimer klub Zagreb nastavlja kontinuitet rada Oldtajmer kluba Zagreb, koji je 
nastavio kontinuitet rada "Oldtimer kluba Tehničkog muzeja" osnovanog 1988. 
godine. 
 

Članak 46. 
 
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini 
nakon provedene rasprave. 

 
Članak 47. 

 
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata daje 
Upravni odbor Kluba. 

 

 

U Zagrebu, 30. siječnja  2020.                Predsjednik Oldtimer kluba Zagreb. 
 
 
 


