
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14 i 70/17) Skupština SLO 

CRO Poslovnog kluba slovenskih i hrvatskih gospodarstvenika na sjednici održanoj dana  30. 

ožujka 2021. godine donijela je 

 

STATUT 

SLO CRO POSLOVNOG KLUBA  

SLOVENSKIH I HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA 

 
 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima i području(ima) 

djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja 

javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, 

obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, 

tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu 

odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i 

opozivu likvidatora udruge;, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i 

raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu 

rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu. 

 
Članak 2. 

 

Naziv   udruge glasi: SLO CRO POSLOVNI KLUB SLOVENSKIH I HRVATSKIH 

GOSPODARSTVENIKA (u daljnjem tekstu Klub). 

Skraćeni naziv Udruge je: SLO CRO POSLOVNI KLUB 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Koturaška 69. 
 

Članak 3. 

 

     Pečat SLO CRO Poslovnog kluba je pravokutne dimenzije. Sadrži logotip kluba,  ispod kojeg je     

     adresa kluba.  

 

     Logotip Kluba određuje upravni odbor Kluba.  
 

2. ZASTUPANJE 

Članak 4. 

 

KLUB zastupa Predsjednik i dva potpredsjednika.  

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje uz preporuku predsjednika ili Upravnog 

odbora. 

 

 

 



Članak 5. 

 

KLUB može osnivati podružnice na području Republike Hrvatske, u mjestima gdje se za to 

ukaže potreba. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. 

Podružnice nemaju pravnu osobnost.  

 

KLUB može osnivati trgovačka društva za obavljanje trgovačke profitne djelatnosti sukladno 

zakonu.  

 

KLUB može surađivati i učlanjivati se u slične udruge u zemlji i inozemstvu, a odluku o suradnji 

donosi Upravni odbor. 

 

3. CILJEVI 

 

Članak 6. 

 

KLUB je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja slovensko hrvatske suradnje u 

svim vidovima gospodarskog i društvenog života.  

KLUB sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva i međunarodne suradnje. 

 
 

4. DJELATNOSTI 

 

 

 

Djelatnosti KLUBA su: 

 

 

Članak 7. 

• Organiziranje javnih i stručnih skupova (savjetovanja, predavanja, seminari, kongresi, 

tribine hrvatskih i slovenskih gospodarstvenika) radi promicanja ciljeva KLUBA 

• Promicanje slovenskog gospodarstva u Hrvatskoj i hrvatskog gospodarstva u Sloveniji 

organiziranjem sajmova i izložbi 

• Pomoć pri usavršavanju gospodarstvenika u Hrvatskoj i Sloveniji 

• Suradnja s drugim udrugama, organizacijama ili savezima, te pravnim i fizičkim 

osobama srodne orijentacije i srodnih ciljeva 

• Stručno i strukovno povezivanje i usavršavanje svojih članova sa srodnim inicijativama 

u RH i inozemstvu 

• Razmjena dobrih praksi 

• Zaštita interesa svojih članova 

 

 

      KLUB obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti: 

      Savjetovanje 

      Organizacija izložbi i sajmova 

      Usluge oglašavanja i nakladništva  

      Financijsko organizacijske usluge  



 

 

 

 

5. JAVNOST RADA 

 

Članak 8. 
 

Rad KLUBA je javan. 

Javnost rada osigurava na sljedeće načine: 

• pravodobnim izvješćivanjem članova o radu i značajnim događanjima, pisanim izvješćima 

• putem medija 

• putem web stranice 

• putem društvenih mreža - Facebook, Twiter, Instagram 

 

 
6. ČLANOVI I ČLANSTVO 

 

Članak 9. 

 

          Članom KLUBA može postati svaka  pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan 

Republike Hrvatske, koja udovoljava uvjetima predviđenim ovim Statutom, te koja prihvaća 

programska načela i odredbe KLUBA.  Članom KLUBA može postati  i  punoljetna, poslovno 

sposobna fizička osoba.  O članstvu  fizičke osobe odlučuje upravni odbor, koji fizičko  članstvo  

uvjetuje  posebnim doprinosom osobe  za klub. Odluka upravnog odbora o članstvu fizičke osobe  

je konačna i svaku godinu se ponovo procjenjuje.  

         Stajalište Poslovnog kluba je, da si etika i gospodarstvo stoje u uzajamnom odnosu pa je uvjet za 

članstvo  odgovorno  poslovno ponašanje, koje počiva na temeljnim etičkim principima.  

Članstvo u Poslovnom klubu traje dok član plača članarinu te  ispunjava osnovna pravila 

odgovornog i etičkog ponašanja 

 

         Članstvo može biti redovno i počasno. 

  Redovni članovi plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor. 

 
Skupština može, na prijedlog Upravnog odbora, imenovati počasne članove. 

Počasni član može postati osoba koja je svojim osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela 

ostvarivanju ciljeva KLUBA. 
 

Članom KLUBA se postaje upisom u popis članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži 

podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja KLUBU, 

kategoriji članstva, kontaktima člana, te datumu prestanka članstva u Klubu. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 

 

 

 



 

Članak 10. 

 

 

Pravna osoba koja želi postati redovnim članom KLUBA podnosi zahtjev Upravnom odboru. Uz 

popunjeni obrazac zahtjeva daje se i prijedlog imenovanja predstavnika te pravne osobe u 

KLUBU, kojeg potpisuje osobna ovlaštena za zastupanje u pravnoj osobi. Zahtjev uz koji nije 

priložen takav prijedlog neće se razmatrati. 

Ukoliko Upravni odbor nije suglasan s prijedlogom o imenovanju predstavnika pravne osobe u 

KLUBU pozvati će pravnu osobu u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, da u roku od 3 

dana od primitka poziva predloži drugog predstavnika. Upravni odbor je dužan u roku od 30 

dana od podnošenja novog prijedloga pravne osobe o predstavniku donijeti odluku o prijemu u 

članstvo.  

 

U slučaju odbijanja prijema u članstvo, protiv odluke Upravnog odbora može se podnijeti 

pisani prigovor Skupštini, u roku 15 dana. Skupština donosi odluku na prvom sljedećem 

zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna. 

 

Osoba kojoj je odobren prijem u redovno članstvo potpisuje pristupnicu kojom se obvezuje na 

sudjelovanju u radu KLUBA, te poštivanje odredbi Statuta KLUBA i drugih akata kao i odluka 

tijela KLUBA. 

 

KLUB se može udruživati u saveze udruga ako je to u interesu KLUBA. Odluku o 

udruživanju donosi Skupština. 

 

 

7.  PRAVA I OBVEZE ČLANOVA KLUBA 

Članak 11. 

Članovi imaju pravo: 

• sudjelovati u aktivnostima KLUBA 

• birati i biti birani u tijela KLUBA (redovni članovi) 

 

Članovi imaju obvezu: 

• poštovati odredbe Statuta KLUBA 

• plaćati članarinu KLUBU (redovni članovi) 

• čuvati i podizati ugled KLUBA 

• čuvati materijalna dobara i izvršavati preuzete obveze 
 

 

 

Članak 12. 

 

Članstvo prestaje: 

• istupanjem iz KLUBA 

• neplaćanjem članarine za tekuću godinu 



• isključenjem 
 

Člana se može isključiti iz članstva u KLUBU ako krši odredbe Statuta i drugih akata, kao i 

odluke njegovih tijela ili ako svojim ponašanjem narušava ugled KLUBA. 

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora, može se u roku od 

15 dana podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući 

od dana dostave žalbe. 

 

 

 

8. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

 

Članak 13. 

 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće sastavljeno od 

članova KLUBA. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi 

Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o 

mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 
 

 

9. TIJELA UPRAVLJANJA 

Članak 14. 
 

Dužnosnici i tijela upravljanja KLUBA su: 

 

1. Skupština 

2. Predsjednik i dva potpredsjednika 

3. Upravni odbor 

4. Nadzorni odbor 

5. Voditelj ureda 

 
 a/ Skupština 

 

Članak 15. 

 

Skupština KLUBA je najviše tijelo upravljanja. 

Skupštinu čine redovni članovi fizičke osobe, te predstavnici pravnih osoba redovnih članova 

KLUBA. 

 

Skupština KLUBA nadležna je za obavljanje sljedećih poslova: 

 

• Donosi Statut, njegove izmjene i dopune 

• Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za 

prethodnu kalendarsku godinu 

• Usvaja godišnje financijsko izvješće 

• Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike 



• Bira i razrješava članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika 

• Bira i razrješava  članove Nadzornog odbora 

• Utvrđuje poslovnu politiku 

• Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada KLUBA 

• Odlučuje o prigovoru protiv odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo ili o isključenju 

iz članstva 

• Donosi sve odluke u vezi s radom za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik 

• Odlučuje o udruživanju ili učlanjivanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja 

• Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine 

• Obavlja i druge poslove sukladno Zakonu. 

 

Članak 16. 

 

       Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna.  

       Skupština se može održati  i putem, e pošte,  telefona i online putem aplikacije ZOOM i sl. 

       U slučaju izvanredne dopisne sjednice skupštine donosi se odluka temeljem glasovanja članova 

Skupštine e-poštom, telefonom ili online do propisanog roka, o čemu se sastavlja zapisnik  

 

Redovna skupština se održava najmanje jednom godišnje, izborna svake četiri godine, a 

izvanredna po potrebi. 

 

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik KLUBA na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju 

Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 

Predsjednik je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije 

sjednice. Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice. 

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje 1/3 članova 

Skupštine KLUBA. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni 

predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu 

predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je 

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja 

sjednice).  
 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova KLUBA, osim kada 

odlučuje o prestanku KLUBA, u kojem slučaju donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova 

prisutnih članova. 

 

Skupštinom predsjedava predsjednik KLUBA, a u njegovoj odsutnosti jedan od potpredsjednika. 

U slučaju njihove odsutnosti Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti 

osobu koja će predsjedavati sjednicom. 

 

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i predsjedavajući u skupštini. 

 

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje 

upisana u registar udruga ili 1/3 redovnih članova Kluba koji su upisani u popis članova prije 

isteka mandata tijelima Kluba. 

 



 

 

 

 
 

 

b/ Predsjednik 

Članak 17. 
 

Predsjednik je ovlaštena osoba za zastupanje KLUBA. 

Predsjednik organizira i rukovodi poslovanjem 

KLUBA 

 

Predsjednik zastupa i predstavlja KLUB i odgovara za zakonitost 

rada.  

 

Predsjednika KLUBA bira Skupština na rok od četiri godine. 

 

Dužnosti Predsjednika su: 

• Vodi poslove sukladno odlukama Skupštine  

• Odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskoga izvješća Skupštini,  

• Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine 

• Upravlja imovinom KLUBA 

• Podnosi izvješća o radu KLUBA Skupštini 

• Brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine 

• Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun KLUBA 

• Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar 

udruga 

• Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima KLUBA. 

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini KLUBA. 

Predsjednik podnosi Skupštini KLUBA godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju 

i o svom radu na razmatranje i prihvaćanje.  

 

Predsjednik podnosi na usvajanje Skupštini godišnji plan rada i financijski plan. 

 

Članak 18. 

 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran: 

• na vlastiti zahtjev 

• na zahtjev Upravnog odbora, ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, 

ako djeluje suprotno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu 

KLUBA 
 

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština. 

 



Članak 19. 
 

Predsjednik može za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti u slučaju spriječenosti 

ili odsutnosti ovlastiti i drugu osobu uz suglasnost Upravnog odbora. 
 

C/ Potpredsjednici 

 

Članak 20. 

 
 

KLUB ima dva potpredsjednika. Potpredsjednike KLUBA bira Skupština KLUBA na mandat 

od četiri godine. 

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od 

potpredsjednika.  

 

Potpredsjednici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka roka na koji su izabrani iz istih 

razloga kao i predsjednik. 

d/ Upravni odbor 
 

Članak 21. 

 

Upravni  odbor  je izvršno tijelo KLUBA i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice 

Skupštine. 

Upravni  odbor  čine  Predsjednik, dva potpredsjednika i najmanje tri a najviše pet članova 

koje bira Skupština na prijedlog Predsjednika. 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. 

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani iz 

razloga navedenih u članku 18. ovog Statuta. 

Predsjednik KLUBA je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. 

 
 

Članak 22. 

 

Upravni odbor: 

• Priprema programe i izvodi aktivnosti KLUBA 

• Donosi akte KLUBA za čije je donošenje ovlašten ovim Statutom 

• Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada, plan rada i financijski plan Skupštini 

• Priprema i predlaže dnevni red Skupštine i priprema sve materijale za sjednicu Skupštine 

• Izvršava odluke Skupštine 

• Prima nove članove KLUBA i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova 

• Odlučuje o isključivanju iz članstva 

• Odlučuje o financijskim pitanjima KLUBA. 

 

 



Članak 23. 

 
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik KLUBA prema potrebama. 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova 

Upravnog odbora. 

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. 

 

e/ Nadzorni odbor 

Članak 24. 

 

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskoga poslovanja KLUBA. Sva su tijela i 

dužnosnici dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve  isprave koje se dotiču djelatnosti KLUBA. 

Nadzorni odbor čine tri člana, odluke Nadzorni odbor donosi konsenzusom. 

Nadzorni odbor bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godina.  

 
 

 

F/Voditelj ureda 

Članak 25. 
 

 

Voditelja ureda bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine. Voditelj ureda Izvršava 

odluke Upravnog odbora. Voditelj ureda nositelj je Visoke stručne spreme a obavlja administrativno-

tehničke i novčano-računovodstvene poslove, brine o odnosima KLUBA s javnošću,  priprema 

poslovne sastanke,  visoko je odgovorna i organizirana osoba.   

 
 

Članak 26. 

Voditelj ureda je odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini KLUBA.  

Voditelj ureda može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran: 

• na vlastiti zahtjev 

• na zahtjev Upravnog odbora, ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama 

Skupštine, Upravnog odbora ili Predsjednika 

• ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu 

KLUBA 

 
Odluku o razriješenju Voditelja ureda donosi Upravni odbor. 

 
 

Članak 27. 

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja KLUBA Skupština ili Predsjednik ili Upravni 

odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela KLUBA. 

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za 

koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova. 



 

 

10. IMOVINA 

Članak 29. 

 

Financijska godina KLUBA počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. 
 

 

11. PRESTANAK UDRUGE 

 

Članak 30. 
 

Odluku o prestanku KLUBA donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova. 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

U slučaju prestanka postojanja KLUBA preostala imovina će pripasti Kulturno prosvjetnom 

društvu Slovenski dom, Zagreb. 
 

 

Članak 31. 
 

Likvidatora KLUBA imenuje i opoziva Skupština 

Likvidator zastupa KLUB u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje KLUBA, do okončanja postupka 

likvidacije i brisanja KLUBA iz registra udruga. 

 

12. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

 

Statut KLUBA donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine nakon provedene 

rasprave. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje 

Skupština. Tumačenje drugih akata kluba daje 

Predsjednik. 

 
 

Članak 33. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

U Zagrebu, 30. ožujka 2021.           Predsjednik: 

 

 

                                                     dr. sc. Saša Muminović 


