Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i članka 14. Zakona o sportu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Veslačkog saveza
Zagreba, na svojoj sjednici održanoj 29. rujna 2015., donijela je:
STATUT
VESLAČKOG SAVEZA ZAGREBA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, području djelovanja saveza, znaku i zastavi,
zastupanju, ciljevima, djelatnosti, ostvarenju javnosti djelovanja udruge, članstvu i članarini, pravima,
obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustrojstvu, tijelima udruge, njihovu sastavu,
ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, odgovornosti
članova prema imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku rada, te
postupku s imovinom u slučaju prestanka rada saveza, izboru i opozivu likvidatora udruge, načinu
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.
Veslački savez Zagreba je gradski savez koji potiče, promiče i skrbi za veslački sport u gradu Zagrebu,
te ga predstavlja i zastupa.
Skraćeni naziv Veslačkog saveza Zagreba je VSZ.
Pored naziva na hrvatskom jeziku, VSZ može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi
ZAGREB ROWING FEDERATION
VSZ je neprofitna pravna osoba koja djeluje na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske, te je
upisana u registar udruga koji vodi nadležni Gradski ured za opću upravu.
Članak 2.
VSZ svoju djelatnost zasniva na tekovinama, povijesnom nasljeđu i tradiciji zagrebačkih veslačkih
klubova, VK Croatia Zagreb, HAVK Mladost, VK Trešnjevka, VK Zagreb.
Praznik zagrebačkog veslanja je 15. travnja svake godine.
Članak 3.
Sjedište VSZ je u Zagrebu, Aleja Matije Ljubeka 1.
Članak 4.
VSZ predstavlja i zastupa predsjednik VSZ -a, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik VSZ-a
ili druga osoba koju odredi predsjedništvo od članova predsjedništva.
VSZ u svim poslovima pored predsjednika VSZ-a zastupa i tajnik.
Za svoje obveze VSZ odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 5.
VSZ ima Statut koji je temeljni opći akt VSZ.

Članak 6.
VSZ ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm s natpisom na gornjem rubu VESLAČKI SAVEZ
ZAGREBA i lovorovom grančicom na donjem rubu, te s pet koso položenih vesala u sredini, preko
kojih je stilizirani grb Grada Zagreba.
Amblem (zaštitni znak) jednak je umanjenoj zastavi VSZ okruženoj zlatnim lovorovim vijencem.
Zastava je plavi trokut s istim krakovima i s odnosom baze prema krakovima 1 : 2, uokviren bijelom
trakom sa slovima VSZ zlatne boje i stiliziranom slikom vesla u gornjem lijevom kutu .
Članak 7.
VSZ je punopravni član Sportskog saveza Grada Zagreba (SSGZ ).
Predstavnike VSZ u SSGZ bira Predsjedništvo.
Članak 8.
VSZ se može učlaniti u Hrvatski veslački savez.
Članak 9.
Rad VSZ je javan.
Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu VSZ osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim
statutom putem web stranice VSZ ili oglasne ploče u sjedištu VSZ.
Članak 10.
U VSZ nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava
čovjeka i građanina.
II CILJEVI I DJELATNOSTI VSZ
Članak 11.
Cilj VSZ je da svojim djelovanjem pridonosi promicanju i razvitku veslačkog sporta u Gradu Zagrebu
kod djece i mladeži, sportske rekreacije i postizanja vrhunskih sportskih rezultata, te povećanja broja
sudionika u veslanju.
Članak 12.
Djelatnosti saveza su :
-

sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja veslačkog sporta u Gradu Zagrebu
planiranje i programiranje razvitka veslačkog sporta,
ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost
udruženih članova,
objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti članova VSZ,
objedinjavanje potreba i interesa društva u veslačkom sportu,
valoriziranje programa potreba i interesa društva u tom sportu i predlaganje, njegova
financiranja nadležnome državnom tijelu,
usmjeravanje proračunskih sredstava članovima Saveza – realizatorima programa i skrb o
njihovu namjenskom korištenju,
stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih postignuća u veslačkom sportu, te skrb o
uvjetima življenja vrhunskih sportaša,
djelovanje na povećanju množine sudionika u veslačkom sportu,

-

-

organiziranje sportskih natjecanja i priredbi,
skrb o održavanju i korištenju sportskih objekata,
organiziranje propagandne i informativne djelatnosti, izdavanje stručnih publikacija i druga
sredstva javnog priopćavanja u području veslačke djelatnosti, te prikupljanju građe i vođenje
evidencije iz područja veslačkog sporta,
briga o izobrazbi kadrova
poboljšanje uvjeta rada svih članova saveza
skrbiti o selekcijama i klubovima VSZ-a namjanje na način da organizira pripreme i nastupe
veslačkih posada selekcije VSZ-a i klubova na veslačkim natjecanjima, te da za potrebe
selekcija i klubova VSZ-a nabavlja (kupuje, uzima u najam i sl.) veslačke čamce, vesla i
ostalu pripadajuću opremu.

Ciljeve i djelatnosti navedene u člancima 11. i 12. ovog Statuta VSZ obavlja neposrednim zajedničkim
djelovanjem udruženih članova.
Članak 13.
VSZ svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti VSZ ostvari
dobit, ona se može upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti VSZ, kojima se
ostvaruju ciljevi VSZ, u skladu s ovim statutom.
III ČLANSTVO U VSZ
Članak 14.
U VSZ se učlanjuju veslački klubovi, kao sportske udruge, koje imaju sjedište na području Grada
Zagreba.
VSZ vodi popise svojih članova i to:
1. popis punopravnih članova
2. popis pridruženih članova
3. popis počasnih članova.
Popisi su javni i vode se elektronički, a sadrže najmanje slijedeće podatke:
1. podatak o punom i skraćenom nazivu člana,
2. OIB člana
3. kategoriju članstva
4. nadnevak donošenja odluka o počasnom članstvu i njegovom prestanku
5. nadnevak pristupanja članstvu.
O ažurnom vođenju popisa brine Tajnik Saveza.
Popisi članova Saveza moraju biti svakodobno dostupni svim članovima Saveza, te nadležnim
državnim tijelima.
Članak 15.
Udruge iz članka 14. koje žele postati članom VSZ moraju uz zahtjev za učlanjenje dostaviti :
1. odluku o učlanjenju u VSZ
2. presliku svog statuta
3. presliku rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga
4. presliku o obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog, subjekta
(udruge) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
5. osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
6. osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku
7. dokaz o ustrojstvu svih kategorija veslača od škole veslanja do seniora

8. dokaz da je udruga koja se učlanjuje nastupala na Prvenstvu Zagreba i Prvenstvu Hrvatske u
veslanju u najmanje četiri različite kategorije veslača koji su nastupili najmanje u jednoj
veslačkoj disciplini
9. dokaz da udruga posjeduje najmanje četiri veslačka čamca s pripadajućom opremom, koji
zadovoljavaju propise za nastup na veslačkim natjecanjima
10. dokaz o posjedovanju mjesta za čuvanje i spremanje čamaca i opreme u vlasništvu ili ugovor o
korištenju ili najmu na minimalno pet godina, što udruga mora imati evidentirano u poslovnim
knjigama.
Veslački klubovi koji ispunjavaju gore navedene uvjete ovog članka pod točkama 1.-6. primaju se u
članstvo kao pridruženi članovi, na rok kušnje u trajanju dvije godine, te po ispunjenju uvjeta od 7.-10.
ovog članka primaju se u punopravno članstvo.
Predsjedništvo VSZ predlaže primanje u punopravno članstvo VSZ samo onog pridruženog člana, koji
je ispunio uvjete za primanje po ovom Statutu i kriterijima za primanje pridruženih članova u
pridruženo članstvo iz ovog članka.
O primanju u članstvo i prestanku članstva VSZ odlučuje Skupština VSZ.
Članak 16.
Pored punopravnih i pridruženih članova, VSZ može imati podupirajuće i počasne članove.
Podupirajućim članom može postati svaka pravna i fizička osoba, koja sukladno propisanim uvjetima
novčanom potporom ili na drugi način pomaže razvitak i napredak veslačkog sporta, te ostvarivanja
ciljeva i zadaća VSZ.
Podupirajući član ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine i drugih tijela VSZ-a, sukladno ovom
Statutu, ali bez prava odlučivanja u tijelima VSZ.
VSZ može pojedinca, izuzetno zaslužnog za zagrebački i hrvatski veslački sport, proglasiti počasnim
članom VSZ.
Uvjete i način izbora počasnog člana VSZ uređuje se odlukom koju donosi Predsjedništvo VSZ.
Članak 17.
Članstvo u VSZ prestaje :
1. brisanjem iz Registra udruga, odlukom nadležnog državnog tijela
2. odlukom Skupštine VSZ, ako član svojim djelovanjem šteti ugledu VSZ, te ne djeluje u skladu
sa zakonom i Statutom VSZ-a ili svojim Statutom
3. na vlastiti zahtjev
4. ako član ne ispunjava svoje financijske obveze.

Članak 18.
Član VSZ može biti suspendiran ako :
1. djeluje suprotno odredbama ovog Statuta i drugih pravila VSZ i time naruši ugled VSZ
2. postupi suprotno pravilima koje propisuje FISA i time naruši ugled VSZ i međunarodni ugled
HVS.
Pojedina osoba – sportaš, trener, sudac ili dužnosnik može biti suspendirana zbog prekršaja iz stavka
1. ovog članka
Suspendirani član VSZ i pojedina osoba iz stavka 2. ovog članka nemaju pravo odlučivanja u
Skupštini VSZ, te ne mogu sudjelovati u natjecanjima i aktivnostima koja organizira VSZ, niti na
međunarodnim natjecanjima.

Predsjedništvo VSZ može donijeti odluku o suspenziji.
Stegovna komisija u prvom stupnju provodi stegovni postupak, donosi odluku o stegovnoj
odgovornost i o suspenziji.
Žalbu protiv odluke Stegovne komisije rješava Skupština VSZ.
Postupak i rokovi dovršenja stegovnog postupka propisani su u pravilniku Stegovne komisije.
Članak 19.
Članovi VSZ imaju pravo i obavezu djelovati u radu VSZ i predlagati mjere i djelatnosti radi
uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća VSZ. Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela VSZ.
Članak 20.
Svaki član VSZ obavezan je:
- djelovati na ostvarivanju ciljeva, programa i zadataka VSZ i izvršavati preuzete obaveze
- organizirano djelovati na razvoju veslačkog sporta
- poticati postizavanje vrhunskih sportskih rezultata
- sudjelovati u financiranju zajedničkih utvrđenih zadataka i poslova
- plaćati članarinu
- izvršavati odluke i opće akte VSZ.
IV USTROJSTVO VSZ
1. Tijela VSZ
Članak 21.
Tijela VSZ su :
1. Skupština VSZ
2. Predsjedništvo VSZ
3. Predsjednik VSZ
4. Tajnik VSZ
5. Nadzorni odbor
6. Radna tijela VSZ
1.1 Skupština VSZ
Članak 22.
Skupština VSZ ( u daljnjem tekstu Skupština ) je najviše tijelo upravljanja VSZ.
Skupštinu čine predstavnici članova VSZ.
Članak 23.
Kriteriji koji određuju broj predstavnika svakog člana u Skupštini VSZ su:
1. po jednog predstavnika imenuju klubovi VSZ (VK Croatia Zagreb, HAVK Mladost, VK Trešnjevka
i VK Zagreb),
2. po tri predstavnika imenuju klubovi učlanjeni u VSZ na dan 14. srpanja 2005. godine (VK Croatia
Zagreb, VK Jarun, HAVK Mladost, VK Trešnjevka i VK Zagreb),
3. po osnovu rezultata ostvarenih u jednogodišnjem razdoblju do 31.12. svake tekuće godine po
slijedećem kriteriju;
a) jednog predstavnika za ostvareni rezultat

- 1. mjesto RH (u konkurenciji minimalno tri posade drugih klubova),
- nastup za reprezentaciju RH
b) drugog predstavnika za ostvareni rezultat;
- medalja na OI, SP, EP, MI, SSP, VI, i Univerzijadi,
4. Po jednog predstavnika imenuju klubovi učlanjeni u VSZ nakon donošenja ovog Statuta.
Stručno programsko povjerenstvo VSZ izrađuje i utvrđuje broj predstavnika članova Skupštine po
točci 3. ovog članka i daje na usvajanje Predsjedništvu VSZ, do 31.12. tekuće godine za narednu
godinu.
Članak 24.
Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:
1. navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
2. sportski djelatnik,
3. član udruge kojeg predstavlja,
4. prihvaća Statut VSZ,
5. nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv dostojanstva ličnosti i morala te prema
Zakonu o sportu čl. 13. i čl. 47. st.7.
Članak 25.
Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine osim predstavnika iz čl. 23. točka 3. koji imaju
jednogodišnji mandat i mogu biti ponovno imenovani.
Predstavnicima Skupštine mandat može prestati i prije isteka roka na koji su imenovani u slučaju :
1. opoziva
2. podnošenja ostavke
3. nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.
Opoziv predstavnika skupštine obavlja se na način i po postupku propisanom za njihovo imenovanje.
Mandat naknadno imenovanih predstavnika članova Skupštine traje do isteka mandata Skupštine.
Članak 26.
Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, najmanje jedanput godišnje.
Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja
imenovanih predstavnika.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako su donesene natpolovičnom većinom glasova nazočnih
predstavnika, osim:
• u raspolaganju i prenošenju prava raspolaganja i vlasništva nad sportskim objektima na
druge pravne osobe, kada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih imenovanih
predstavnika
• u raspolaganju, prodaji, zamjeni, darovanju ili opterećenjem nepokretne imovine VSZ-a,
kada se odluka mora donijeti dvotrećinskom većinom glasova svih imenovanih
predstavnika, isto vrijedi i za pokretne stvari veće vrijednosti
• o usvajanju Statuta VSZ-a i odluka o izmjenama ili dopunama Statuta VSZ-a kada
odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih imenovanih predstavnika.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju
glasuje tajno.

Članak 27.
Skupštinu saziva i njome rukovodi predsjednik Skupštine VSZ. U slučaju njegove spriječenosti,
sjednicu vodi dopredsjednik Skupštine, a u slučaju spriječenosti obojice, predstavnik u Skupštini kojeg
odredi Skupština.
Predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine:
1.
2.
3.
4.

po potrebi, a najmanje jedanput godišnje
na temelju odluke Predsjedništva VSZ,
na zahtjev najmanje tri člana VSZ,
na zahtjev Nadzornog odbora.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj je dužan predložiti dnevni red sjednice. Ako
predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je
predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan, i sat održavanja sjednice).
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se
predstavnicima Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine. U izuzetnim situacijama
predsjednik Skupštine može sazvati Skupštinu i u kraćem roku.
Članak 28.
U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici sportskih i državnih tijela, te trgovačkih
društava, ustanova i drugih organizacija, bez prava glasa.
Predstavnike određenih organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka poziva na Skupštinu predsjednik
Skupštine.
Članak 29.
Predsjednik, dopredsjednik i članovi predsjedništva VSZ ne mogu biti članovi Skupštine VSZ.
Članak 30.
Skupština :
1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
2. utvrđuje politiku i programsku orijentaciju VSZ
3. usvaja program rada Saveza te financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
4. usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu
5. odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u VSZ
6. donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
7. bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika Skupštine
8. bira i razrješava predsjednika Predsjedništva, Nadzorni odbor i na prijedlog predsjednika VSZ
bira i razrješava članove predsjedništva VSZ,
9. proglašava počasne članove VSZ
10. razmatra i prihvaća izvještaj o radu svojih tijela i radnih tijela,
11. donosi poslovnik o radu Skupštine VSZ-a
12. donosi odluku o visini članarine
13. obavlja i druge poslove iz djelokruga VSZ, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu
stavljeni u nadležnost Predsjedništva ili drugog tijela
14. utvrđuje plan za obavljanje gospodarske djelatnosti Saveza sukladno propisima,
15. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli
preostale imovine Saveza u slučaju prestanka rada Saveza
16. donosi statutarne promjene o pripajanju, spajanju i podjeli udruge
17. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i međunarodne udruge.

1.2 Predsjedništvo VSZ
Članak 31.
Predsjedništvo VSZ ( u daljnjem tekstu Predsjedništvo) je izvršno i upravno tijelo VSZ, koji između
zasjedanja Skupštine upravlja poslovima VSZ.
Članovi Predsjedništva imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Predsjedništva.
Članak 32.
Predsjedništvo ima devet članova.
Predsjednik VSZ predlaže Skupštini članove predsjedništva vodeći računa o zastupljenosti klubova.
Dopredsjednika VSZ biraju članovi predsjedništva između svojih članova na prvoj sjednici
predsjedništva u novom sazivu.
Članovi predsjedništva biraju se na period od 4 godine i mogu biti ponovno birani.
Kandidati za predsjednika VSZ obavezno prije izbora trebaju predočiti predstavnicima skupštine
Program rada za slijedeće mandatno razdoblje.

Članak 33.
Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik VSZ.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Predsjedništva rukovodi dopredsjednik VSZ,
odnosno u spriječenosti obojice drugi član predsjedništva koga izabere Predsjedništvo između svojih
članova.
Članak 34.
Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednice
Predsjedništva saziva predsjednik VSZ.
Članak 35.
Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine članova
predsjedništva.
Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju
glasuje tajno.
Članak 36.
Članovi Predsjedništva su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
Skupština u ostvarenju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Predsjedništva ili
Predsjedništvo u cjelini.
Skupština može opozvati člana Predsjedništva ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne
provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne provodi odluke Skupštine ili Predsjedništva.
Skupština može opozvati Predsjedništvo ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili
politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.

Predsjedništvo ili član Predsjedništva opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Članak 37.
Predsjedništvo :
1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
2. priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština
3. bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici VSZ
izuzev onih koje bira i opoziva Skupština
4. bira predstavnikae u Skupštini SSGZ i razmatra rad predstavnika VSZ u SSGZ, kao i rad u
drugim organizacijama
5. bira i razrješava tajnika VSZ
6. bira predstavnika VSZ koji sudjeluje u radu Vijeća klubova HVS
7. utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju veslačkih natjecanja na području Grada Zagreba, po
pravilima natjecanja HVS
8. odlučuje o davanju suglasnosti članovima VSZ i drugim pravnim osobama za organizaciju
natjecanja i priredbi na području Grada Zagreba
9. odlučuje o sudjelovanju gradske selekcije na domaćim i međunarodnim natjecanjima,
10. organizira rad i djelovanje VSZ između sjednica Skupštine
11. provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine
12. donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje VSZ i izvršavanje programa VSZ, ako
ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine
13. utvrđuje prijedlog financijskog plana i financijskog izvještaja
14. izvršava financijski plan VSZ i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici
korištenja sredstava
15. upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima VSZ
16. bira predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela VSZ
17. donosi poslovnik o svom radu
18. odlučuje o molbama i žalbama članova
19. može donijeti odluku o suspenziji člana i pojedine osobe iz stavka 2. članka 18. ovog Statuta
do pravomoćne odluke stegovne komisije
20. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom VSZ ili koje mu povjeri
Skupština
21. rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na
njenoj narednoj sjednici.
1.3. Predsjednik Predsjedništva
Članak 38.
Predsjednik predsjedništva je ujedno i predsjednik VSZ.
Mandat predsjednika VSZ traje četiri godine i može biti ponovno biran, a bira ga Skupština.
Predsjednik VSZ odgovoran je za svoj rad Skupštini.
Opoziv predsjednika obavlja se na način i po postupku propisanom za njegov izbor.
Članak 39.
Predsjednik Predsjedništva VSZ :
1. rukovodi radom VSZ, te predstavlja i zastupa VSZ,
2. saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,
3. brine o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine i Predsjedništva,
4. potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo,
5. potpisuje sporazume i ugovore koje zaključi ili im pristupi VSZ,
6. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Predsjedništvo,
7. odgovara za zakonitost rada VSZ-a.

1.4. Tajnik VSZ
Članak 40.
Tajnika VSZ bira Predsjedništvo VSZ.
Svoje poslove tajnik obavlja profesionalno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Predsjedništvu i
predsjedniku Predsjedništva.
Mandat tajnika VSZ traje četiri godine i može biti ponovno biran, a bira ga Predsjedništvo.
Članak 41.
Tajnik VSZ sudjeluje u radu Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela VSZ, bez prava odlučivanja.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika VSZ zamjenjuje osoba koju odredi Predsjedništvo.
Članak 42.
Tajnik VSZ :
1. obavlja stručne i administrativne poslove za VSZ
2. brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa VSZ
3. brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakona, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza
VSZ
4. zastupa VSZ
5. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana VSZ, na temelju financijskog plana i odluka
tijela VSZ
6. pomaže u radu predsjedniku Predsjedništva i predsjednicima drugih tijela VSZ,
7. odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela VSZ,
8. brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela
VSZ
9. brine o osiguranju javnosti rada VSZ i poslovima informiranja
10. vodi brigu o imovini na inventurnim listama VSZ
11. tajnik VSZ opoziva se po postupku po kojem je biran
12. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Predsjedništva
ili predsjednika Predsjedništva
13. odgovara za zakonitost rada VSZ-a.
1.5. Nadzorni odbor
Članak 43.
Nadzorni odbor VSZ obavlja nadzor nad ukupnim poslovanjem VSZ.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti predstavnici u Skupštini.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik NO-a, a odluke donosi većinom glasova
svih članova NO-a.
Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način i po postupku propisanom za njihov izbor.
NO nadzire zakonitost u ukupnom poslovanju VSZ i izvršavanje ugovornih i drugih obveza.
1.6 Radna tijela VSZ-a
Članak 44.
Za rad u pojedinom području djelatnosti VSZ-a, Predsjedništvo VSZ može osnovati stalne komisije,
ili privremene komisije i druga radna tijela.

Stalne komisije i radna tijela Predsjedništva VSZ .
1. stručno – programska komisija ( skraćeno SPP ),
2. stegovna komisija,
3. sudački odbor,
4. organizacijski odbor regata.
Odlukom o osnivanju komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, broj članova, zadaća, vrijeme
za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
V NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 45.
Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Zakona o sportu, Zakona o javnoj nabavi te drugim
pripadajućim propisima, kao i u odnosu na nadležnosti tijela Saveza i zaštitu općeg interesa u odnosu
na pojedinačne interese članova, VSZ utvrđuje, odredbama ovog Statuta, sukladno ovoj odredbi
posebnom odlukom Predsjedništva, sukob interesa određene osobe u radu tijela VSZ ili obnašanja
određene dužnosti u VSZ-u o kojoj su te osobe i tijela Saveza dužne i odgovorne voditi brigu o
interesima VSZ i sporta, te se interes pojedinca ili člana VSZ ne može staviti ispred općeg interesa
sporta, sportaša i VSZ.
Za rješavanje sporova i sukoba intersa VSZ Predsjedništvo će imenovati Arbitražno vijeće od tri
člana. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju, a
odluka Arbitažnog vijeća je konačna.
Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja VSZ, temeljem kojim se podnosi
zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljan član najprije
se obraća VSZ radi rješavanja spora i sukoba interesa. Kad odluka vijeća postane konačna, VSZ
podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku
vijeća.
VI IMOVINA SAVEZA
Članak 46.
Imovinu VSZ čine novčana sredstva, nepokretna imovina i pokretne stvari te druga imovinska prava :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dotacije iz gradskog proračuna, putem SSGZ i Gradskog ureda za obrazovanje i sport,
članarina i kotizacija članova i drugih veslačkih klubova,
prihoda od imovine i prava,
prihoda od publikacija koje izdaje VSZ,
dobrovoljnih priloga i darova,
drugih izvora prihoda, u skladu sa zakonom.
Članak 47.

Financijsko izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.
VII INFORMIRANJE I JAVNOST RADA
Članak 48.
Radi što potpunijeg informiranja javnosti i članova VSZ, o svom radu, VSZ može izdati svoje
službeno glasilo ili sufinancirati glasilo koje će objaviti događaje vezane za rad VSZ.

VSZ mora pratiti trendove u informativnoj i komunikativnoj tehnologiji u cilju što objektivnijeg i
bržeg informiranja svoga članstva.
Članak 49.
Rad VSZ je javan.
VSZ obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela VSZ, a osobito onih
koji se odnose na izvršenje ciljeva i zadataka VSZ.
VIII PRIZNANJA I NAGRADE VSZ
Članak 50.
VSZ može dodjeljivati priznanja i nagrade organizacijama i pojedincima za osobite doprinose u
razvitku i unapređenju veslačkog sporta.
Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Predsjedništvo svojom odlukom
IX PRESTANAK RADA VSZ
Članak 51.
VSZ prestaje s radom sukladno odredbama propisanim zakonom, te u slučaju kada Skupština donese
odluku o prestanku rada VSZ dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova predstavnika.
U slučaju prestanka rada VSZ o njegovoj imovini nakon podmirenja obveza odlučuje Skupština
dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja predstavnika Skupštine.

Članak 52
VSZ nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje,
zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.
Članak 53.
U slučaju prestanka rada VSZ-a imovina se nakon podmirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog,
sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koji imaju iste ili slične statutarne
ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutut.
Članak 54.
U slučajevima iz Čl. 51. provodi se postupak likvidacije. Likvidator je fizička osoba koju predlaže
predsjednik VSZ bira i opoziva Skupština VSZ u skladu s odredbama Statuta VSZPokretanjem
postupka likvidacije VSZ prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.
Likvidator zastupa VSZ u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u
Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje VSZ-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja
Saveza iz Registra udruga.
Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Članak 55.
U slučaju isteka mandata tijelima VSZ Skupštinu VSZ saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u
Registar udruga.
IX ZAVRŠNE ODLUKE
Članak 56.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština VSZ.
Tumačenje drugih općih akata i odluka daje Predsjedništvo VSZ.
Članak 57.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut VSZ donesen na Skupštini VSZ 14. srpanja
2005. godine.
Članak 58.
Opći akti VSZ uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od godinu dana od stupanja na snagu
ovog Statuta.
Članovi VSZ uskladit će svoje statute, s odredbama ovog Statuta u roku godinu dana od njegova
stupanja na snagu
Članak 59.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošen.
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