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Grubišno Polje/Veliki Zdenci, 16. kolovoza 2015. 



Skupština Boćarskog kluba „Otkos 10“ Grubišno Polje, temeljem članka 11. 

Zakona o udrugama (Narodne novine,broj: 74/14), članka 14. i 27. stavak 1. Zakona o 

sportu (Narodne novine, broj: 76/06...94/13) i članka 20. Statuta Boćarskog kluba 

„Otkos 10“ Grubišno Polje od 26. listopada 2007., na sjednici održanoj dana 16. 

kolovoza 2015.,  donosi 

 

S T A T U T 
 

BOĆARSKOG  KLUBA „OTKOS 10“ GRUBIŠNO  POLJE 
 

 

1.) TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak  1. 

 Statutom Boćarskog kluba „Otkos 10“ Grubišno Polje propisuje se naziv, sjedište 

i područje djelovanja Boćarskog kluba „Otkos 10“ Grubišno Polje (u daljnjem tekstu: 

Klub), zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba, javnost rada, 

način i uvjeti stjecanja i prestanka članstva, unutarnji ustroj Kluba, uključujući naziv, 

broj članova, nadležnost i način donošenja odluka tijela Kluba, odredbe o imovini, 

prestanak postojanja Kluba te izmjene i dopune ovog Statuta. 

 

Članak  2. 

 Klub je dragovoljna, nestranačka i neprofitabilna pravna osoba koja okuplja 

osobe s namjerom igranja i natjecanja u sportskoj disciplini boćanja. 

 

Članak  3. 

 Klub ima status pravne osobe. 

 Klub zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti 

dopredsjednik ili tajnik Kluba.   

 

Članak  4. 

 Naziv Kluba glasi: 

    Boćarski klub „Otkos 10“ Grubišno Polje. 
 Skraćeni naziv Kluba glasi: 

  BK „Otkos 10“ Grubišno Polje 
 

 Sjedište je Kluba u Grubišnom Polju, Trg bana Josipa Jelačića 1. 

 
                                                              Članak 5. 

 Klub djeluje na području Grada Grubišno Polje. 

 

Članak  6. 

 Klub ima grb, pečat i zastavu. 

 Grb Kluba je u obliku potkove gdje je smješten simbol bacača boće, dok žuti 

krug simbolizira boću, a prostor u koji je smješteno ime Kluba boćarsku stazu. Prostor 



koji uokružuje boću i simbol (figura) bacača svijetlo je plave boje a mreža, linije i slova 

crne su boje. 

 Pečat Kluba okruglog je oblika, promjera 45 mm, a u sredini pečata grb je Kluba. 

 Zastava Kluba svjetlo plave je boje u čijem središtu je grb Kluba.  

 

2.) PODRUČJA DJELOVANJA, CILJEVI  I  DJELATNOST KLUBA 

 

Članak  7. 

 Klub ostvaruje djelovanje u području sporta, u sportskoj disciplini boćanja. 
 

Klub se osniva u cilju obavlja sportske djelatnosti, i to: 

– sportska priprema, 

– sportska rekreacija, 

– sportska poduka, 

– sudjelovanja i organiziranja sportskih natjecanja, 

– upravljanje i održavanje sportskim objektom, i 

– promidžba boćanja kao sportske discipline i načina društvenog povezivanja. 

 

Članak  8. 

 Klub ciljeve ostvaruje: 

 1.) Neposrednim djelovanjem; 

  - svojih tijela i članova; 

  - svojih članova u tijelima Zajednice športskih udruga Grada Grubišnoga 

Polja. 
 

 2.) Obavljanjem djelatnosti:  

 – sportska rekreacija članova Kluba,  

 – sportska poduka i priprema članova Kluba, 

 – sudjelovanje i organiziranje sportskog natjecanja članova Kluba, i 

 – upravljanje i održavanje sportskim objektom. 
 

 Dobit ostvarena obavljanjem djelatnost u cijelosti koristit će se za ostvarivanje 

ciljeva radi kojih je Klub osnovan, ne dovodeći u pitanje njegov neprofitni karakter. 

 

 3.) JAVNOST RADA 

 

Članak 9. 

 Rad Kluba i njegovih tijela je javan.  

 Javnost rada ostvaruje se pristupom članstva i medija informacijama o radu 

Kluba. Pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem i objavom, godišnjih i 

periodičnih, izvješća o radu Kluba, objavom odluka na oglasnoj ploči, u medijima ili na 

mrežnoj stranici, odnosno putem priopćenja za javnost. 

 Pristup javnosti može se ograničiti za informaciju koja se proglasi službenom 

tajnom Kluba ili s osnova zaštite osobnih podataka članova Kluba.  

 Službenom tajnom može se, za vrijeme koliko je to prema okolnostima slučaja 

primjereno, proglasiti informacija čije bi objavljivanje u određenom roku bilo u 

suprotnosti s interesima ili na štetu imovine Kluba.   



 Odluku o proglašenju informacije službenom tajnom donosi tijelo Kluba koje 

odlučuje o pojedinom pitanju koje obuhvaća i dotičnu informaciju. Skupština Kluba 

može uvijek odluku o proglašenju informacije službenom tajnom staviti izvan snage. 

 Klub i njegova tijela provode zaštitu osobnih podataka svojih članova.  

 

  

 4.)  UDRUŽIVANJE U SAVEZE  I  DRUGE OBLIKE UDRUŽIVANJA 

 

Članak 10. 

 Klub je jedinstvena pravna osoba koja se slobodno udružuje u saveze i druge 

oblike udruživanja u cilju zajednička rada i suradnje, sa drugim pravnim osobama u 

zemlji i inozemstvu. 

 

Članak 11. 

 Odluku o učlanjenu Kluba u saveze i druge oblike udruživanja donosi Skupština 

Kluba. 

 Predstavnici Kluba u savezu ili drugom obliku udruživanja izabiru se u skladu 

odredbama ovog Statuta ukoliko primjena općeg pravnog akta tog oblika udruživanja 

nije obvezatna.  

 

Članak 12. 

 Klub je članica Zajednice športskih udruga Grada Grubišnoga Polja i Hrvatskog 

boćarskog saveza. 

 

5.) ČLANSTVO 

 

Članak 13. 

Klub ima redovne i počasne članove. 

  

Članak 14. 

Redovnim članom Kluba može postati građanin, državljanin Republike Hrvatske, 

koji je punoljetan i izrazi ozbiljnu namjeru bavljenja sportom, odnosno boćanjem te 

prihvaća odredbe ovog Statuta i pravila Hrvatskog boćarskog saveza.  

Izuzetno, članom Kluba može postati maloljetna osoba starija od 14, a mlađa od 

18 godina za koju njezin zakonski zastupnik (roditelj) ili staratelj dade pisanu 

suglasnost za učlanjenjem, sukladno prethodnom stavku ovog članka.    

  

Članak 15. 

Zamolba za prijam u članstvo Kluba podnosi se u pisanom obliku Izvršnom 

odboru Kluba.  

U zamolbi treba ukratko naznačiti životopis i razloge za učlanjenjem te dati 

izričitu izjavu o prihvaćanju Statuta i sportskih pravila, te suglasnost za korištenje 

osobnih podataka. Molbu za prijam u članstvo podnositelj osobno potpisuje, a za 

maloljetnog podnosioca zamolbe uz supotpis zakonskog zastupnika (roditelj) ili 

staratelja.  

 



Članak 16. 

 O prijemu u članstvo Kluba odlučuje Izvršni odbor. 

Protiv odluke Izvršnog odbora kojom se molba za prijam u članstvo odbija, u 

roku od 8 (osam) dana od dana njezina primitka, može se izjaviti žalba Skupštini 

Kluba. 

Odluka Skupštine Kluba o izjavljenoj žalbi je konačna. 

 

Članak  17. 

Članovi Kluba imaju slijedeća prava: 

1. sudjelovati u radu, raspravljanju i glasovanju na sjednicama tijela Kluba, 

2. predlagati kandidate, birati i biti biran, sukladno ovom Statutu, u tijela Kluba, 

odnosno druge oblike udruživanja,  

3. mogućnost podnošenja prijedloga, zahtjeva za zaštitu članskih prava ili 

upozorenja o povredi opći  ili pojedinačnih akata,  

4. pravodobno i istinito biti obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela, 

5. sudjelovati u pripremi, rekreaciji i poduci članova Kluba te natjecanjima i 

njihovoj organizaciji,   

6. nositi znakove i druga obilježja Kluba,  

7. biti nositelj drugih prava koja proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata 

Kluba. 
 

Zadaće člana Kluba su: 

 1. sudjelovati u radu Kluba i njegovih tijela,  

 2. pridržavati se odredbi Zakona o sportu, ovog Statuta te odluka tijela Kluba, 

 3. sudjelovati u pripremi, rekreaciji i poduci članova Kluba te natjecanjima i 

njihovoj organizaciji u skladu s sportskim pravilima i odlukama Kluba,    

 4. štititi ugled sporta i Kluba, odnosno njegovih članova.  

  

Članak 18. 

Počasno članstvo dodijelit će se fizičkoj ili pravnoj osobi koja svojim radom, 

zalaganjem ili na drugi način doprinese razvijanju i unapređivanju rada Kluba.  

Odluku o dodjeli počasnog članstva, na prijedlog Izvršnog odbora, donosi  

Skupština Kluba. 

Počasni član Kluba odnosno predstavnik pravne osobne počasna člana ima pravo 

nazočiti i sudjelovati u raspravama na sjednicama Skupštine Kluba. 

 

Članak  19. 

Članstvo u Klubu prestaje: 

1. prestankom postojanja Kluba, 

2. smrću redovna ili počasna, odnosno prestankom opstojanja počasna člana 

Kluba, 

3. istupanjem iz članstva, 

4. isključenjem iz članstva. 

Članak 20. 

Prestankom postojanja Kluba svim članovima prestaje članstvo. 

 



Članak 21. 

Članstvo u Klubu prestaje danom smrti redovna, odnosno počasna člana ili 

prestankom postojanja pravne osobe počasna člana. 

 

Članak 22. 

Član Kluba pisanom izjavom istupa iz članstva. 

Danom primitka, odnosno predaje u Kluba pisane izjave član istupa iz članstva 

Kluba. 

 

Članak 23. 

Članstvo u Klubu prestaje danom konačnosti odluke o isključenju iz članstva 

donesene u stegovnom postupku. 

 

5.1.) Popis članova Kluba 

 

Članak 24. 

Klub vodi popis svojih članova. 

Popis članova vodi, u skladu s odredbama ovog Statuta, tajnik.  

 

Članak 25. 

 Popis sadrži slijedeće podatke članove Kluba: 

 - prezime i ime, 

 - osobnom identifikacijskom broju (OIB)  

 - datum rođenja,  

 - adresa prebivališta/boravišta, 

 - broj telefona/mobitela,  

 - datum pristupa/istupanja iz članstva,  

 - športska priznanja i nagrade. 

 Na osnovu odluke Izvršnog odbora popisom članova mogu se evidentirati i drugi 

podaci za koje se utvrdi da su potrebni za rad i poslovanje Kluba. 

Član Kluba dužan je, bez odgode, izvršiti obavijest o promjeni podataka koji se 

popisom članova evidentiraju.  

Popis članova vodi se elektronički po načelu dnevne ažurnosti.  

 

Članak 26. 

Članovima Kluba, drugim ovlaštenim tijelima i osobama omogućuje se uvid u 

popis trajnim isticanjem na oglasnoj ploči Kluba ili, na poseban zahtjev, dostavom 

popisa članova.         

 

6.) UNUTARNJI USTROJ KLUBA 

 

Članak 27. 

Unutarnji ustroj čine tijela Kluba. 

 Izuzetno, Skupština Kluba ili Izvršni odbor odlukom mogu osnivati povremena 

tijela za obavljanje stručnih poslova i zadaća, i u njih imenovati članove Kluba i druge 

stručne osobe.  



 

Članak  28. 

Članovi upravljaju Klubom neposredno ili preko izabranih predstavnika u 

tijelima Kluba. 

Skupština Kluba može članove tijela Kluba, a Izvršni odbor osobe koje imenuje 

na dužnost, razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, odnosno imenovani. 

Članovi tijela Kluba i osobe koje se imenuju na pojedinu dužnost moraju biti 

punoljetni članovi Kluba.  

Prilikom izbora članova tijela Kluba može se predlagati veći broj kandidata od 

broja koji se bira. Prijedlog kandidata za izbor članova tijela Kluba podnosi Izvršni 

odbor ili najmanje 5 (pet) članova Skupštine Kluba.        

Članovi tijela Kluba ili osobe imenovane na pojedinu dužnost, istekom vremena 

na koje su izabrani, odnosno imenovani, mogu ponovno biti izabrani za člana istog ili 

drugog  tijela Kluba ili imenovani na istu ili drugu dužnost. 

Članovima tijela Kluba, neovisno kada su izabrani, istovremeno protekom 4 

(četiri) godine prestaje mandat.   

U slučaju izbora pojedinog člana tijela Kluba izvan vremena na koje su izabrani 

ostali članovi tijela Kluba, mandat toga člana istječe kada i ostalim članovima tijela 

Kluba sukladno prethodnom stavku ovog članka.  

 

6.1.) Tijela kluba 

Članak  29. 

Tijela Kluba su: 

  - Skupština Kluba 

  - Izvršni odbor, 

  - Predsjednik i dopredsjednik Kluba, 

  - Nadzorni odbor, 

  - Sud časti. 

 

6.1.1.) Skupština Kluba 

 

Članak  30. 

Skupština je najviše tijelo Kluba.  

Skupštinu čine svi članovi Kluba. 

 

Članak  31. 

 Skupština  Kluba: 

1. donosi statut, odnosno njegove izmjene i dopune, 

2. donosi poslovnik o svom radu,  

3. bira i razrješava tijela Kluba,  

4. osniva i imenuje članove svojih povremenih tijela 

5. odlučuje o pravnim lijekovima podnesenim protiv odluka Izvršnog odbora 

6. odlučuje o otuđenju nepokretne imovine Kluba, 

7. odlučuje o prestanku rada i postojanja Kluba, 

8. donosi godišnji plan rada Kluba i financijski plan, 

9. odlučuje o visini članarine, 



10.  donosi završni račun Kluba, 

11.  raspravlja i donosi zaključke o izvještajima o radu Izvršnog odbora i 

Nadzornog odbora Kluba,  

12.  donosi opće akte koji su od značaja za Klub ili članstvo. 

13.  odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti drugih tijela, osim Suda časti,    

koja se podnesu na odlučivanje. 

 

Članak  32. 

Skupština Kluba održava redovne i izvanredne sjednice.  

Redovne su sjednice izvještajne (godišnje), izborne i svečane sjednice. 

Izvještajna (godišnja) sjednica Skupština Kluba mora se održati najmanje jednom 

godišnje, odnosno u roku od godine dana računajući od prethodne izvještajne sjednice 

ili najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine.  

Izborna je ona sjednica na kojoj se vrši izbor svih članova tijela Kluba. 

Izvanredna sjednica Skupštine Kluba je ona koja se održava izvan rokova 

propisanih ovim Statutom. 

 Svečana sjednica održava se povodom obljetnica, svečanosti i drugim sličnim 

prigodama.  

 

Članak 33. 

Sjednicu Skupštine Kluba saziva predsjednik Kluba pisanim pozivom s 

prijedlogom dnevnog reda. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja sjednice. 

Pisani poziv za sjednicu Skupštinu Kluba dostavlja se svim članovima Kluba 

najkasnije 3 (tri) dana prije njezina održavanja i objavljuje na oglasnoj ploči te mrežnoj 

stranci Kluba. 

Poziv se može uputiti udrugama, drugim pravnim i fizičkim osobama da u 

statusu gosta nazoče sjednici Skupštine Kluba. 

Izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba predsjednik Kluba dužan je sazvati ako to 

odluči Izvršni odbor ili, pisanim  zahtjevom ovjerenog potpisima, zatraži najmanje 1/3 

(jedna trećina) redovnih članova Kluba. Pisani zahtjev mora sadržavati prijedlog 

dnevnog reda izvanredne sjednice. 

Ukoliko predsjednik Kluba ne sazove pravodobno ili odbije sazvati izvještajnu 

(godišnju) sjednicu, izbornu sjednicu poradi isteka mandata članova tijela Kluba ili 

izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba radi njihova održavanja u propisanim rokovima, 

dopredsjednik ili tajnik Kluba dužan ju je sazvati bez odgode sukladno odredbi stavka 

1. ovog članka. 

 

Članak 34. 

Skupština Kluba valjano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina redovnih 

punoljetnih članova Kluba (50% + 1). 

Skupština Kluba donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih 

redovnih punoljetnih članova Kluba (50% + 1), ukoliko drugačije nije propisano ovim 

Statutom. 

Na sjednici Skupštine Kluba glasuje se javno, ukoliko se drugačije ne odluči ili je 

propisano ovim Statutom. 



Ukoliko nije nazočna natpolovična većina redovnih punoljetnih članova 

Skupštine Kluba, početak sjednice odgodit će se najviše za jedan sat, istekom kojeg 

vremena ukoliko nema uvjeta za njezino održavanje, sjednica će se odgoditi. 

 

Članak  35. 

O radu sjednice Skupštine Kluba vodi se zapisnik kojega potpisuje zapisničar i 

predsjednik Kluba, a ovjerava ovjerovitelj zapisnika.  

Zapisnici sa sjednica svih tijela Kluba trajna su arhivska građa Kluba. 

 

Članak  36. 

Način rada sjednica Skupštine Kluba propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine 

Kluba. 

U radu ostalih tijela Kluba smisleno se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu 

Skupštine Kluba.    

 

6.1.2.) Izvršni odbor 

 

Članak  37. 

Izvršni odbor tijelo je Kluba koje, između dvije sjednica Skupštine Kluba, vodi 

rad i poslovanje Kluba.  

Članak  38. 

Izvršni odbor ima  5 (pet)  članova. 

Predsjednik Kluba, po položaju, član je i čelnik Izvršnog odbora. Osim 

Predsjednika Kluba, po svom položaju, članovi su Izvršnog odbora dopredsjednik, 

tajnik i blagajnik Kluba.   

Članove Izvršnog odbora, na vrijeme od 4 (četiri) godine, bira i razrješava 

Skupština Kluba. 

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Kluba. 

 

Članak  39. 

Izvršni odbor nadležan je da: 

1. osniva i imenuje članove svojih povremenih tijela 

2. provodi pojedinačne i opće akte  Skupštine Kluba, 

3. utvrđuje nacrt prijedloga Statuta i drugih općih akata koje donosi 

Skupština Kluba, 

4. podnosi izvješća Skupštini  Kluba o svom radu i financijskom poslovanju, 

5. donosi odluke o nabavki imovini te vodi skrb o cjelokupnoj imovini 

Kluba, 

6. utvrđuje prijedlog plana rada Kluba, financijski plan za tekuću godinu i 

završnog računa Kluba, 

7. odlučuje o prijemu u članstvo Kluba,                                  

8. odlučuje o prijedlozima i inicijativama članova Kluba, 

9. bira i opoziva predstavnika Kluba u tijelima šporstkih i drugih saveza, 

10.  imenuje povjerenstvo za popis imovine od tri (3) ili 5 (pet) članova i 

utvrđuje datum popisa imovine.  



Svako pitanje iz svoje nadležnosti Izvršni odbor može podnijeti Skupštini Kluba 

na odlučivanje. 

 

Članak  40. 

Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik Kluba, a u slučaju njegove 

spriječenosti i zbog hitnosti, dopredsjednik ili tajnik Kluba. 

Izuzetno, sjednica Izvršnog odbora može se sazvati usmenim pozivom upućenim 

putem telefona.   

Sjednica Izvršnog odbora održat će se ako je nazočna natpolovična većina svih 

članova, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom nazočnih  članova. 

Na sjednicama Izvršnog odbora glasuje se javno, ukoliko se ne odluči drugačije. 

 

Članak 41. 

Sjednicama Izvršnog odbora mogu nazočiti predsjednik i članovi Nadzornog 

odbora ili druge osobe za koje se drži da znanjem, iskustvom ili obzirom dužnosti koje 

obnašaju mogu doprinijeti u radu i odlučivanju.   

 

Članak  42. 

 O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba koja vodi 

sjednicu i zapisničar. 

 

6.1.3.) Predsjednik i dopredsjednik Kluba 
 

Članak  43. 

Predsjednik je čelnik Kluba.  

Predsjednika Kluba, na vrijeme od 4 (četiri) godine, bira i razrješava Skupština .  

 

Članak  44. 

Predsjednik Kluba odgovara za zakonitost rada Kluba, te vodi rad i poslovanje 

Kluba prema odlukama tijela Kluba,  u skladu s ovim Statutom i propisima.  

Predsjednik Kluba naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba.  

 

Članak  45. 

Predsjednik Kluba može odgoditi objavljivanje i izvršenje odluka svakog tijela 

Kluba, izuzev Suda časti, koje opravdano drži nezakonitim, protivnim ovom Statutu 

i/ili drugim aktima Kluba. 

O odgodi objavljivanja i izvršenja odluke predsjednik Kluba dužan je, u roku od 

8 (osam) dana, pisanim putem izvijestiti Nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor o izvješću predsjednika Kluba dužan je donijeti odluku o 

usklađenosti ili suprotnosti pojedinačnog ili općeg akta sa zakonom ili ovim Statutom, 

u najkraćem mogućem roku, odnosno u krajnjem roku od 30 dana od dana zaprimanja 

izvješća predsjednika Kluba.   

 

Članak  46. 

Skupština Kluba, na prijedlog predsjednika Kluba na vrijeme od 4 (četiri) 

godine, bira dopredsjednika Kluba. 



Dopredsjednik Kluba pomaže u radu i obnašanju dužnosti predsjednika Kluba.  

 

Članak  47. 

Predsjednik i dopredsjednik Kluba za svoj rad odgovaraju Skupštini Kluba. 

 

6.1.4.) Nadzorni odbor 

 

Članak 48. 

 Nadzorni odbor tijelo je Kluba s kontrolno-nadzornim zadaćama. 

 Nadzorni odbor, po službenoj dužnosti ili po prijedlogu člana ili tijela Kluba, 

provodi nadzor nad radom i poslovanjem Kluba.   

 

Članak  49. 

Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana koje, na vrijeme od 4 (četiri) 

godine, bira Skupština Kluba. 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela 

Kluba, niti osoba koju je na pojedinu dužnost imenuje Izvršni odbor.     

 

Članak 50. 

Nadzorni odbor nadležan je da: 

1. nadzire rad svih tijela Kluba i Kluba u cjelini,     

2. nadzire primjenu propisa, Statuta, općih i pojedinačnih akata Kluba,      

3. naročito, nadzire financijsko i materijalno poslovanje Kluba. 

Sva tijela i članovi Kluba dužni su Nadzornom odboru dostaviti zatražene 

podatke, dokumentaciju i izvješća o radu i poslovanju Kluba. 

 

Članak  51. 

Član Kluba koji opravdano drži da su povrijeđena njegova prava utvrđena ovim 

Statutom podnošenjem zahtjeva za zaštitom članskih prava ili da je došlo do povrede 

zakona, Statuta i/ili drugih općih i pojedinačnih akata Klub podnošenjem predstavke o 

povredi statuta i općih akata, može zahtijevati da se ove nepravilnosti otklone. 

 

Članak 52. 

Član Kluba zahtjev za zaštitom članskih prava ili upozorenje o povredi zakona, 

statuta i općih akata dužan je podnijeti u pisanom obliku.  

 

Članak 53. 

Nadzorni odbor dužan je, zahtjev za zaštitom članskih prava ili upozorenje o 

povredi zakona, statuta i općih akta, razmotriti i sačiniti pisano izvješće u krajnjem 

roku od 30 dana od dana njihova podnošenja. 

 Izvješće s zaključkom o povredama članskih prava, zakonskih, statuta ili općih 

akata Nadzorni odbor dostavlja predsjedniku Kluba, Izvršnom odboru, te tijelu ili članu 

Kluba koje je tu povredu počinilo. 

Izvršni odbor, u roku 30 dana od dana primitka izvješća Nadzornog odbora kojim 

se zaključuje o povredi članskih prava ili općih akta Kluba, a u krajnjem roku od 60 

dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno predstavke iz članka 55. ovog Statuta, 



osigurat će prestanak povreda članskih prava, odnosno zakona, statuta ili općih akta 

Kluba i o tome pisanim putem izvijestiti podnosioca zahtjeva/predstavke, počinitelja 

utvrđene povrede a članove Kluba isticanjem na oglasnoj ploči u sjedištu Kluba.          

 

Članak  54. 

Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, dužan je izvršiti cjeloviti nadzor 

rada i materijalno-financijskog poslovanja Kluba i o tome sačiniti izvješće. 

Nadzorni odbor o svome radu izvješćuje i odgovara Skupštini Kluba. 

 

6.1.5.)  Sud časti 

 

Članak  55. 

Sud časti tijelo je Kluba koje, u skladu s odredbama ovog Statuta, provodi 

stegovne postupke i počiniteljima stegovnih povreda izriče stegovne kazne. 

Sud časti ima predsjednika i 2 (dva) člana koje, na vrijeme od 4 (četiri) godine, 

bira i razrješava Skupština Kluba. 

Predsjednik i članovi  Suda časti ne mogu biti članovi drugih tijela Kluba, niti 

osoba koju je na pojedinu dužnost imenuje Izvršni odbor.     

 

 6.2.) Stručna služba kluba 

 

 6.2.1.) Tajnik 

 

Članak  56. 

Tajnik vodi administrativni i druge srodne poslove za potrebe tijela i Kluba u 

cjelini.  

Skupština, na vrijeme od  4 (četiri) godine, imenuje tajnika Kluba. 

Tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Skupštini Kluba. 

 

Članak 57. 

Tajnik obavlja naročito slijedeće poslove i zadatke: 

1. sudjeluje u pripremi dnevnog rad za sjednice Skupštine Kluba,  

2. vodi zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora 

3. vodi matične knjige članstva (evidencija članova Kluba) 

4. osigurava  izvršenje naloga za izvršenje financijskog plana, 

5. osigurava, uz predsjednika Kluba,  izvršavanje odluka tijela Kluba, 

6. priprema prijedloge i zaključke koje donose tijela Kluba, 

7. priprema prijedlog programa rada Kluba, 

8. skrbi o zakonitosti rada i poslovanja Kluba, 

9. vodi sve stručne i administrativne poslove, poslove evidencija i statistike 

Kluba, 

10. skrbi o svim ostalim nepobrojanim administrativno-tehničkim i 

organizacijskim poslovima koji omogućuju pravodoban i zakonit rada 

tijela i Kluba u cjelini. 

 

6.2.2.)  Blagajnik 



 

Članak  58. 

Blagajnik je osoba koja vodi računovodstvene poslove Kluba. 

Blagajnika, na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje Skupština Kluba. 

Blagajnik za svoj rad odgovara predsjedniku Kluba, Izvršnom odboru i Skupštini 

Kluba.  

 

Članak  59. 

Blagajnik obavlja poslove: 

1. prikupljanja  članarine i druge naknade od članova Kluba,  

2. priprema financijsku dokumentaciju ukoliko knjigovodstvene poslove obavlja 

neka druga osoba, 

3. prati stanje računa Kluba i o tome izvještava Predsjednika i Izvršni odbor 

Kluba, 

4. obavlja poslove platnog prometa Kluba. 

5. skrbi i obavlja sve druge nepobrojane poslove iz područja materijalnog 

financijskog i računovodstvenog područja, ukoliko nisu u nadležnosti drugih 

osoba ili tijela Kluba.   

 

 7.)  STEGOVNA  ODGOVORNOST I STEGOVNI POSTUPAK  

 

Članak 60. 

 Odredbama o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku propisuje se koje 

radnje ili propusti smatraju se stegovnim povredama, koje se stegovne kazne mogu 

izreći počiniteljima ovih povreda, način pokretanja i tijek postupka, sudionici, tijela i 

njihova ovlaštenja u postupku, koje se odluke donose i koji se pravni lijekovi mogu 

izjaviti, te druga pitanja značajna za provođenje stegovnog postupka.  

 

Članak 61. 

Cilj propisivanja stegovne odgovornosti i stegovnog postupka je odvraćanje 

članova Kluba od nedopuštenog ili neetičnog ponašanja, a u slučaju počinjenja radnja 

ili propusta koje su utvrđene kao stegovne povrede, provođenje brzog i pravednog 

utvrđivanja počinitelja i njegove stegovne odgovornosti te izricanje propisane stegovne 

kazne.  

    

7.1.) Stegovni  prijestupi  

 

Članak 62. 

Stegovni prijestup je počinjenje, jedne ili više, radnji ili propuštanje počinjenja 

radnji koje su propisane kao stegovni prijestupi. 

 Stegovni je prijestup i kazneno ili prekršajno djelo za koje je član Kluba 

pravomoćno osuđen a u povezanosti je Klubom.  

 

Članak 63. 

Stegovni prijestup može biti počinjen namjerno ili iz nehaja.  

 



Članak 64. 

Stegovni su prijestupi: 

1) najmanje dva (2) uzastopna ili više neopravdanih izostanaka sa sjednica 

tijela Kluba, odnosno tijela saveza ili drugog oblika udruživanja, 

2) udaljenje sa sjednice tijela  Kluba zbog grubog ometanja njezina rada. 

3) nepravodobno ili nepotpuno izvršenje redovnih ili naloženih zadaća koje 

proizlaze iz članstva u Klubu ili njegovim tijelima,  

4) ne dostavljanje u propisanom roku podataka nadležnim tijelima, 

5) na verbalan način nasilno ponašanje prema drugom članu Kluba, gostu 

Kluba, sudioniku natjecanja ili gledaocu,  

6) nasilno, primjenom fizičke sile, ponašanje prema drugom članu Kluba, 

gostu Kluba, sudioniku natjecanja ili gledaocu,  

7) kršenje športskih pravila, uključujući ona o priprema, uvježbavanju i 

natjecanju u boćanju,  

8) oštećivanje ili uništavanje sportskog objekata, njegove športske opreme ili 

uređaja, 

9) pravomoćna osuđivanost za kazneno ili prekršajno djelo u povezanosti s 

Klubom, odnosno obnašanja dužnosti u Klubu odnosno na štetu imovine 

Kluba,  

10) priopćavanjem ili na drugi način davanje podataka ovlaštenim osobama 

Kluba informacija o počinjenju stegovna prijestupa za koje znade da su 

neistinite,  

11)  ne podmirenje, nakon upozorenja o isteku propisana roka, članarine i/ili 

drugih novčanih obveza. 

 

                     Članak 65. 

Za počinjene stegovne prijestupe izriču se stegovne kazne. 

Stegovne su kazne: opomena, ukor, strogi ukor i isključenje iz članstva Kluba.  

 

7.2.)  Stegovni  postupak 

 

Članak 66. 

 Stegovni se postupak pokreće zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka.   

 Predsjednik Kluba ovlaštenik je za podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog 

postupka. 

 Tijekom postupka Predsjednika Kluba, poradi zauzetosti ili u drugim 

slučajevima, bez posebne punomoći, može zamijeniti tajnik Kluba, ukoliko nije 

potrebno njegovo ispitivanje u svojstvu svjedoka. 

 

Članak 67. 

 Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi se isključivo u pisanom 

obliku. 

  

Članak  68. 

 Predsjednik Kluba dužan je podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka u 

krajnjem roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja izvješća Nadzornog odbora o 



provedenom nadzoru, odnosno kompletiranja dokaza u pogledu obavijesti o osnovanoj 

sumnji o počinjenju stegovna prijestupa.  

 

Članak 70. 

 Tijekom stegovnog postupka Sud časti (nadalje: Sud) odluku o suspenziji 

(udaljenju iz Kluba) uvijek može donijeti ili ukinuti. 

 Kada Sud postupak obustavi smatrat će se da je i odluka o suspenziji ukinuta.  

 

Članak 71. 

 Stegovni postupak pokreće se protiv člana Kluba - okrivljenika - za koga se 

osnovano sumnja da je počinitelj stegovna prijestupa.  

 U stegovnom postupku ne može se donijeti odluka ako okrivljeniku nije 

omogućeno, sukladno odredbama ovog Statuta, sudjelovanje u postupku i iznošenje 

obrane. 

Članak 72. 

 Pisanu ili u drugom obliku informaciju (obavijest) u svezi razumne sumnje na 

počinjene stegovna prijestupa svaki član Kluba dužan je dostaviti predsjedniku Kluba, 

tajniku, ili članu tijela Kluba.  

 Predsjednik Kluba, nakon dobivanja obavijesti sukladno prethodnom stavku 

ovog članka ili iz drugih izvora, prikuplja podatke i dokaze radi podnošenja zahtjeva za 

pokretanje stegovna postupka. 

 

Članak 73. 

 Sud može pokrenuti stegovni postupak prekinuti do pravomoćnog okončanja 

sudskog postupka, ako ocijeni da bi se time olakšalo njegovo odlučivanje.  

 

Članak 74. 

 Stegovni postupak provodi i odluke donosi Sud časti u vijeću od predsjednika i 2 

(dva) člana. 

 Sve pripremne radnje potrebite za rad i odlučivanje Suda časti  (pribavljanje 

pisane obrane; određivanje sjednice ili  rasprave, te svega drugog od značaja za 

utvrđivanje stegovne odgovornosti i provođenje postupka) ovlašten je, samostalno ili uz 

pomoć tajnika, poduzimati predsjednik Suda časti.  

 

Članak 75. 

 Sud časti obustavit će stegovni postupak: 

 1.)  ako se utvrdi da okrivljenik protiv kojeg je postupak pokrenut nije počinio 

stegovni prijestup koji mu se stavljen na teret;  

 2.)  ako se utvrdi da počinjena radnja nije stegovni prijestup ili da počinjeno 

kazneno, odnosno prekršajno djelo nema povezanosti s Klubom ili ako ne bude 

dokazano počinjenje stegovna prijestupa iz podnesena zahtjeva, 

 3.)  ako okrivljenik umre prije donošenja konačne odluke.   

 Izuzetno, stegovni postupak obustavit će se ako okrivljenik tijekom 

prvostupanjskog postupka ili nakon izjavljenih žalba, istupi iz članstva Kluba, a daljnje 

se vođenje postupka ocijeni nesvrsishodnim. 



Članak 76. 

 Kada se u provedenom postupku utvrdi da je okrivljenik počinio stegovnu 

povredu iz podnesenog zahtjeva, proglasit će se krivim i izreći će mu se propisana 

sankcija.  

 Sud časti odluke donosi u obliku rješenja koje se izrađuje u pisanom obliku  i  

propisanu sadržaju.  

 Rješenje mora sadržavati imena i prezimena članova vijeća Suda časti, mjesto, 

datum i broj odluke, opis stegovne povrede, odredbu ovog Statuta kojom je ona 

utvrđena stegovnom povredom, koja se stegovna kazna izriče počinitelju i obrazloženje 

s navodom odlučnih razloga za donošenje odluke o krivnji i kazni.  

 Rješenje se dostavlja okrivljeniku, njegovu branitelju, ukoliko ga ima, i 

podnosiocu zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka. 

 Konačna odluka kojom je u stegovnom postupku izrečena stegovna kazna 

isključenja iz članstva istaknut će se na oglasnoj ploči u sjedištu Kluba. 

 

Članak 77. 

 Okrivljenik u stegovnom postupku ima pravo obrane, osobno ili uz pomoć 

izabrana branitelja, koji mora biti odvjetnik.  

 Naknada za rad i troškovi branitelja uvijek padaju na teret okrivljenika.  

 

Članak 78. 

 Poziv za raspravu dostavlja se okrivljeniku s upozorenjem da obranu može 

podnijeti u pisanom obliku, u  roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana niti duži 

od trideset (30) dana. 

 U privitku poziva obvezatno se dostavlja primjerak podnesenog zahtjeva za 

pokretanje stegovnog postupka.  

 

Članak  79. 

 Na raspravu pred Sudom časti, osim okrivljenika, pozvat će se njegov branitelj, 

podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka i svjedoci koje je odlučeno 

ispitati. Prije rasprave pribavit će se pisani dokazi koji nisu u posjedu Kluba, odnosno 

pozvat će se okrivljenik da dostavi dokaze na koje se poziva. 

Rasprava pred vijećem Suda časti započinje čitanjem zahtjeva za pokretanje 

stegovnog postupka, a potom slijedi ispitivanje okrivljenika u svrhu obrane ili čitanje 

njegove pisane obrane, te izvođenje dokaza (čitanje isprava, iskazi svjedoka ili provesti 

njihovo ispitivanje, i dr.) koje odredi vijeće Suda časti. 

 

Članak 80. 

 Ispitivanju okrivljenika i izvođenju dokaza može se pristupiti iako uredno pozvan 

podnosilac zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka raspravi se  nije odazvao.  

 Ukoliko okrivljenik ili njegov branitelj, prije održavanja rasprave ne dokaže 

nemogućnost odaziva pozivu, zakazana rasprava može se održati bez njihove 

nazočnosti.    

 Kada su se tijekom postupka okrivljenik ili njegov branitelj koristili pravom na 

odgodu rasprave poradi nemogućnosti odaziva pozivu Sudu časti, ovim pravom u istom 

postupku više se ne mogu ponovo koristiti. 



 U pozivu na raspravu zakazanu poradi ispitivanja u svrhu obrane okrivljenik i 

branitelj upozorit će se s posljedicama neopravdana izostanka. 

 Stegovni postupak je hitan. 

 

Članak 81. 

 Protiv rješenja donesenog u stegovnom postupku može se izjaviti žalba Izvršnom 

odboru u roku od 8 (osam) dana od dana njegova primitka.  

 Prilikom odlučivanja o izjavljenoj žalbi, neće sudjelovati predsjednik Kluba i 

član Izvršnog odbora koji je u stegovnom postupku ispitan kao svjedok, s time da će 

Izvršni odbor uvijek glasovati neparnim brojem članova.     

 Pravo podnošenja žalbe ima okrivljenik, branitelj okrivljenika i podnosilac 

zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka. 

 Žalba mora sadržavati potpis podnosioca, te razloge na kojima se temelji. 

Podnositelj žalbe dužan je priložiti sve dokaze na koje se u žalbi poziva, izuzev ako ti 

dokazi nisu već izvedeni i nalaze se u spisu predmeta ili u posjedu Kluba.  

  

Članak 82. 

 Drugostupanjskom odlukom Izvršni odbor žalbu može: 

 1.) odbiti kao neosnovanu, a prvostupanjsko rješenje u cijelosti potvrditi, 

 2.) osporeno rješenje izmijeniti (preinačiti),   ili    

 3.) ukinuti prvostupanjsko rješenje i cjelokupni predmet vratiti 

Sudu časti sudu na ponovno odlučivanje.  

 Ukoliko je žalbu podnio samo okrivljenik, drugostupanjska odluka ne može po 

njega biti nepovoljnija od one koja se žalbom osporava.  

 

Članak 83. 

 Odluka Izvršnog odbora donesena povodom žalbe izjavljene protiv 

prvostupanjskog rješenja Suda časti je konačna.  

 Ako je odlukom Izvršnog odbora žalba odbijena i potvrđena odluka o isključenju 

iz članstva, protiv ove odluke može se, u roku od 15 (petnaest) dana od dana njezina 

primitka, Skupštini Kluba podnijeti molba za preispitivanje odluke o isključenju iz 

članstva. 

 Odluka Skupštine Kluba o podnesenoj molbi za preispitivanje odluke o 

isključenju iz članstva je konačna. 

 

                                            Članak  84. 

 Sud časti će rješenjem odbacit nepravodobnu (žalbu izjavljenu nakon proteka 

roka u kojem se može izjaviti - članak 81. stavak 1. ovog Statuta) i nedopuštenu žalbu 

(žalbu koju je podnijela osoba koja ju nije ovlaštena izjaviti - članak 81. stavak 2. ovog 

Statuta).  

 Protiv rješenja Suda časti o odbacivanju žalbe može se Izvršnom odboru izjaviti 

žalba, u roku od 8 (osam) dana od dana njezina primitka. Odluka Izvršnog odbora o 

ovoj žalbi je konačna. 

 Ako Izvršni odbor utvrdi osnovanost žalbe izjavljene protiv rješenja Suda časti o 

odbacivanju žalbe, istom odlukom odlučiti će o izjavljenoj žalbi protiv prvostupanjskog 

rješenja donesena u stegovnom postupku. 



Članak  85. 

 Kada je rješenje doneseno u stegovnom postupku postalo konačno, ali u 

kaznenom ili prekršajnom postupku postane pravomoćna odluka koja može 

predstavljati osnovu za ukidanje ili preinačenja konačna rješenja donesena u stegovnom 

postupku u korist okrivljenika, Sudu časti može se podnijeti prijedlog za obnovom 

stegovnog postupka.  

 Prijedlog za obnovom stegovnog postupka može podnijeti okrivljenik ili njegov 

branitelj, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravomoćne sudske odluke.   

 Sud časti ukinut će konačnu odluku donesenu u stegovnom postupku ako utvrdi 

da pravomoćna sudska odluka u bitnom utječe na odluku o krivnji ili izrečenu sankciju, 

te će ponovno odlučivati o podnesenom zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka.  

 Protiv rješenja Suda časti kojom je odbijen prijedlog za obnovom stegovnog 

postupka nije dopušteno ulaganja pravnog lijeka.  

 

Članak 86. 

 Dostava poziva za podnošenje obrane u pisanom obliku, poziva poradi 

ispitivanja u svrhu obrane, te svih odluka donesenih u stegovnom postupku vrši se 

neposredno ili poštom preporučeno “osobno u ruke” okrivljeniku, odnosno drugim 

strankama u postupku.  

 

Članak 87. 

 Konačnost odluka donesenih u stegovnom postupku nastupa danom primitka 

odluke protiv koje više nije moguće ulagati pravnog lijeka ili istekom roka za 

podnošenje pravnog lijeka koji nije podnesen.   

 Konačna se odluka izvršava.  

 

Članak 88. 

 Zastara stegovnog postupka nastupa u roku 4 (četiri) godine od dana događaja u 

svezi kojega postupak se pokreće. 

 Zastara ne teče dok traje prekid stegovnog postupka prema članku 73. ovog 

Statuta.  

 

Članak  89. 

 O sjednici/raspravi Suda časti vodi se zapisnik koji potpisuje okrivljenik, njegov 

branitelj, podnosilac zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka ili osoba koja ga 

zamjenjuje i predsjednik Suda časti. 

 

 7.3.) Naknada štete 

 

Članak 90. 

 Okrivljenik koji stegovnim prijestupom ili na drugi način prouzroči materijalnu 

štetu, dužan je tu štetu Klubu u cijelosti naknaditi.  

 Sud časti odlukom donesenom u stegovnom postupku kojom je okrivljenik 

proglašen krivim i izrečena mu je kazna može se odrediti da, u roku koji ne može biti 

kraći od 15 (petnaest) dana niti duži od godine dana, naknadi prouzročenu štetu 

plaćanjem naknade u novcu. 



 Odluku o naknadi štete ako stegovni postupak neće biti pokrenut ili ako je 

obustavljen donosi Izvršni odbor.  

 Visina naknade za prouzročenu štetu utvrđuje se prema vrijednosti oštećene ili 

uništene imovine na dan štetnog događaja.   

 

Članak 91. 

 Spisi predmeta stegovnog postupka (zapisnici i dr.) trajna su arhivska građa 

Kluba.  

 

 8.) IMOVINA  KLUBA 

 

Članak 92. 

 Imovinu Kluba čine: 

1.) novčana sredstva prikupljena od: 

1. članarina, 

2. dobrovoljnih priloga, poklona i donacija, 

3. prihoda od obavljanja gospodarskih djelatnosti dozvoljenih zakonom, 

4. dotacija iz proračuna općina, gradova, županija ili državnog proračuna, 

2.) druga pokretna imovina, 

3.) nekretnine, 

4.) imovinska prava 

 Kluba je korisnik boćališta s pripadajućim objektima u Velikim Zdencima, 

Zdenački gaj k.br.  2. 

 

Članak 93. 

 Izvršni odbor odgovoran je za održavanje i korištenje imovine Kluba, u skladu s 

vlastitim i odlukama Skupštine Kluba. 

 

Članak 94. 

 Članu ili osobi kojoj je prestalo članstvo u Kluba, po osnovi članstva, nema 

osnove niti pripada pravo zahtijevati materijalnu, financijsku ili neku drugu naknadu na 

teret imovine Kluba.  

 

Članak 95. 

 Radi osiguranja sredstava za rad Kluba redovni članovi imaju dužnost 

podmirenja članarine.  

 Odluku o visini i rokovima uplate članarine, na prijedlog Izvršnog odbora, 

donosi Skupština Kluba.  

 

Članak 95. 

 Izvršni odbor utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijski plan te 

završni račun Kluba.    

 Skupština Kluba donosi godišnji program rada, financijski plan i završni račun 

Kluba.   

 

Članak 97. 



 Kluba vodi poslovne knjige, sastavlja financijske izvještaje i objavljuje ih prema 

propisima što se primjenjuju na neprofitne pravne osobe. 

 Izvršni odbor odlukom može vođenje poslovnih knjiga i računovodstva Kluba 

povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

 

 9.)  PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA 

 

Članak  98. 

 Klub prestaje s radom i postojanjem odlukom Skupštine Kluba ili na drugi 

zakonom utemeljen način. 

 Prijedlog odluke o prestanku rada i postojanja Kluba može podnijeti Izvršni 

odbor ili najmanje 1/2 (polovina) svih redovnih članova Kluba. 

 Odluku o prestanku rada i postojanja Kluba donosi Skupština Kluba 

dvotrećinskom (2/3) većinom svih svojih redovnih članova. 

U slučaju donošenja odluke o prestanka rada i postojanja Kluba, nakon namirenja 

svih vjerovnika, naknada i troškova  postupka, preostala imovina Kluba pripasti će 

novoosnovanoj udruzi koja ima isto područje i ciljeve djelatnosti, a ukoliko neće biti 

osnovana takova udruga tada Gradu Grubišno Polje. 

 

 9.1.)  Likvidator  

 

Članak 99. 

 Likvidator je osoba koja zastupa Klub u postupku likvidacije i obavlja Zakonom 

o udrugama i drugim propisima utvrđene poslove. 

 Likvidatora imenuje i razrješava Skupština Kluba. 

 

 10.) STATUTI  I  DRUGI  AKTI  KLUBA 

 

Članak  100. 

 Statut je temeljni pravni akt Kluba, a svi ostali opći i pojedinačni akti moraju biti 

u skladu s njegovim odredbama. 

 Nacrt statuta, njegove izmjene i dopune, utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na 

javnu raspravu (dostavljanjem i oglašavanjem radi uvida; raspravljanjem na zboru 

lovaca, i dr.) članovima Kluba, u najkraćem trajanju od 15 (petnaest) dana. 

 Izvršni odbor, prijedlog statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, podnosi na 

odlučivanje Skupštini Kluba. 

 Statut odnosno njegove izmjene i dopune donose se na način propisan ovim 

Statutom.   

 

Članak  101. 

 Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba. 

 Tumačenje odredbi drugih općih akata Kluba daje tijelo koje je opći akt donijelo. 

  

 

 

 



 11.) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak  102. 

 Usklađenje unutarnjeg ustroja, općih i/ili pojedinačnih akata Kluba s odredbama 

ovog Statuta izvršiti će se u krajnjem roku od 3 (tri) mjeseca od dana njegovove 

primjene. 

 

Članak  103.  

 Danom primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Boćarskog kluba „Otkos 10“ 

Grubišno Polje od 26. listopada 2007. 

 

Članak  104. 

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 Broj: 1/2015 

 U Velikim Zdencima, 16. kolovoza 2015. 

 

 

Predsjednik 

 

  Petar Matković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


