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Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (N. N. 74/14), čl. 14. Stavka 3, Zakona o 
sportu (N. N. 01/06; 124/10; 124/11; 86/12; 94/13)  Skupština sportsko ribolovnog 
društva " PIŠKOR ", na sjednici održanoj dana 07.12.2014. godine donosi:  
 

             STATUT 

                 SPORTSKO RIBOLOVNOG  DRUŠTVA " PIŠ KOR ",  

                                                  NOVI ZAGREB  

I – OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge 
sukladno ciljevima; o zastupanju; o pečatu udruge; o ciljevima, te djelatnostima 
kojima se ostvaruju ciljevi; o registraciji ; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o 
članstvu , članarini i popisu članova; pravima i obvezama i stegovnoj odgovornosti 
članstva; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge o unutarnjem 
ustroju; o nadzoru; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu sazivanja 
sjednica, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te 
odgovornosti članova; o izboru i opozivu likvidatora udruge; o statusnim promjenama;  
o financiranju, imovini i raspolaganju s imovinom; mogućom gospodarskom 
djelatnosti te ostvarivanju i raspolaganju sa mogućom dobiti iz takve djelatnosti; 
načinu stjecanja imovine; prestanka postojanja udruge, te postupka s imovinom u 
slučaju prestanka postojanja udruge. 
 

Članak 2. 

Naziv organizaci je je Sportsko ribolovno društvo " PIŠKOR ".                               
Skraćen naziv je: S. R. D.“ PIŠKOR "                                                                                            
Sjedište S. R. D. "PIŠKOR " je : Novi Zagreb, Remetinečka cesta 60 .                                     
S. R. D."PIŠKOR "  djeluje na području  Grada Zagreba. 

 

Članak 3. 
 

S. R. D. "PIŠKOR "  je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću 
upravu Grada Zagreba i u Registar sportskih djelatnosti pri Gradskom uredu za 
obrazovanje, kulturu i sport.                                                                                                                                    
S. R. D. "PIŠKOR "   ima svojstvo neprofitne pravne osobe i u svom radu je 
samostalna. 
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Članak 4. 
 

S. R. D. "PIŠKOR "  pred fizičkim i pravnim osobama zastupaju i  predstavljaju 
Predsjednik , Tajnik ili za to ovlašteni član Predsjedništva . 
 

Članak 5. 

S. R. D. "PIŠKOR " ima pečat . Pečat je okrugla oblika, promjera  30 milimetra, a uz  
rub pečata je ispisano SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO " PIŠKOR ", NOVI 
ZAGREB. U sredini pečata je utisnut riba Piškor znak S. R. D.- a. 

 

Članak 6. 

S. R. D. "PIŠKOR "  član je Saveza sportsko ribolovnih društava grada Zagreba i 
Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, a može biti član znanstvenih, turističkih i 
drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za sportski ribolov, zaštitu 
i unapređenje voda i čovjekova okoliša i sportsko ribolovnog turizma.  

 

Članak 7. 
 
Predsjednik , tajnik ili za to ovlašteni član Predsjedništva, zaključuju ugovore i 
poduzimaju druge pravne ili financijske radnje u pravnome ili financijskom prometu 
na osnovi planova i programa djelatnosti S. R. D. "PIŠKOR " , financijskog plana S. R. 
D. "PIŠKOR "   te odluka Skupštine i Predsjedništva. 
 
 

II – CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST  S. R. D. "PIŠKOR "  

   

Članak 8.  

Sportsko ribolovno društvo " PIŠKOR " ,  Novi Zagreb , je oblik dobrovoljnog 
udruživanja više građana  sa ciljem  zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, 
znanstvenih, gospodarskih, sportskih, zdravstvenih, strukovnih i drugih interesa u 
sportskom ribolovu, bez namjere stjecanja dobiti u Gradu Zagrebu.                                                                                                                           
Na  realizaciji ciljeva u okvirima djelatnost S. R. D. "PIŠKOR "  će surađivati s 
organizacijama u drugim oblastima društvenih djelatnosti, poglavito s institucijama za 
slatkovodno ribarstvo, sport, te gospodarskim i drugim organizacijama te 
sa.Hrvatskom vojskom.                                                                                        
Društvo djeluje na području sporta, sportskog ribolova na slatkovodnim vodama 
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Članak 9. 

Ciljevi i djelatnost  S. R. D. "PIŠKOR "   jesu: 
- unaprjeđenje sportskog ribolova na slatkim vodama, sa ciljem da se sportski 
ribolovci brinu o zaštiti voda i ribljeg fonda u vodama koje su dobili na gospodarenje, 
uzgoj ribe, poribljavanjima, te drugim aktivnostima vezanim za sportski ribolov,  
- obavljanje svih aktivnosti koje za ovlaštenike ribolovnog prava utvrđuje Zakon o 
slatkovodnom ribarstvu, 
- razvoj ribolovnog turizma na području svog djelovanja, 
- obrazovanje članstva, a osobito mladeži iz gospodarenja ribolovnim vodama, te 
sporta i sportsko ribolovne etike, 
- sportske djelatnosti kojima su obuhvaćena: organizacija i / ili sudjelovanja na 
sportsko ribolovnim natjecanjima, sportsko ribolovna rekreacija, sportska obuka i 
upravljanje sportsko ribolovnim objektima 
- sudjelovanje u radu i provođenje odluka SSRDGZ  i HŠRS  te suradnja sa ostalim 
ribolovnim organizacijama u Republici Hrvatskoj,  
- praćenje i provođenje zakona i drugih zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja 
slatkovodnog ribarstva i sportskog ribolova, očuvanja okoliša, čuvanje voda i udruga 
građana 
- suradnja sa MUP-om i policijskim postajama u svezi čuvanja ribolovnih voda od 
krivolova, 
- dodjeljivanje priznanja , novčanih nagrada osobama i organizacijama za zasluge i 
posebne doprinose društvu, 
- obavljanje i drugih poslova i aktivnosti utvrđenih zakonom  i ovim statutom.  

 

Članak 10. 

Rad  S. R. D. "PIŠKOR "   je javan. 
Javnost rada osigurava se pravovremenim obavještavanjem članica i članova, 
zainteresiranih tijela državne vlasti i drugih organizacija .                                                                      
Obavještavanje se obavlja putem vlastite web stranice, sredstava javnog 
priopćavanja, pisanim izvješćima, pozivima ili na posebnim skupovima .  

 

III – ČLANSTVO  U   S. R. D. "PIŠKOR ",  PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA  

 
Članak 11. 

 
Članom društva može postati svaki  državljanin Republike Hrvatske , po uzrastu 
kadet, junior ili senior pod uvjetima navedenim u Zakonu o udrugama i uz uvjet da 
prihvaća odredbe ovog Statuta , te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 12. 
 
Članom društva se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik društva.     
Registar članova vodi se elektronski i sadrži slijedeće podatke: osobno ime člana, 
adresa stanovanja, datum rođenja, telefon, broj osobne iskaznice, OIB, datum 
pristupanja udruzi te datum prestanka članstva. 
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Članak 13. 
 
Članovima društva izdaje se članska iskaznica HŠRS za tekuću kalendarsku godinu, 
ovjerena  žigom udruge. 
 

Članak 14 . 
 
Skupština određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. 
 

Članak 15. 
 
Prava i obveze članova društva su : 
-plaćanje članarine, 
-izravno ili putem zastupnika birati ili biti biran u sve organe i tijela S. R. D. " PIŠKOR 
", te druge organe gdje društvo ima svoje zastupnike, 
- izravno ili putem zastupnika sudjelovati u radu i odlučivanju organa i tijela S. R. D. " 
PIŠKOR ", 
-sudjelovanje u realizaciji plana  i programa donošenih na Skupštini i Predsjedništvu , 
-unapređivati i razvijati sportski ribolov , te sudjelovati u sportsko ribolovnim 
natjecanjima , 
-pridržavati se pravila Hrvatskog športsko ribolovnog saveza i internih pravila i odluka 
donesenih od  strane Skupštine  i Predsjedništva , 
-učestvovati u ili platiti izvršenje radne akcije , 
-čuvati i održavati čistim okoliš, a naročito ribolovno mjesto, 
- dati prednost ribolovcu da vrši ribolov bez ometanja na bilo kojem mjestu , u koliko 
je dotični  ribolovac prvi zauzeo mjesto, 
-čuvati ribolovnu vodu od zagađivanja i ribokradica, te prijavljivati društvu uočene 
negativnosti, 
- korektno postupati prema ribočuvarima i ostalim ribolovcima,  
- upozoravati i skretati pažnju drugim ribolovcima na nešportski način lova ribe, 
prekobrojni ribolovni  pribor, onečišćenje vode i okoliša, 
-vršiti ribolov bez ometanja na bilo kojem ribolovnom mjestu, ako ga je prvi zauzeo, 
-nositi amblem sa znakom S. R. D. " PIŠKOR " na organiziranim sportsko ribolovnim 
natjecanjima i  manifestacijama . 
 

Članak 16. 
 
Članstvo u društvu prestaje : 
-dragovoljnim istupom; 
-brisanjem iz registra članova, odlukom Predsjedništva zbog neplaćanja članarine; 
-isključenjem po odluci Predsjedništva.  
Razlozi isključenja su: ako član ima neuljudan odnos i ponašanje, odnosno  fizički 
napada ili prijeti ribočuvarima, predstavnicima Društva ili drugim članovima i 
osobama za vrijeme ribolova, skupova, akcija ili boravka u službenim prostorijama 
Društva, ukoliko krivotvori isprave ili bilo koje dokumente koji se odnose na Društvo, 
ukoliko narušava međuljudske odnose u Društvu, uništava imovinu Društva ili 
svjesno radi na štetu Društva, narušava ugled Društva ili njegovih tijela i predstavnika  
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna. 
 
 
 
 



 5

Članak 17. 
 
S. R. D. " PIŠKOR " može imenovati počasne članove . Počasni članovi mogu biti 
pojedinci koji su svojom aktivnošću i konkretnim doprinosom unaprijedili sportski 
ribolov na vodama kojima gospodari S. R. D. " PIŠKOR " . Počasne članove imenuje 
Skupština , na prijedlog Predsjedništva  i izdaje im se diploma čiji oblik i sadržaj 
utvrđuje Predsjedništvo  
 
 
IV – TIJELA   S. R. D. "PIŠKOR "    

Članak 18. 

Tijela  S. R. D. "PIŠKOR "  jesu:                                                                                                         
1.  Skupština,                                                                                                                                                
2.  Predsjedništvo ,                                                                                                                        
3.  Nadzorni odbor,                          

 
V – SKUPŠTINA   S. R. D. "PIŠKOR "    

                                                                   Članak 19. 

Skupština je najviše tijelo S. R. D. "PIŠKOR " . Zastupnici u Skupštini S. R. D. 
"PIŠKOR" mogu biti svi članovi društva . Skupštinu S. R. D. "PIŠKOR " čine nazočni 
članovi, njih najmanje deset posto od ukupnog broja članova društva . 
U radu Skupštine društva, na poziv Predsjednika , mogu sudjelovati kao gosti 
predstavnici drugih sportskih udruga, te drugih organizacija i ustanova. 

 

Članak 20. 

Sjednica Skupštine S. R. D. "PIŠKOR " može biti: redovna – najmanje jednom u 
tijeku kalendarske godine, izborna – svake četvrte godine, izvanredna – kada se za 
sjednicom ukaže potreba , a po odluci Predsjedništva, Nadzornog odbora ili kada to 
zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine.  

 

Članak 21. 

Odluke o sazivanju Skupštine donosi Predsjedništvo, a saziva je Predsjednik S. R. D.  
"PIŠKOR ". To je obavezan izvršiti i na zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora ili 
1/3 članova Skupštine . 
Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda objavljuje se preko sredstava javnih 
glasila i/ili pisanim pozivima.  

U slučaju isteka mandata tijela društva, Skupštinu može sazvati posljednja osoba 
ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 
1/3 članova Društva upisanih u registar članova prije isteka mandata. 
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Članak 22. 

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik S. R. D. "PIŠKOR "  , a radom Izborne 
skupštine radno predsjedništvo od 3 člana izabrano javnim glasovanjem na prijedlog 
Predsjednika. Skupština pravovaljano radi i odlučuje ako je nazočno najmanje 10% 
od ukupnog članstva. 
Skupština S. R. D. "PIŠKOR " odluke donosi natpolovičnom većinom glasova 
nazočnih članova putem javnog glasovanja, osim u slučajevima kada odluči da se 
odluka donese tajnim glasovanjem. Odluka o prestanku rada udruge donosi se 
dvotrećinskom većinom glasova nazočnih. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se 
trajno čuva u arhivi društva .  

Članak 23. 

Nadležnosti Skupštine jesu :                                                                                                         
- raspravlja i odlučuje o izvješćima koje podnosi Predsjedništvo, Nadzorni odbor i 
drugi  organi i komisije društva, te o prijedlozima članova Skupštine , 
- utvrđuje politiku razvoja S. R. D. "PIŠKOR "  i unapređenja ribarstva na vodama 
kojima gospodari kao ovlaštenik ribolovnog prava ,  
- usvaja i mijenja Statut S. R. D. "PIŠKOR " , Poslovnik o radu tijela S. R. D. 
"PIŠKOR " , kao i druge akte i odluke važne za rad društva,                                                                                       
- bira Predsjednika,  Tajnika, članove Predsjedništva, članove Nadzornog odbora te 
Likvidatora  S. R. D. "PIŠKOR ", 
- za sljedeću kalendarsku godinu, na prijedlog Predsjedništva,  donosi program rada , 
financijski plan i godišnji plan gospodarenja S. R. D. "PIŠKOR ", 
- donosi odluku o visini članarine za narednu godinu, dopunskih, dnevnih i drugih 
ribolovnih dozvola,                                                                                                                                                 
- odlučuje o imovini društva,                                                                                                                 
- odlučuje o promjeni cijleva i djelatnosti , odlučuje o prestanku rada društva,                            
- odlučuje o statusnim promjenama rada društva,                                                                                                                 
- imenuje počasne članove i donosi odluke o oduzimanju statusa počasnih članova 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.  

 
 
VI –  PREDSJEDNIŠTVO   S. R. D. "PIŠKOR "    

Članak 24. 

Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo S. R. D. "PIŠKOR "  , čije članove bira 
Skupština društva na mandat od 4 godine. 
Predsjedništvo ima ukupno 7 članova – Predsjednik , dopredsjednika te  5 članova 
Predsjedništva  S. R. D. "PIŠKOR " . 
Predsjedništvo radi u sjednicama , a  odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem i to 
većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva. 

 

Članak 25. 

Sjednice Predsjedništva  saziva i vodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti 
dopredsjednik, a sjednice se sazivaju pisanim putem, pozivom. Sjednice 
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Predsjedništva se održavaju po potrebi ili najmanje jednom u svakom kvartalu 
kalendarske godine. 

 

Članak 26. 

Za svoj rad Predsjedništvo u cjelini i svaki njegov član odgovoran je Skupštini . 
Skupština može opozvati Predsjedništvo ili njegovog člana ako smatra da je svojom 
djelatnošću povrijedio važeće zakone, Statut društva ili ne izvršava odluke Skupštine 
društva . Postupak zamjene i opoziva vrši se po istom postupku kao i izbor. 

Članak 27. 

Predsjedništvo S. R. D. "PIŠKOR "  ima sljedeće nadležnosti: 
- odlučuje o sazivanju Skupštine i podnosi joj izvješće o radu i o financijskom 
poslovanju, 
- upravlja radom S. R. D. "PIŠKOR "  između dvije sjednice Skupštine, ostvarujući 
program i politiku koju je utvrdila Skupština društva , 
- predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta,  
- priprema prijedloge materijala za Skupštinu, 
- razmatra godišnji plan rada i financijski plan rada i predlaže ga Skupštini na 
usvajanje,  - tijekom poslovne godine , po potrebi može izvršiti izmjene godišnjeg 
plana rada i financijskog  plana, o čemu mora izvijestiti Skupštinu na narednoj 
sjednici , 
- usvaja pravilnike i druge akte S. R. D.  manje važnosti, 
- bira predstavnike S. R. D. "PIŠKOR " u sportske i druge organizacije ili ustanove , 
- imenuje osobe potrebne za obavljanje povremenih poslova i utvrđuje visinu 
naknade prema financijskom planu i mogućnostima, 
- organizira rad s mladim ribolovcima, 
- organizira poslove koji proizlaze iz gospodarske osnove koju je u skladu sa 
Zakonom o slatkovodnom ribarstvu obavezan izraditi ovlaštenik ribolovnog prava 
(poribljavanje, zaštita voda i ribe od onečišćenja i krivolova i sl.),  
- imenuje potrebe stručne komisije i kontrolira njihov rad, 
- predlaže Skupštini dodjelu najviših nagrada i priznanja,  
- pokreće i vodi stegovni postupak, 
- odlučuje o drugim pitanjima po ovlaštenju Skupštine društva,  
- izvršava i druge aktivnosti neophodne za normalnu djelatnost društva, a nisu u 
nadležnosti  Skupštine društva. 

 

 VII - PREDSJEDNIK   S. R. D. "PIŠKOR "    
 

Članak 28. 
 
Predsjednik društva je Predsjednik Predsjedništva S. R. D. "PIŠKOR " , a bira ga 
Skupština S. R. D. "PIŠKOR " iz svojih redova , na prijedlog Predsjedništva S. R. D. 
"PIŠKOR "  . Bira se na mandat od 4 godine i ima pravo ponovnog izbora .                                                      
Predsjednik Predsjedništva S. R. D. "PIŠKOR "  ujedno je i Predsjednik Skupštine S. 
R. D. "PIŠKOR "  . Za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu  i  Skupštini S. R. D. 
"PIŠKOR " . 
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Članak 29. 
 
Predsjednik društva ima slijedeća prava i obaveze: 

- zastupa i  predstavlja S. R. D. "PIŠKOR "  pred fizičkim i pravnim osobama kao 
ovlaštena osoba , 
- potpisuje ugovore i sporazume koje zaključi ili kojima pristupa udruga, te 
predstavlja S. R. D. kao ovlaštena osoba 
- saziva i predsjedava sjednicama  Predsjedništva i Skupštine S. R. D. "PIŠKOR " 
i potpisuje usvojene odluke i akte. 
- brine o izvršavanju odluka tijela S. R. D. "PIŠKOR " i rukovodi radom S. R. D. 
"PIŠKOR " između sjednica.  
- obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim aktima 
društva ili odlukom njegovih tijela.  

 

Članak 30. 

Dopredsjednika S. R. D. "PIŠKOR "-a  bira Skupština S. R. D. "PIŠKOR " iz svojih 
redova , na prijedlog Predsjedništva S. R. D. "PIŠKOR "  . Biraju se  na mandat od 4 
godine i imaju pravo ponovnog izbora . Za svoj rad odgovorni su Predsjedništvu  i 
Skupštini S. R. D. "PIŠKOR " . U slučaju potrebe zamjenjuju Predsjednika S. R. D. 
"PIŠKOR ". 

 

VIII - TAJNIK   S. R. D. "PIŠKOR "    

Članak 31. 

Tajnik  S. R. D.  "PIŠKOR " je izvršni organ i bira ga Skupština   S. R. D. "PIŠKOR " , 
a na prijedlog Predsjedništva Š.R.K. "PIŠKOR "  . Bira se na mandat od 4 godine, i 
ima pravo ponovnog izbora. Za svoj rad odgovorni su Predsjedništvu i Skupštini S. R. 
D. "PIŠKOR ". 

 

Članak 32. 

Tajnik obavlja sljedeće zadatke: 
- brine i odgovoran je za zakonitost rada S. R. D. "PIŠKOR " i izvršenje zakonom, 
drugim propisima i ugovorima utvrđenih obaveza,  
- priprema prijedloge i osigurava izvršavanje odluka, programa, planova, smjernica i 
zaključka Skupštine , Predsjedništva i komisija S. R. D. "PIŠKOR " i dostavlja 
zapisnike sa redovne i izborne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar 
udruga, 
- zastupa i  predstavlja S. R. D. "PIŠKOR "  pred fizičkim i pravnim osobama kao 
ovlaštena osoba  i zaključuje ugovore kada je za to ovlašten, 
- vodi administrativne poslove (prima poštu, prima odgovore i otprema poštu i dr.) 
- vodi registar članstva u udruzi i zaduženih godišnjih članskih karata 
- vodi brigu za pravilno vođenje financijskog poslovanja, 
- saziva sjednice komisija, vodi i dostavlja zapisnike sa svih sjednica S. R. D. 
"PIŠKOR " . 
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- podnosi izvješće o svom radu 
- usko surađuje sa predsjednikom i dopredsjednicima te ih izvještava o svim bitnim 
promjenama i prispjeloj pošti, 
- obavlja i druge poslove u skladu s dobivenim ovlaštenjima. 

 

IX – NADZOR NAD RADOM   S. R. D. "PIŠKOR " I RJEŠAV ANJE  
       SPOROVA/SUKOBA INTERESA   
 
 

Članak 33. 
 

Članovi S. R. D. „PIŠKOR“-a sami nadziru rad Društva i u slučaju kad smatraju da je 
došlo do povreda statuta ili drugih akata u radu Društva, ovlašteni su na to upozoriti 
nadležno tijelo za nadzor rada S. R. D. "PIŠKOR ". 
Nadležno tijelo za nadzor nad radom S. R. D. "PIŠKOR " je Nadzorni odbor. 
 
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova 
Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Društva u 
cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 
Za rješavanje Sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština koja o sporu/sukobu 
interesa rješava na način propisan pravilnikom a temeljem Zakona o mirenju. Odluka 
Skupštine  je konačna. 
   
 
X – NADZORNI ODBOR  S. R. D. "PIŠKOR "    

Članak 34. 

Skupština S. R. D. "PIŠKOR " bira predsjednika i dva člana Nadzornog odbora , iz 
redova svojih članova na rok od 4 godine i mogu biti ponovno izabrani. Članovi 
Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela S. R. D. "PIŠKOR ". Nadzorni 
odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje, te Skupštini podnosi 
izvješće. 

 

Članak 35. 

Nadzorni odbor S. R. D. "PIŠKOR " ima sljedeće nadležnosti: 
- nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge, 
- nadzire izvršavanje ugovorenih i drugih obaveza, 
- prati i analizira ostvarivanje financijskog plana S. R. D. "PIŠKOR ",  
- prati rad tijela , organa i komisija S. R. D. "PIŠKOR ", provođenje odluka i poštivanje 
odredbi ovog Statuta. 
Predsjednik Nadzornog odbora S. R. D. "PIŠKOR " . saziva i vodi sjednice. Nadzorni 
odbor radi u sjednicama , a  odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem i to većinom 
glasova  članova Nadzornog odbora .Nadzorni odbor S. R. D. za svoj rad odgovoran 
je Skupštini. 
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XI – LIKVIDATOR   S. R. D. "PIŠKOR "    
 

Članak 36. 
 
Likvidator    S. R. D.  "PIŠKOR " je fizička osoba koju imenuje i razrješava Skupština  
S. R. D. "PIŠKOR " , a na prijedlog Predsjedništva S. R. D. "PIŠKOR ". Likvidator 
zastupa S. R. D. "PIŠKOR " u postupku likvidacije S. R. D. "PIŠKOR ", a kad se za 
likvidaciju S. R. D. "PIŠKOR " stvore zakonom propisani uvjeti, do okončanja 
postupka likvidacije i brisanja S. R. D. "PIŠKOR " iz registra udruga.  
Likvidator se upisuje u registar udruga kao likvidator S. R. D. "PIŠKOR "  . 
 
 
 
XII  – KOMISIJE   S. R. D. "PIŠKOR "    

 
Članak 37. 

 
Djelatnost Predsjedništva može se proširiti  osnivanjem i djelovanjem  komisija i to 
kao :  
1. Komisije za gospodarstvo S. R. D. "PIŠKOR " koja ima sljedeće zadatke: 
- zaštita ribolovnih voda i ribe od onečišćenja i trovanja, 
- organizacija ribočuvarske službe,  
- suradnja sa stručnim organima i tijelima oko dodijeljenih voda na gospodarenje, 
- primjena načela iz gospodarske osnove i godišnjih planova gospodarenja na 
dodijeljenoj vodi ,  
2. Komisije za mlade, natjecanje i suđenje koja ima slijedeće zadatke: 
- predlaže i vodi sustav natjecanja  u S. R. D. "PIŠKOR " . 
- vodi brigu o radu sa mlađim uzrasnim kategorijama u S. R. D. "PIŠKOR ". 
3. Komisija  za dodjelu priznanja i nagrada koja ima sljedeće zadatke :                                                         
- predlaže dodjelu priznanja športskim radnicima i organizacijama 
4. Predsjedništvo  može osnovati i druge komisije.      
 

XIII – IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE   S.R.D."PIŠKOR" 

Članak 38. 
 
Ukupna djelatnost S. R. D. "PIŠKOR " zasniva se na programu rada i financijskom 
planu, planovima razvoja i unapređenja sportskog ribolova, programima i potrebama 
prema gospodarskoj osnovi i godišnjim planovima proizašlim iz nje, natjecanjima  i 
ostalim radnim programima utvrđenih ovom Statutom, te ostvarivanju financijskih 
sredstava za izvršavanje planiranog . 
Materijalnu osnovicu djelatnosti S. R. D. "PIŠKOR " čine nepokretne i pokretne stvari 
na kojima S. R. D. "PIŠKOR " kao udruga građana stekao pravo vlasništva temeljem 
Zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa Zakonom . 
Materijalnu osnovicu djelatnosti S. R. D. "PIŠKOR " čine i prava, te novčana sredstva 
stečena na osnovi Zakona ili u skladu sa Zakonom, kao što su članarina, prihodi od 
dnevnih, tjednih ili godišnjih ribolovnih karata, dotacija, prilozi i darovi te ostalih 
mogućih prihoda. 
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Članak 39. 

Novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine sportskih ribolovaca, 
doticajima iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županije i fondova, 
dobrovoljni prilozi i darovi pravnih i fizičkih osoba, prihodi koji proizlaze iz rada same 
ribolovne organizacije, njene nepokretne i pokretne stvari, te druga imovinska prava 
čine imovinu S. R. D. "PIŠKOR " i Društvo sa njima samostalno raspolaže sukladno 
sa zakonom , Statutom i planovima rada . 
O pokretnoj i nepokretnoj imovini odlučuje Skupština.  
Za svoje obaveze S. R. D. "PIŠKOR " odgovara cijelom svojom imovinom u skladu 
sa zakonom.  

Članak 40. 
 

S. R. D. "PIŠKOR " posluje preko vlastitog žiro računa i sredstva  se moraju koristiti 
samo po nalogu nadležnog organa S. R. D. "PIŠKOR ". 

 
Članak 41. 

 
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 
 

 
Članak 42. 

  
Zaključni račun usvaja se na redovnoj Skupštini Saveza . 
 
 

Članak 43. 
 
S. R. D. "PIŠKOR " je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća 
prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih 
organizacija. 

 

XIV – OBAVLJANJE STRU ČNO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA 

Članak 44. 

 
Obavljanje stručno administrativnih poslova, blagajničkih, pomoćnih ili drugih poslova 
koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ekonomično obavljati u okviru S. 
R. D. "PIŠKOR ", Predsjedništvo S. R. D. "PIŠKOR " može povjeriti stručnoj osobi 
druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim 
ugovorom. 
Poslove iz prethodnog stavka ovog članka može ugovarati tajnik S. R. D. "PIŠKOR ". 
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XV – PRESTANAK RADA    S. R. D. "PIŠKOR " 

Članak 45. 
 

S. R. D. "PIŠKOR " prestaje sa radom:  
- odlukom Skupštine S. R. D. "PIŠKOR " o prestanku rada ili o pripajanju, spajanju ili 
podjeli, 
- ako je udruga prestala djelovati ili ako se Skupština udruge nije održana dvije 
godine 
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom 
U slučaju prestanka rada S. R. D. "PIŠKOR " odlukom Skupštine ili u slučaju 
statusnih promjena društva,  Predsjednik S. R. D. "PIŠKOR " je obavezan podnijeti 
prijavu za brisanje društva iz registra udruge građana. U slučaju pokretanja 
likvidacijskog postupka, imenovani likvidator je dužan provesti postupak likvidacije S. 
R. D. "PIŠKOR" i brisanje S. R. D. "PIŠKOR" iz registra udruga RH. 

Članak 46. 
 

U slučaju prestanka rada S. R .D. "PIŠKOR ", nakon namirenja vjerovnika i troškova  
sudskih i drugih postupaka imovina će pripasti županijskom savezu – SAVEZU 
SPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA GRADA ZAGREBA (OIB 16545198570) 

 

XVI – ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 47. 
 

Promjene, izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku 
njegova donošenja .  
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština S. R. D. "PIŠKOR ". 
 
 

Članak 48. 
 
Ovaj Statut, kao zbir pravila, kojima se uređuju pitanja ustrojstva, djelokruga i načina 
rada, donošenje akata i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje S. R. D. 
"PIŠKOR" , stupa na snagu i primjenjivati će se danom donošenja, odnosno 
Skupštinskog usvajanja, dana 07. 12. 2014. godine, te time prestaje važiti Statut S. R. 
D.  "PIŠKOR "  usvojen 16.12.2007. godine . 
 

Zagreb, 07.12.2014. god.    

Predsjednik  S. R. D. "PIŠKOR"   

                       Mladen Manojlov 

 


