
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pula, 24. rujna 2015. godine 
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Stranica 3 od 16 
 

Klub djeluje na području Istarske županije. 
 
Odluku o promjeni adrese i sjedišta Kluba donosi Upravni odbor Kluba. 

 
Članak 6. 

 
Klub ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojemu je obris osobe u invalidskim 
kolicima s boćarskom kuglom u ruci i obrisom Istarske županije ispred obrisa nogu znaka 
osobe u invalidskim kolicima, a u obrisu Istarske županije nalazi se skraćeni naziv Kluba –
BKOSIŽ, ispisan u okomitom položaju.  
Unutar obrisa kotača znaka osobe u invalidskim kolicima nalazi se ispisano ime Kluba – 
ISTRIJANA. 
Pečat ima tanku linijsku crtu uz cijeli rub, a uz unutrašnjost crte u krug je ispisano - Boćarski 
klub osoba s invaliditetom Istarske županije.  
Sve navedeno u ovom članku čini i službeni znak/logo Kluba, ali se tekst -Boćarski klub 
osoba s invaliditetom Istarske županije, nalazi u podnožju, i u logu nema linijske okrugle 
crte. 

 
Članak 7. 

 
Klub zastupa predsjednik/ca, a u odsutnosti ili spriječenosti predsjednik/ca, zamjenik/ca 
predsjednika/ce. 
Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obavezama u 
zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja. 
 

Članak 8. 
 

Klub se može udružiti u državne i međunarodne organizacije, ako je to u interesu Kluba, a 
nije u suprotnosti sa Zakonom. 

 
Klub je članica HRVATSKOG SAVEZA BOĆANJA OSOBA S INVALIDITETOM (HSBI) 

 
 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, 
DJELATNOSTI KLUBA I CILJANA SKUPINA 
 

Članak 9. 
Ciljevi Kluba su: 

- unapređivanje zdravlja, rehabilitacije i športske rekreacije osoba s invaliditetom kroz 
aktivnosti boćanja, 

- razvitak i unapređenje boćanja za osobe s invaliditetom na području Istarske županije 
i Hrvatske, 

- razvitak i unapređenje međusobne suradnje sa ostalim srodnim klubovima, 
- širenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u cilju sudjelovanja u raznim oblicima 

natjecanja i sportske rekreacije u boćanju i njihovog pristupa programima treninga s 
ciljem poboljšanja njihove vještine. 

 
Članak 10. 

 
Područje djelovanja Kluba s obzirom na ciljeve je sport. 
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Članak 11. 
 

Djelatnosti Kluba su: 
- Sudjelovanje u sportskom natjecanju, 
- Sportska priprema, 
- Sportska poduka, 
- Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, 
- Promocija sporta i zdravog načina življenja, 

- Poticanje razvoja programa socijalizacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom, 
- Ostale djelatnosti u sportu. 
-  

Članak 12. 
 

U ostvarivanju svojih ciljeva Klub obavlja slijedeće djelatnosti: 
- stvaranje mreže suradnje i potpore među klubovima, 
- edukacija osoba zainteresiranih za realizaciju programa boćanja za osobe s 

invaliditetom, 
- standardizacija programa za boćanje osoba s invaliditetom i pratećih sadržaja 

(tehnički uvjeti, stupanj i kvaliteta educiranosti osoblja koje izvodi program) u skladu 
s pozitivnim iskustvima i saznanjima srodnih organizacija u Hrvatskoj i svijetu, 

- ostvarivanje međunarodnih kontakata i suradnja sa sličnim međunarodnim 
klubovima i organizacijama, 

- organizacija prezentacija natjecanja i sličnih javnih manifestacija za ostvarenje 
temeljnog cilja osnivanja Kluba, 

- obavljanje drugih djelatnosti dozvoljenih pravnim normama RH koje mogu 
doprinjeti ostvarenju temeljnog cilja postojanja Kluba, 

- surađivanje s fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pomažu i mogu pomoći 
pri ostvarenju ciljeva Kluba. 

 
Članak 13. 

 
Klub može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno 
obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima. 
Ako u obavljanju svojih djelatnosti Klub ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za 
obavljanje i unapređivanje djelatnosti kluba, u skladu s ciljevima utvrđenim ovim Statutom. 
Klub može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, 
osnovati trgovačko društvo za obavljenje gospodarske djelatnosti. 
 

Članak 14. 
 

Ciljana skupina Kluba, su sportaši s invaliditetom. 
 
 

III.     ČLANSTVO U KLUBU 
 

Članak 15. 
            Članovi mogu biti : 

a).   redovni, 
b).   podupirući – pomažući - volonteri,  
c).   počasni. 
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- Redovnim članom Kluba može postati svaka osoba s invaliditetom sa područja Istarske 
Županije, koja prihvati programska načela i Statut Kluba.  
 
- Podupirući - pomažući članovi Kluba mogu biti fizičke i pravne osobe koje daju financijsku 
potporu ili drugim načinom pomažu Klub. 
 
- Počasnim članom može postati svaka osoba, koju proglasi Skupština Kluba, radi osobitih 
zasluga u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.  
 
Upisom u članstvo Kluba, članovi prihvaćaju odredbe ovoga Statuta Kluba.     
 

Članak 16. 
 

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Kluba. 
Odluku o prijemu verificira Skupština na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.  
Klub vodi registar članova. 
 

Članak 17. 
 

Prava i obveze članova Kluba su: 
- birati i biti biran u tijela Kluba, 
- preko svojih opunomoćenih predstavnika u Skupštini, odlučivati o radu Kluba, 
- biti upoznat sa aktivnostima i zaključcima Kluba, 
- neposredno sudjelovati u djelatnostima Kluba, 
- doprinositi ostvarivanju cilja Kluba, 
- pridržavati se odredaba Statuta Kluba, 
- svojim ponašanjem i djelovanjem doprinositi promicanju ugleda Kluba. 

 
 

Članak 18. 
 
Članstvo u Klubu prestaje: 
 

- brisanjem Kluba iz Registra udruga pri nadležnom tijelu državne uprave, 
- pismenom izjavom člana o istupanju iz članstva Kluba, 
- smrću člana, 
- isključenjem iz članstva ako član/ica djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, 
- na zahtjev člana Kluba, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog 

za osnivanje kluba, a nadležno tijelo nije u roku od godinu dana donijelo odluku o 
prijemu novih članova. 

 
Odluku o isključenju člana iz članstva Kluba, ako član/ica djeluje suprotno odredbama ovog 
Statuta, donosi Upravni odbor Kluba, a verificira se na prvoj slijedećoj Skupštini Kluba. 
 
Isključeni član/ica ima pravo žalbe Skupštini Kluba, čija je odluka o isključenju konačna. 
 

Članak 19. 
 

Svaki član u Skupštini ima pravo dati ostavku prije isteka mandata na koji je izabran, s time 
da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju na slijedećoj Skupštini 
Kluba. 

Stranica 5 od 15 



Stranica 6 od 16 
 

Članak 20. 
 

Predsjednik i Tajnik vode popis članova Kluba. 
Popis članova može se voditi i u elektroničnom obliku. 
 
 

IV.       TIJELA UPRAVLJANJA 
 

Članak 21. 
 

Članovi upravljaju Klubom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative 
za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima Kluba te na druge načine utvrđene 
ovim Statutom 
 

Članak 22. 
Tijela Kluba su: 
 

1. Skupština, 
2. Upravni odbor, 
3. Predsjednik/ca 
4. Zamjenik/ca predsjednika/ce, 
5. Tajnik, 
6. Nadzorni odbor. 

 
 
a). SKUPŠTINA KLUBA 

Članak 23. 
 

Skupština je najviše tijelo Kluba. 
Skupštinu čine  svi članovi Kluba. 
Skupština može biti redovna ili izvanredna ili izborna ili svečana. 
 

Članak  24. 
 

Skupština Kluba djeluje na redovnim sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje 
jedanput godišnje. 
Svake četvrte godine saziva se redovna Izborna sjednica Skupštine Kluba. 
Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog 
broja članova 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine Kluba. 
Skupština Kluba donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o 
pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima kluba javi više 
kandidata. 
 

Članak 25. 
 

Skupštinu sazva Predsjednik/ca Kluba i: 
- Kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu, 
- Na temelju zaključka Upravnog odbora, 
- Na zahtjev najmanje ¼ članova, 
- Na zahtjev nadzornog odbora. 
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Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu Kluba na zahtjev predlagača u roku 30 dana od 
dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač. 
Skupštinu Kluba u slučaju isteka mandata saziva predsjednik Kluba na prijedlog većine 
članova Upravnog odbora. 
 
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se 
članovima Skupštine unaprijed prije održavanja sjednice Skupštine Kluba. 
U izuzetnim slučajevima, predsjednik Kluba može sazvati Izvanrednu sjednicu Skupštine 
Kluba i u kraćim rokovima. 
Na Izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojeg je sjednica Skupštine Kluba 
i sazvana. 
 
Sjednicama Skupštine mogu prisustvovati i gosti, ali bez prava odlučivanja. 
 

Članak 26. 
 

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu 
raspravu ili se predlaže rasprava o statusnim pitanjima (prestanak rada, stečaj, likvidacija, i 
dr.) materijali za raspravu dostavljaju se najmanje 10 (deset) dana prije održavanja Skupštine. 
U takvim slučajevima za donošenje odluke potrebna je većina svih, odnosno 2/3  članova 
kluba. 
 

Članak 27. 
 

Skupština Kluba obavlja slijedeće poslove: 
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune, 
- bira, imenuje i razrješava predsjednika Kluba, 
- bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora i ostalih tijela Kluba, 
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba, 
- odlučuje o članstvu Kluba u interesnim savezima/zajednicama/insitucijama 

usvajanjem odluka Upravnog odbora, 
- usvaja Plan rada, financijski plan i završni račun Kluba, 
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Kluba, 
- utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Kluba, 
- utvrđuje smjernice za natjecanje pri dodjeli financijskih sredstava Kluba, 
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarske djelatnosti, prestanka rada i 

raspodjeli preostale imovine Kluba, 
- donosi odluku o statusnim promjenama Kluba, 
- odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Klubu, 
- donosi Poslovnik o radu Skupštine Kluba, 
- odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Kluba u skladu sa ovim Statutom, 

koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela, 
- imenuje i opoziva likvidatora Kluba, 
- rješava žalbe članova Kluba. 

 
Ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora ili predsjednika Kluba, Skupština tada 
bira nove članove Upravnog odbora, odnosno novog predsjednika Kluba na vrijeme do 
isteka mandata za čiji je sastav biran. 
 
Razrješava li Skupština dužnosti cijeli Upravni odbor Kluba, tada bira novi s punim 
mandatom. 
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b). UPRAVNI ODBOR 
 

Članak 28. 
 

Upravni odbor Kluba je izvršno tijelo Skupštine Kluba koje upravlja radom Kluba između 
dvije sjednice Skupštine Kluba u skladu sa ovim Statutom i odlukama Skupštine Kluba. 
 
Upravni odbor Kluba sačinjavaju 5 članova koje bira Skupština Kluba na vrijeme od 4 
godine. 
Upravni odbor Kluba na prijedlog predsjednika/ca Kluba među svojim članovima bira 
zamjenika/cu predsjednika/ce Kluba. 
 
Članovi Upravnog odbora Kluba imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti i osobno 
odgovaraju za svoja rad u Klubu.  
 

Članak 29. 
 

Upravni odbor Kluba: 
- utvrđuje prijedlog Statuta Kluba i njegovih izmjena i dopuna, 
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Kluba, 
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Kluba, 
- brine se o informiranju članstva i javnosti Kluba, 
- imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Kluba, 
- odlučuje o korištenju imovine Kluba, 
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost, 
- delegira članice za obavljanje djelatnosti kojima se pridonese ostvarenju ciljeva Kluba, 
- predlaže Skupštini predsjednika Kluba, 
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, 
- rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom Kluba, s tim što o tome izvještava 

Skupštinu na njenoj narednoj sjednici. 
 

Članak 30. 
 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje 2 (dva) puta godišnje, a saziva ih 
predsjednik/ca Kluba. 
 
Sjednica se može održati putem i telefonski ili putem internetski. 
 
U slučaju hitnosti, mišljenje članova Upravnog odbora Kluba, predsjednik/ca Kluba može 
zatražiti e-mailom/elektronskom poštom ili SMS-om. Dogovoreno mišljenje ili donesenu 
odluku članova Upravnog  odbora, Upravni odbor dužan je verificirati na prvoj svojoj 
narednoj sjednici. 
 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/ce Kluba, sjednicu upravnog odbora 
saziva zamjenik/ca predsjednika ili član kojeg je ovlastio predsjednik/ca. 
 
Sjednica Upravnog odbora se može sazvati: 

- Na zahtjev Nadzornog odbora, 
- Najmanje 3 člana Upravnog odbora, 
- Najmanje 1/5 svih članova Kluba. 
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Članak 31. 
 

Upravni odbor Kluba može pravovaljano odlučivati, ako sjednici prisustvuje više od 
polovine njegovih članova. 
Upravni odbor Kluba odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 
Upravni odbor Kluba donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o 
pojedinom pitanju glasuje tajno. 
 

Članak 32. 
 

Upravni odbor Kluba i svaki njegov član osobno odgovara za svoj rad i Skupštini Kluba. 
 
Skupština Klub u ostvarivanju svojih prava može opozvati člana Upravnog odbora Kluba ili 
Upravni odbor u cjelini. 
 
Članovi Upravnog odbora Kluba mogu biti opozvani na Skupštini ako su svojim radom i 
djelovanjem odstupili od pravila ovog Statuta ili drugih propisanih načela, ako nisu 
provodili odluke Skupštine ili su na drugi način djelovali suprotno interesima Kluba. 
 
Član Upravnog odbora koji zatraži razriješenje prije isteka mandata na koji je izabran, dužan 
je obavljati svoju dužnost do donošenja odluke Skupštine Kluba o razrješenju. Skupština je 
dužna donijeti odluku o razriješenju na prvoj sjednici. 
 
 
c). PREDSJEDNIK/CA KLUBA 
 

Članak 33. 
 

Predsjednik Kluba: 
- osigurava pravilan i zakonit rad Kluba, 
- zastupa Klub, 
- odgovara za zakonitost rada Kluba, 
- ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora, 
- saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red, 
- brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora Kluba, 
- potpisuje akte i financijske dokumente kao naredbodavac po proračunu Kluba,  koje 

donosi Skupština i Izvršni odbor, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor, 
- bira se na četiri godine s mogućnošću reizbora. 

 
Članak 34. 

 
Predsjednik od Skupštine Kluba može zatražiti razrješenje prije isteka mandata na koji je 
izabran, ali je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razriješenju.  
Skupština je dužna donijeti odluku o razrješenju na svojoj prvoj sjednici. 
 
Predsjednik može biti opozvan na Skupštini Kluba, ako je svojim radom i djelovanjem 
odstupio od pravila ovog Statuta ili drugih propisanih načela ili Zakona. 
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d). ZAMJENIK/CA PREDSJEDNIKA/CE 
 

Članak 35. 
 

Zamjenik predsjednika/ce član/ica je Upravnog odbora Kluba i u odsutnosti ili spriječenosti 
predsjednik/ca, zamjenjuje istog i zastupa Kluba. 
 
 
e). TAJNIK/CA KLUBA 
 

Članak 36. 
 

Tajnika imenuje i razrješava Upravni odbor Kluba.  
Tajnik Kluba provodi zaključke Skupštine i Upravnog odbora i pomaže predsjedniku/ici u 
izvršavanju njegovih zadataka. 
 
Brine o osiguranju javnosti rada Kluba i poslovima informiranja. 
Brine i pomaže pri organizaciji natjecanja u organizaciji Kluba. 
Brine o izvršavanju Programa rada i Financijskog plana Kluba. 
Brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora 
Kluba. 
 
Obalja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog 
odbora ili predsjednika/ce Kluba. 
 

Članak 37. 
 

Za svoj rad Tajnik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini i snosi osobnu odgovornost. 
 
Mandat tajnika traje 4 godine i može biti ponovno biran. 
 
Opoziv tajnika se može izvršiti, ako prekorači svoja ovlaštenja, ili ne izvršava savjesno, 
povjerene obaveze, te ako ne postupa sukladno Statutu Kluba. Odluku o opozivu tajnika 
donosi Upravni odbor. 
 
 
f) NADZORNI ODBOR KLUBA 
 

Članak 38. 
 

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Saveza i o svom radu podnosi izvješće 
Skupštinu Kluba. 
Nadzorni odbor ima tri člana. 
Odluke donosi većinom glasova svih članova odbora. 
 

Članak 39. 
 

Članovi Nadzornog odbora Kluba su članovi Kluba i bira ih Skupština Kluba. 
 

Članak 40. 
Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 
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- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba, 
- kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Kluba, 
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba, 
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, 
- obavlja i druge poslove nadzora i kontrole koje mu povjeri Skupština Kluba, 
- te o svom radu podnosi izvješće Skupštini. 

 
Članak 41. 

 
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju 
Kluba.  
Upravni odbor Kluba i svaki član kluba, dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu 
dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti. 
 
Nadzorni odbor Kluba i svaki njegov član osobno odgovara za svoj rad i Skupštini Kluba. 
 

Članak 42. 
 

Sjednice nadzornog odbora saziva predsjednik/ca Nadzornog odbora u rokovima prema 
vlastititm procjenama, na zahtjev ostalih članova ili na zahtjev predsjednika/ce Kluba. 
 
Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora. 
 
Članovi Nadzornog odbora mogu pozvati članove Upravnog odbora Kluba na svoje sjednice 
radi ostvarenja svojih zadataka iz predhodnog članka. 
 
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava 
odlučivanja. 

 
 

V.      IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA 
 

Članak 43. 
 

Za ostvarivanje utvrđenih programa, Klub osigurava sredstva iz imovine Kluba. 
 
Imovinu Kluba čine prihodi koje ostvaruje od: 

- donacija i dotacija, 
- sredstava dobivenih iz proračuna, temeljem programskih zahtjeva, 
- sredstava dobivenih od Saveza čija je Klub članica i čija Klub nije članica, 
- ostalih prihoda sukladno Zakonu. 

 
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljenje djelatnosti 
određenih statutom Kluba, u skladu sa Zakonom. 
 

Članak 44. 
 

Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju 
neprofitnih organizacija. 
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Članak 45. 
 

Pravo raspolaganja imovinom Kluba imaju Upravni odbor Kluba i predsjednik/ca, temeljem 
financijskog godišnjeg plana i programa. 
 
U slučaju da Klub u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ista se može koristiti 
isključivo za obavljanje i unaprijeđivanje djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju Statutom 
utvrđeni cilj i svrha postojanja. 
 
Mogući višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim 
planom Kluba za narednu godinu. 
 
U Klubu se vode financijske knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima 
računovodstva neprofitnih organizacija. 
 

Članak 46. 
 

Klub za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom RH. 
Klub može stjecati pokretne i nepokretne stvari. 
 
Imovina stečena djelatnošću Kluba koristi se za ostvarenje ciljeva i svrhe postojanja Kluba 
sukladno Statutu i važećim zakonima RH. 
 
 

VI.    JAVNOST RADA KLUBA 
 

Članak 47. 
Rad Kluba je javan. 
 
Javnost rada ostvaruje se: 
- pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima Kluba, tijelima kluba i 
drugim osobama u čijem je to interesu, 
- objavljivanjem na internet stranicama, 
- obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju Kluba posredstvom elektroničkih i tiskanih 
medija, 
- na druge prigodne načine. 
 
Iznimno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog  reda, sjednice Kluba mogu biti zatvorene za 
javnost. 
 
 

VII.     STEGOVNA ODGOVORNOST I RJEŠAVANJE SPOROVA 
 

Članak 48. 
 

Članovi Kluba koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe Statuta, 
zloupotrebljavaju ovlasti i položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Kluba, podliježu 
stegovnoj odgovornosti. 
Stegovni postupak pokreće predsjednik/ca po svojoj volji ili na traženje najmanje 1/3 
članova kluba, 
Stegovni postupak vodi Etičko povjerenstvo Kluba koje imenuje Upravni odbor. 

Stranica 12 od 15 



Stranica 13 od 16 
 

Članak 49. 
 

Etičko povjerenstvo Kluba sastoji se od predsjednika Povjerenstva i dva člana, a u svom 
postupku pridržava se pravila općeg upravnog postupka. 
Po okončanju postupka, Etičko povjerenstvo Kluba podnosi izvješće predsjedniku/ci i 
Upravnom odboru Kluba. 
 
 

VIII.     PRESTANAK RADA KLUBA 
 

Članak 50. 
 

Razlozi za prestanaka rada Kluba su: 
1. odluka Skupštine o prestanku rada Kluba, 
2. pripajanje drugom klubu, udruzi, spajanje s drugim klubom, podjela kluba 

razdvajanjem, 
3. protekom dvostruko više vremena od Statutom Kluba predviđenim vremenom za 

održavanje redovne sjednice Skupštine kluba, 
4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju kluba, 
5. pokretanjem stečajnog postupka, 
6. na zahtjev člana, ako je broj članova kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za 

osnivanje Kluba, a nadležna tijela kluba nisu u roku od godine dana donijela odluku 
o prijemu novih članova. 
 

U slučaju razloga prestanka rada Kluba iz stavka točki 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan 
nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u registar udruga u 
roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Kluba, odnosno pokretanju 
stečajnog postupka Kluba. 
 
U slučaju razloga prestanka rada Kluba iz stavka točki 3. i 6. ovog članka, prestanak rada 
Kluba po službenoj dužnosti, utvrđuje se rješenjem nadležnog suda. 
Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Kluba, nadležni ured donosi rješenje o 
pokretanju likvidacijskog postupka. 
 
 

IX.     LIKVIDATOR KLUBA 
 

Članak 51. 
 

U slučajevima iz članka 50. stavka 1. Točka 1. 3. 4. i 6. ovog Statuta, provodi se postupak 
likvidacije Kluba. 
 
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 Kluba. 
Likvidator 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 udruga. 
 
Nad klubom se može provesti i skraćeni likvidacijski postupak, sukladno odredbama članka 
51. Zakona o udrugama. 
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Članak 52. 
 

Brisanjem iz registra udruga, Klub prestaje postojati. 
 
 

X.     RAPOSLAGANJE IMOVINOM KLUBA U SLUČAJU PRESTANKA 
POSTOJANJA KLUBA 

 
Članak 53. 

 
Prestankom postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i likvidacijsko - 
sudskih troškova i drugih postupaka, predaje udruzi, klubu, ustanovi ili zakladi koje imaju 
iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. 
 
Ako se u slučaju prestanka postojanja Kluba iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak 
s imovinom Kluba koji je Klub odredio svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica 
lokalne samouprave na čijem je području sjedište Kluba. 
 
 

XI.     NAGRADE, POHVALE I PRIZNANJA 
 

Članak 54. 
 

Klub može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u 

razvoju i unapređenju sporta osoba s invaliditetom. 

Vrsta nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele odlukom utvrđuje Upravni odbor Kluba. 

 
 

XII.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 55. 
Klub prestaje s radom: 

 

1. odlukom Skupštine, 

2. prestankom djelovanja Kluba, 

3. u drugim slučajevima propisanim Zakonom. 

 

Članak 56. 
 

Nacrt izmjena i dopuna ovog Statuta Kluba priprema i utvrđuje Upravni odbor Kluba i 
upućuje ga na raspravu i  usvajanje Skupštini Kluba. 
Statut, kao i ostale akte, koje donosi Skupština, a donose se natpolovičnom većinom glasova 
nazočnih članova Kluba. 
 
Pismeni prijedlog za izmjenu Statuta Upravnom odboru mogu podnijeti tijela ili članovi 
Kluba. 
 

Članak 57. 
 
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. 
 
Tumačenje drugih akata Kluba,  daje Upravni odbor Kluba. 
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Članak 58. 
 
O svim proceduralno - statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom, odlučuje 
Upravni odbor Kluba, a isti je ovlašten i uskladiti ovaj Statut s nomotehničkim i jezičnim 
principima, ukoliko to zahtijeva nadležno državno tijelo. 

 
Članak 59. 

 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar 
udruga pri Uredu za državnu upravu Istarske županije, čime prestaje važiti Statut Kluba 
donesen 24. veljače 2009. godine. 
 
 
 

 
Predsjednik Kluba 
    Davor Komar 
 
 
 

M.P. 

 
 

                                                                                            _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Puli, 24. rujna 2015. godine 
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