Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14), na sjednici Skupštine
udruge Vespa Klub Dubrovnik, održanoj dana 30.05.2017. godine, donesen je

STATUT
VESPA KLUBA DUBROVNIK
I
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Statutom udruge „Vespa klub Dubrovnik“ (u daljnjem tekstu „klub“) reguliraju se odredbe o nazivu
i sjedištu, zastupanju, izgledu grba i pečata kluba, područjima djelovanja sukladno ciljevima,
ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu ostvarivana javnosti djelovanja kluba,
uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva te pravima obvezama i odgovornosti te stegovnoj
odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima kluba, 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 kluba, prestanku postojanja
kluba, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka
kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar kluba te drugim pitanjima od značaja
za klub.
Članak 2.
Naziv udruge je: Vespa klub Dubrovnik
Sjedište udruge je u Dubrovniku. Odluku o adresi donosi Predsjedništvo kluba.
Udruga djeluje na području grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske Županije.
Članak 3.
Vespa klub Dubrovnik je neprofitna udruga registrirana pri Uredu Državne Uprave u Dubrovačkoneretvanskoj Županiji, te djeluje na temeljima načela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja,
neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Vespa klub Dubrovnik je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Klub ima grb. Grb je okruglog oblika. Rub grba je zupčastog oblika što predstavlja zupčanik. U
središnjem dijelu grba je grb grada Dubrovnika, silueta Dubrovnika sa sv. Vlahom i zvonikom te
silueta Vespa motocikla. Oko središnjeg dijela je natpis naziva kluba.
Članak 5.
Klub ima pečat.
Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 3 cm s obodno upisanim punim nazivom Kluba: „Vespa
klub Dubrovnik“, te siluetom motocikla Vespa. Pečate čuvaju i ovlašteni su koristiti: Predsjednik,
Dopredsjednik i Tajnik Kluba te ostali članovi koje ovlasti Predsjednik.
Članak 6.

Klub zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje
kluba.
Osobe ovlaštene za zastupanje:
- zastupaju Udrugu te odgovaraju za zakonitost rada Udruge
- vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine;
- odgovaraju za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
- dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
- sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

II
CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI
KLUBA
Članak 7.
Klub je osnovan s ciljem okupljanja vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa te razmjene znanja i
iskustava kao i promicanja Vespa stila življenja, ponašanja i kulture specifične za ljubitelje te marke.
Klub sukladno ciljevima djeluje na području hobističkih djelatnosti, ostale hobističke djelatnosti.
Članak 8.
Djelatnosti Kluba su:
- okupljanje svojim programom u članstvo vlasnike i ljubitelje vozila marke Vespa sa
prebivalištem u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-Neretvanskoj Županiji.
- predstavljanje svojih članova u krovnoj nacionalnoj udruzi – Vespa klubu Hrvatska.
- planiranje rada i aktivnosti Kluba.
- organiziranje susreta članova Kluba.
- sudjelovanje članova Kluba na hrvatskim i međunarodnim susretima Vespa klubova.
- informiranje javnosti o radu i aktivnostima Kluba.
- izdavanje brošura, časopisa i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno
posebnim propisima.
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
- zastupanje interesa svojih članova.
- pružanje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, renoviranja, osiguranja
i zaštite vozila marke Vespa.
Gospodarsku djelatnost koju Klub obavlja je prodaja suvenira i ostalih vlastitih proizvoda sukladno
zakonu.
Gospodarske djelatnosti klub može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi
utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako
u obavljanju gospodarske djelatnosti klub ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno
Statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.
Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste obavlja klub, ali
nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, klub mora osnovati trgovačko
društvo ili drugi gospodarski subjekt, sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje te će

kroz taj gospodarski subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja posebnih
zakonskih propisa.
Članak 9.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnijim događajima,
- pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, službenoj web stranici Kluba ili na drugi
prikladan način,
- javnim priopćavanjem.
III
ČLANSTVO U KLUBU
Članak 10.
Članovi Kluba mogu biti:
1. punopravni
2. počasni
Punopravnim članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je vlasnik ili
korisnik vozila marke Vespa potpisivanjem pristupnice kojom prihvaća statut i druge opće akte
udruge.
Fizičke osobe koje ne udovoljavaju ovom uvjetu, a ljubitelji su vozila marke Vespa, mogu postati
članovi u svojstvu Počasnog člana.
Skupština Kluba može, u slučaju predanog zalaganja '''Počasnog člana'' na postizanju ciljeva Kluba,
na prijedlog Predsjedništva donijeti odluku o dodjeli punopravnog članstva u Klubu.
Punopravnim Članom Kluba postaje se upisom u Registar Članova koji vodi Tajnik Kluba .
Počasnim Članom Kluba postaje se temeljem odluke Predsjedništva na prijedlog punopravnog člana.
Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja je osobito zaslužna za promicanje
ciljeva i djelatnosti Kluba.
Registar članova se vodi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži
podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu
pristupanja klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u klubu. Popis članova uvijek
mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Članak 11.
Predsjedništvo Kluba određuje godišnji iznos članarine.
Članak 12.
Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- da biraju i budu birani u tijela Kluba,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela,
- bavljenje aktivnostima Kluba na postizanju ciljeva,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba i odlučivanje u tijelima Kluba (samo punopravni
članovi),

-

čuvanje i podizanje ugleda Kluba,

Članak 13.
Članstvo u Klubu prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine, osim ako nije drugačije određeno,
- isključenjem radi kršenja odredbe Statuta ili ugrožavanja interesa i ugleda Kluba ili člana
Kluba.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja tekuće godine ne plati članarinu
za sljedeću godinu, osim ako Predsjedništvo jednoglasno ne donese drugačiju odluku uzevši
prethodno u obzir eventualan poseban status određenog člana i/ili njegove posebne aktivnosti u cilju
promicanja ugleda Kluba.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od
petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku trideset dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka
Skupštine Kluba o isključenju je konačna.
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili
drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Predsjedništvo.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena
- isključenje iz Kluba.
Članak 14.
Klub se može udružiti u saveze udruga i u nacionalne srodne udruge.
Odluku o udruživanju i ustrojstvenim oblicima donosi Skupština.
IV
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.
Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima
članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na
pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između 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.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi
zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije
se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub
podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog
vijeća.

V
TIJELA KLUBA
Članak 16.
Tijela Kluba su:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik
- Likvidator
SKUPŠTINA
Članak17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni
punopravni članovi Kluba.
Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u
tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake tri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu, a obavezno prema planu
održavanja sjednica sukladno Statutu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja
sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba
ili 3 člana Predsjedništva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti
dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u
roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvat će je predlagatelj
(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata Predsjedništva, Sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje
upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata
tijelima Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti mjesto,
dan i dnevni red sjednice.
Članak 19.
Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava
Dopredsjednik ili Tajnik. U tom slučaju Skupština javnim glasovanjem određuje tko će
(Dopredsjednik ili Tajnik) predsjedavati sjednicom.
U slučaju da je Dopredsjednik odsutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti
osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi i potpisuje Tajnik Kluba. Skupština može izabrati i
ovjerovitelje koji potpisom ovjeravaju Zapisnik. Zapisnik sjednice se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 20.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina punopravnih
članova Udruge, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Ako na sjednici Skupštine nije nazočna natpolovična većina punopravnih članova skupštine, sjednica
se odgađa i ponovno saziva za 8 (osam) dana. Ako ni nakon ponovnog sazivanja na sjednici Skupštine
nije nazočna natpolovična većina, redovnih članova Udruge, Skupština ne može donijeti pravovaljane
odluke.
Članak 21.
Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku rada Kluba,
- donosi i usvaja izmjene Statuta Kluba,
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Kluba,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Kluba,
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika kluba,
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva,
- bira i razrješuje dužnosti Likvidatora kluba,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Predsjedništva Kluba,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Predsjednika Kluba,
- razmatra i usvaja izvješća Tajnika o financijskom poslovanju Kluba,
- odlučuje o žalbama članova na odluke Predsjedništva o isključenju iz Kluba,
- daje smjernice za rad Kluba,
- odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.
- nadzire primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Kluba,
- nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba,
- nadzire ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 22.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.
Članak 23.
Predsjedništvo čini tri člana i to predsjednik, dopredsjednik i tajnik
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo koje bira skupština na mandat od 3 godine.
Predsjednik Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Članak 24.
Predsjedništvo:
- utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje
i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada koji se podnose Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje,

-

brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,
vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,
upravlja imovinom Kluba,
podnosi godišnja izvješća o radu Skupštini Kluba,
imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
iz svog sastava bira predstavnike Kluba u Vijeću klubova Vespa kluba Hrvatska,
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 25.
Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati
najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci.
Članak 26.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje 3 (tri) godine.
PREDSJEDNIK
Članak 27.
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 3 (tri) godine. Broj mandata nije ograničen.
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Članak 28.
Predsjednik:
- zastupa i predstavlja Klub,
- vodi rad Kluba sukladno odlukama Skupštine,
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Kluba,
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
- dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.
Članak 29.
Predsjednik Kluba podnosi godišnje izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
DOPREDSJEDNIK
Članak 30.
Dopredsjednika bira Skupština na mandat od 3 (tri) godine. Broj mandata nije ograničen. U slučaju
trajne spriječenosti ili ostavke Predsjednika, Dopredsjednik privremeno postaje vršitelj dužnosti
predsjednika sve do novog izbora koji se mora održati najkasnije 30 dana od trenutka kada je
Predsjednik prestao vršiti svoju dužnost.
Dopredsjednk zastupa i predstavlja Klub.

TAJNIK
Članak 31.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 3 (tri) godine. Broj mandata nije ograničen.
Tajnik:
- vodi administrativne poslove u Klubu u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Kluba te
odlukama Skupštine i Predsjedništva,
- Vodi Registar članova i arhivu Kluba,
- upoznaje javnosti s radom Kluba,
- brine o imovini Kluba,
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- rukovodi novčanim poslovanjem u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Kluba te
odlukama Skupštine i Predsjedništva,
- raspolaže imovinom Kluba na temelju odluke Predsjedništva i Predsjednika, u skladu s
financijskim planom i programom Kluba.
- vodi financijsku dokumentaciju,
- s Predsjednikom izrađuje prijedlog financijskog plana,
- Predsjedništvu i Skupštini podnosi izvješće o novčanom poslovanju Kluba jednom godišnje
ili prema nalogu Predsjednika.
LIKVIDATOR
Članak 32.
Likvidatora Kluba bira Skupština na mandat od 3 godine, ili do opoziva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo Kluba i koja je kao likvidator
upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator po potrebi može
prisustvovati sjednicama Skupštine.
Članak 33.
Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka i brisanja
Kluba iz registra.
U postupku likvidacije Likvidator:
- utvrđuje stanje po poslovnim računima Kluba, knjigovodstveno stanje dugovanja i
potraživanja, ostalu imovinu Kluba te pribavlja iz službene evidencije Ministarstva financija
potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;
- objavljuje poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine
prema Klubu ako utvrdi da Klub ima dugovanja;
- poziva dužnike na plaćanje svojih dugova Klubu u roku od 30 dana za eventualno utvrđena
potraživanja Kluba;
- ostatak sredstava koja su primljena iz javnih izvora vraća u proračun iz kojeg su sredstva
dodijeljena;
- nakon raspodjele imovine, u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka,
podnosi nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku;
- u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam
dana o tome obavještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan postupak likvidacije provesti u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog
ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
Članak 34.
Skupština opoziva likvidatora:
- ako sam to zatraži;
- ako je u sukobu interesa;
- ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
- u slučaju smrti.
U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev
nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH.
O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Skupština u sklopu
odluke o prestanku Kluba.
Članak 35.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Predsjedništvo ili Predsjednik mogu osnovati stalne
i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se
osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
V
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 36.
Imovinu Kluba čine:
- novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
- novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi,
- financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora.
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti
određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom.
Članak 37.
Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Predsjedništvu na
razmatranje i prihvaćanje. Predsjedništvo je dužno to izvješće podnijeti Skupštini Kluba na redovitoj
sjednici Skupštine, na razmatranje i prihvaćanje.
VI
PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
Članak 38.
Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

Odluku o prestanku djelovanja Kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja
članova Skupštine.
Preostala imovina se, sukladno Zakonu o udrugama, predaje udrugama koje imaju iste ili slične
statutarne ciljeve, a o čemu će donijeti odluku Skupština na posljednjoj sjednici. Odluku o tome kojim
se udrugama imovina predaje u slučaju likvidacije donosi Skupština na posljednjoj sjednici Skupštine
na kojoj je donesena odluka o prestanku djelovanja.
Članak 39.
Skupština bira i opoziva osobu ovlaštenu za provedbu postupka likvidacije (likvidatora).
U slučaju likvidacije Kluba, likvidator je dužan postupiti sukladno Zakonu o udrugama.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz
registra udruga.

VIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Statut Kluba donosi Skupština Kluba nakon provedene rasprave, natpolovičnom većinom ukupnog
broja članova Skupštine.
Članak 41.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.
Članak 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere pri Uredu državne u
prave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U Dubrovniku, 24.05.2017.

Predsjednik Vespa Kluba Dubrovnik

_____________________________
Željko Kusalo

