
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 88/01 i 11/02), osnivačka 
skupština T-max Kluba Hrvatska, održana 25.svibnja 2012. godine, donijela je 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT UDRUGE 
 

T-MAX KLUB HRVATSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište T-max klub-a Hrvatska (u daljnjem tekstu: Klub); 
zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba; 
članstvu i članarini; pravima, obvezama članova; tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, 
načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti 
članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i 
postupku s imovinom u slučaju prestanka. 
 

 
Članak 2. 

 
Naziv kluba glasi: T-max klub Hrvatska. 
Sjedište Kluba je u Zagrebu, Dežmanova 4. 
Klub djeluje na području Republike Hrvatske. 
Klub ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga 
Republike Hrvatske. 
Klub zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik, a Skupština Kluba može ovlastiti i druge 
osobe da zastupaju Klub. 
 

 
Članak 3. 

 
Klub ima pečat i znak. 
Pečat Kluba je pravokutnog oblika, dimenzija 60x30 mm na kojem nalazi znak Kluba, pod 
kojim se nalazi natpis ,,T-max klub Hrvatska" 



Članak 4. 
 
Klub može, radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, osnivati podružnice i druge 
ustrojstvene oblike. Podružnice nisu pravne osobe. 
Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština Kluba. 
 

 
Članak 5. 

 
U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Klub se može udružiti 
u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih klubova i udruga u zemlji i inozemstvu. 
Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba. 
 

 
Članak 6. 

 
Rad Kluba je javan. 
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba 
i putem sredstava javnog priopćavanja. 
Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela 
Kluba. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela 
upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba. 
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Klub može izdavati svoje glasilo u skladu s 
propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Kluba. Klub 
može imati svoje internetske stranice, a po potrebi izdavati i druga sredstva javnog 
informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i si.) sukladno propisima o izdavačkoj 
djelatnosti. 
 
 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI 
KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI 

 
Članak 7. 

 
Cilj Kluba je promicanje motocikla „Yamaha T-max" kao i ostalih klubskih aktivnosti uz 
promicanje kulture sigurne vožnje.    
Ostvarivanje ciljeva Kluba ostvaruje se sljedećim djelatnostima: 

- planiranje rada i aktivnosti Kluba, 
- informiranje javnosti o radu i aktivnostima Kluba, 
- okupljanje vlasnika i ljubitelja vozila radi razmjene iskustava i informacija vezanih uz 

Yamahu T-max. 
- organiziranje susreta, natjecanja i drugih manifestacija vlasnika motocikla Yamaha 

T-max. 
- zastupanje interesa svojih članova, 
- izdavanje knjiga, časopisa i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno 

posebnim propisima, 
- poduka i trening o sigurnoj vožnji, 
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i klubovima u zemlji i inozemstvu, 

te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja 
podupiru rad Kluba, 



- suradnja s proizvođačem i predstavnicima proizvođača motociklističke marke 
Yamaha. 

 
 
 

III. ČLANOVI KLUBA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 
 

Članak 8. 
 
Članstvo u Klubu može biti redovno i počasno. 
Redovni članovi Kluba mogu biti sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje 
prihvaćaju Statut i druge opće akte Kluba, te uredno izvršavaju obveze članova Kluba. Osobe 
bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, mogu biti članovi 
Kluba, ali bez prava odlučivanja u tijelima Kluba. 
Maloljetne osobe koje su zainteresirane za članstvo u Klubu ostvaruju svoje pravo članstva uz 
pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika. 
Predstavnika pravne osobe u Klubu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 
Počasnim članom Kluba mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem 
posebno doprinijeli razvoju i radu Kluba. 
Člansto u klubu je uvjetovano posjedovanjem vozila Yamaha T-max i uplatom članarine. 
 

 
Članak 9. 

 
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem 
kandidata. 
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Kluba. 
Prava i obveze člana Kluba stječu se danom upisa u popis članova Kluba. 
 

 
Članak 10. 

 
U Klubu se vodi popis članova. 
Popis članova sadrži podatke o: osobnom imenu (nazivu), datumu rođenja, datumu 
pristupanja Klubu, kategoriji članstva, ako su utvrđene i datumu prestanka članstva u Klubu. 
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način o čemu odluku donosi Upravni 
odbor Kluba. Popis članova vodi tajnik Kluba. 
Svaki član Kluba dobiva iskaznicu, čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor Kluba. 
 

 
Članak 11. 

 
Prava i obveze članova su: 

- da biraju i budu birani u tijela Kluba, 
- da budu obaviješteni o radu Kluba i njenih tijela te o materijalno financijskom 

poslovanju, 
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih 

djelatnosti, 
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela, 
- da se pridržavanju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba, 



- da redovno plaćaju članarinu, 
- da čuvaju i podižu ugled Kluba. 

 
 

Članak 12. 
 
Članstvo u Klubu prestaje: 

a) prestankom djelovanja Kluba, 
b) pismenom izjavom o istupanju iz članstva, 
c) isključenjem iz članstva. 
d) prodajom vozila Yamaha T-max 

 
 

Članak 13. 
 
Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese 
Kluba ili prouzroči ozbiljniju štetu Klubu i njegovom članstvu. Odluku o isključenju donosi 
Upravni odbor Kluba. 
Isključeni član ima pravo žalbe, u roku od 30 dana od dana primitka odluke, Skupštini Kluba 
čija je odluka o isključenju konačna. 
 

 
Članak 14. 

 
Članovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba, njegovog ugleda i poslovanja, mogu se 
dodijeliti priznanja Kluba. 
Vrste priznanja, način dodijele i predlaganja te kriterije, reguliraju se posebnim aktom koji 
donosi Skupština Kluba. 
Priznanja Kluba mogu se izuzetno dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje 
djelovanja i razvoja Kluba. 
Odluku o dodijeli priznanja na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Kluba. 
 
 
 

IV. TIJELA KLUBA 
 

Članak 15. 
 
Tijela Kluba su: 

1. Skupština, 
2. Predsjednik, 
3. Potpredsjednik, 
4. Tajnik, 
5. Upravni odbor. 

 
1. SKUPŠTINA 

Članak 16. 
 
Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine ju sve fizičke osobe članovi Kluba te predstavnik 
pravne osobe koja je član Kluba, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 



Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje. 
Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka 
mandata tijelima Kluba. 
Predsjednik Kluba može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev 
Upravnog ili Nadzornog odbora ili najmanje jedne trećine od ukupnog broja članova Kluba, 
time da se odmah predloži dnevni red. 
Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 4.ovog članka, 
roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagač. Na Izvanrednoj Skupštini 
razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana. 
 
 

Članak 17. 
 
U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba: 

- donosi Statut Kluba, njegove izmjene i dopune, 
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba, 
- donosi financijski plan Kluba i usvaja završni račun, 
- usvaja godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kluba, 
- bira, opoziva i razrješava predsjednika, potpredsjednika i tajnika Kluba, 
- donosi poslovnik o svom radu, 
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i savezima, učlanjivanju ili istupanju 

iz njih, 
- odlučuje o sudjelovanju Kluba u radu nacionalnih i inozemnih organizacija, 
- razmatra sva pitanja značajna za djelovanje Kluba, 
- brine se o obavještavanju članova o radu Kluba, 
- odlučuje o žalbama članova Kluba u drugom stupnju, 
- odlučuje o prestanku Kluba, 
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i 

općim aktima. 
 
 

Članak 18. 
 
Skupštinu saziva Predsjednik Kluba, u pravilu, dostavljanjem pismenih poziva članovima 
najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine. 
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz 
poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. 
 
 

Članak 19. 
 
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina 
članova Skupštine. 
Ukoliko Skupštini ne pristupi natpolovična većina članova Skupštine, sazivatelj saziva novu 
Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane 
odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine. 
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije 
drugačije određeno. 
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Kluba Skupština donosi 2/3 većinom ukupnog broja 
članova Skupštine. 



2. PREDSJEDNIK 
Članak 20. 

 
Predsjednika Kluba bira Skupština na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno 
birana više puta za redom. 
Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine Kluba. 
Predsjednik Kluba osigurava pravilan i zakonit rad Kluba, predsjedava sjednicama Skupštine i 
Upravnog odbora te odgovara za zakonitost rada Kluba. Predsjednik za svoj rad odgovara 
Skupštini i Upravnom odboru Kluba. 
 
 

Članak 21. 
 
Predsjednik Kluba: 

- zastupa i predstavlja Klub, 
- saziva sjednice Skupštine Kluba i Upravnog odbora i predlaže dnevni red, 
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Kluba između dvije sjednice Skupštine, 
- vodi računa da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima Kluba i u okviru opće politike 

koju je utvrdila Skupština i Upravni odbor Kluba, 
- brine se o izvršenju programa rada Kluba, 
- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje potpredsjednik Kluba ili osoba 
koju odredi Upravni odbor. 
 
 

3. POTPREDSJEDNIK 
Članak 22. 

 
Potpredsjednika Kluba bira Skupština na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno 
birana više puta za redom. 
Potpredsjednik Kluba ujedno je potpredsjednik Upravnog odbora i Skupštine Kluba.  
 
Potpredsjednik Kluba: 

- zastupa Klub, 
- pomaže predsjedniku Kluba u njegovu radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj 

odsutnosti ili spriječenosti, 
- surađuje s predsjednikom Kluba na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora 

Kluba i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Upravni 
odbor Kluba, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Kluba ili na obavljanje kojih je 
ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama 
Skupštine i Upravnog odbora Kluba. 

Potpredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Kluba. 
 
 

4. TAJNIK 
Članak 23. 

 
Tajnika bira Skupština na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno birana više puta 
za redom. 



Tajnik Kluba ujedno je tajnik Upravnog odbora i Skupštine Kluba. Tajnik Kluba: 
- zastupa Klub, 
- osigurava pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednica Skupštine i Upravnog 

odbora, 
- surađuje s predsjednikom Klubu na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog 

odbora, 
- osigurava izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Kluba, 
- izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i 

financijskom poslovanju Kluba, 
- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Upravni odbor, 
- stara se o urednom vođenju popisa članova, 
- vodi odnosno brine o vođenju zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, 
- vodi i čuva arhivu Kluba, 
- obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno 

poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Upravnog odbora. 
Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Kluba. 
 
 

5. UPRAVNI ODBOR 
Članak 24. 

 
Upravni odbor ima 3 člana, a čine ga predsjednik, potpredsjednik i tajnik Kluba.   
 
 

Članak 25. 
 
Upravni odbor Kluba: 

 utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, 
 utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Kluba, 
 podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu, 
 odlučuje o visini članarine, 
 odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva, 
 brine o informiranju članstva i javnosti, 
 odlučuje o korištenju imovine Kluba, 
 donosi odluku o potpisnicima financijske dokumentacije Kluba, 
 osniva odbore i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kluba, 
 obavlja sve druge poslove i aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. 

 
 

Članak 26. 
 
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Kluba. 
Sjednicom Upravnog odbora predsjedava predsjednik Kluba, a u slučaju njegove spriječenosti 
potpredsjednik. 
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je 
nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom od 
ukupnog broja članova Upravnog odbora. 
Glasanje na sjednicama Upravnog odbora u pravilu je javno, osim ako ovim Statutom ili 
drugim aktom Kluba nije predviđeno daje glasanje tajno odnosno ako Upravni odbor 



prethodno zaključi da će se o određenom pitanju glasati tajno. 
 
 

ODBORI I KOMISIJE 
Članak 27. 

 
Skupština i Upravni odbor mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili povremena 
radna tijela Kluba. 
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju. 
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su 
osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini odnosno Upravnom odboru Kluba. 
 
 

ODREDBE O IZBORU 
Članak 28. 

 
Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne 
odluči drugačije. 
Za predsjednika Kluba izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet daje to 
ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova. 
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih 
članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je 
izabran kandidat koji je dobio više glasova. 
Za potpredsjednika i tajnika Kluba izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova 
nazočnih članova. 
 
 

ODREDBE O OPOZIVU 
Članak 29. 

 
Mandat u svim tijelima Kluba traje 4 godine. 
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat 
može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u 
skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Kluba ili zakonom. Opoziv se vrši po istom postupku 
kao i izbor. 
 
 

Članak 30. 
 
Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba može podnijeti najmanje 1/2 članova Skupštine 
Kluba. 
Prijedlog za opoziv potpredsjednika i tajnika Kluba mogu podnijeti predsjednik ili najmanje 
1/3 članova Skupštine Kluba. 
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o 
opozivu. 
Predsjednik Kluba odnosno član tijela Kluba opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od 
ukupnog broja članova Skupštine. 
Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Kluba mandat traje do isteka mandata 
ostalih članova tijela Kluba. 
Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor tada se razrješuju sva tijela Kluba i biraju se 



nova tijela Kluba na puni mandat. 
Svaki član tijela Kluba može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je 
izabran s time daje dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. 
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. 
 
 
 
 

V. IMOVINA KLUBA, NAČIN NJENOG STJECANJA I 
RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI 

 
 

Članak 31. 
 
Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekao od: 

- članarine, 
- dobrovoljnih priloga i darova, 

- obavljanjem njegovih dopuštenih djelatnosti, 
- dotacijama iz proračuna i fondova, 

- ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa zakonom. 
Imovinu Kluba čine i njegove nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava. 
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Nad Klubom se može 
provesti stečaj. 
 

Članak 32. 
 
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se ureduje 
način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 
Predsjednik Kluba ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Kluba. 
 

Članak 33. 
 
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za 
obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi Kluba utvrđeni ovim 
Statutom. 
 
 
 
 

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI KLUBA 
 

Članak 34. 
 
Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama 
Statuta. 
Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Kluba i upućuje ga na 
raspravu članovima Kluba. 
Upravni odbor Kluba razmatra primjedbe koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i 
utvrđuje prijedlog Statuta. 
 



 
Članak 35. 

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

Članak 36. 
 

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju 
podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština i Upravni odbor 
Kluba. 
 
 
 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 37. 
 
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine, prestankom djelovanja Kluba i u drugim 
slučajevima propisanim Zakonom. 
U slučaju prestanka postojanja imovina Kluba, nakon namirenja vjerovnika, sudskog i drugih 
postupaka, pripada osnivačima Kluba. 
 
 

Članak 38. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
U Zagrebu, 25. svibnja 2012. 
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 Hrvoje Remenar 


