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Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, u nastavku teksta: 
Zakon), Skupština Ženskog košarkaškog kluba „Koprivnica“ (u daljem tekstu: 
Skupština) na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2015. u Koprivnici donosi 
 

S T A T U T 

ŽENSKOG KOŠARKAŠKOG KLUBA “KOPRIVNICA” KOPRIVNICA 

 
I  TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Radi promicanja košarkaške djelatnosti sa ženskom populacijom i ostvarivanja 
drugih zajedničkih interesa, a osobito radi sudjelovanja u natjecanjima osniva 
se Ženski košarkaški klub ''Koprivnica'' iz Koprivnice (u daljnjem tekstu:Klub) 
sa ciljem da potiče, promiče i skrbi o ženskom košarkaškom sportu na razini 
grada Koprivnice i susjednih općina, te ga predstavlja na području 
Koprivničko-križevačke županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu. 
 

Članak 2. 
Klub je osnovan 14. svibnja 2003. godine pod nazivom: Ženski košarkaški 
klub ''Koprivnica'' Koprivnica. 
 

Članak 3. 
Klub ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te 
kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. 
 

Članak 4. 
Klub je neprofitna pravna osoba, a upisan je u Registar udruga koji vodi 
nadležno tijelo državne uprave. 
 

Članak 5. 
Klub ima Statut koji je temeljni opći akt Kluba. Statut mora biti u suglasnosti 
sa odredbama Zakona o športu, Zakona o udrugama, te Pravilima Hrvatskog 
olimpijskog odbora. 
 

Članak 6. 
Ovim Statutom reguliraju se osnovne odredbe o nazivu, sjedištu, o 
zastupanju, o izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno 
ciljevima, poslovima i djelatnostima, uvjetima i načinu učlanjivanja, te 
prestanku članstva, tijelima Kluba, njihovu sastavu, izboru i opozivu 
likvidatora udruge, načinu postupanja u pravnim postupcima, obavezama i 
odgovornostima, te načinu prestanka rada i postupku s imovinom u slučaju 
prestanka rada. 
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Članak 7. 
Puni naziv Kluba glasi:  Ženski košarkaški klub ''Koprivnica'' Koprivnica. 
 

Članak 8. 
Pored naziva na hrvatskom jeziku, u međunarodnim odnosima koristiti će se 
naziv na engleskom jeziku:  Women's basketball club ''Koprivnica''  
Koprivnica. 
 

Članak 9. 
Klub je upisan u Registar udruga RH i pravna je osoba. 
 

Članak 10. 
Sjedište Kluba nalazi se u Koprivnici. 
 

Članak 11. 
Klub djeluje na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 12. 
Klub ima pečat i znak. 
 

Članak 13. 
Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 30 milimetara, uz rub pečata ispisan 
je naziv Kluba, a u središtu pečata nalazi se znak Kluba. 
 

Članak 14. 
Znak Kluba je grafički znak u kojem se nalaze stilizirani segmenti krune (žuta 
boja), tvrđave (crvena), mjeseca (bijela) i ljiljana (bijela), dok je pozadina 
plava. Tekst  Ženski košarkaški Klub ''Koprivnica'' prati kružnu formu znaka. 
 

Članak 15. 
Klub je član Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 

Članak 16. 
Klub se može učlaniti ili udružiti i u druge organizacije ili udruge u zemlji i 
inozemstvu kada je to od interesa za košarkaški sport, a nije u suprotnosti s 
Ustavom Republike Hrvatske, te drugim Zakonima i propisima. Odluku o 
učlanjenju u druge organizacije donosi Skupština. 
 

Članak 17. 
Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti ili 
spriječenosti podpredsjednik Kluba. 
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Članak 18. 
Upravni odbor Kluba može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i 
zastupanje Kluba. 

Članak 19. 
Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Kluba odgovara za zakonitost 
rada Kluba, vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, ako statutom 
nije drugačije propisano, odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga 
godišnjeg financijskog izvještaja, , dostavlja zapisnik s redovne sjednice 
skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i 
poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, obavlja i druge 
poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge. 
 

Članak 20. 
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se upoznavanjem članstva i 
drugih zainteresiranih tijela sa programima, odlukama, smjernicama i 
zaključcima tijela Kluba. Klub obavještava predstavnike javnih medija o 
svojim aktivnostima, rezultatima, sastancima tijela Kluba, te njihovim 
zaključcima i odlukama. Obavještavanje javnosti vrši se objavljivanjem 
rezultata rada Kluba, odluka i zaključaka tijela Kluba i drugih akata Kluba na 
internet stranicama, oglasnoj ploči, časopisu Kluba i u javnim medijima.  
 
 
II  CILJEVI I DJELATNOSTI  

Članak 21. 
 

Područje djelovanja kluba je košarka. 
 

Članak 22. 
Ciljevi Kluba su razvoj, širenje i unapređenje, košarkaškog sporta među 
građanima, osobito mladima grada Koprivnice, te poticanje i promicanje 
projekata koji pomažu ili unaprijeđuju košarkaški sport. 
 

Članak 23. 
Ciljevi Kluba ostvaruju se kroz sljedeće djelatnosti: 

 planiranje rada i razvoja košarkaškog sporta u okviru Kluba i šire, 
 organiziranje i provođenje treninga u Klubu i šire, 
 organiziranje i provođenje ''Škole košarke'' u Klubu i šire, 
 organiziranje prijateljskih turnira uz odobrenje Košarkaškog saveza  
 sudjelovanje u natjecanjima i manifestacijama od interesa za Klub i 

košarkaški sport, a koji nisu u suprotnosti sa Zakonima RH, 
 skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju sportskim 

objektima, 
 skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja i članova Kluba, 
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 planiranje i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog kadra Kluba 
(treneri, instruktori, suci, ...), 

 moralno, etičko i odgojno djelovanje na ukupno članstvo Kluba, 
 upoznavanje i povezivanje različitih kultura, razumijevanje i tolerancija 
 razmjena i širenje informacija te povezivanje s istim i sličnim udrugama 
 organiziranje marketinške, promidžbene i informativne djelatnosti u 

košarkaškom sportu, informiranje šire javnosti o aktivnostima Kluba 
promidžbenim materijalima 

 suradnja s medijima, sa ciljem obavještavanja sportske javnosti kao i 
članstva Kluba, 

 stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za ostvarenje ciljeva i 
djelatnosti Kluba, 

 obavljanje djelatnosti koje proizlaze iz propisa i Zakona Republike 
Hrvatske, odluka Hrvatskog košarkaškog saveza i Hrvatskog olimpijskog 
odbora 

  

 Članak 24. 
 Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, Klub obavlja slijedeće sportske 

djelatnosti: 
 sudjelovanje u košarkaškim natjecanjima, 
 poduka i trening djece i mladeži, 
 organiziranje i vođenje sportskih natjecanja i priredbi u košarkaškom 

sportu  
 promocija sporta i zdravog način života 
 organizacija i sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima, 

koje poboljšavaju zdravlje mladih 
 usavršavanje i školovanje stručnih kadrova-trenera za rad 

 
Uz navedene sportske djelatnosti Klub obavlja i sljedeće djelatnosti: 

 suradnja i umrežavanje udruge sa ostalim udrugama i organizacijama u 
svrhu ostvarivanja ciljeva udruge 

 edukativne aktivnosti usmjerene podizanju kapaciteta udruga civilnog 
društva 

 prevencija i borba protiv ovisnosti 
 edukacija i savjetovanje o pripremi projektnih prijedloga za domaće i 

EU izvore financiranja 
 organizacija i sudjelovanje u međunarodnim volonterskim 

kampovima 
 sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima nevladinih 

organizacija 
 ostali pogodni oblici djelovanja kao i djelatnosti, kojima se stječe 

prihod, a u skladu s posebnim propisima, u svrhu ostvarivanja ciljeva 
udruge   

 organizacija edukativnih prezentacija, predavanja i tečajeva 
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 organizacija i sudjelovanje u ekološkim kampovima, akcijama i 
radionicama 

 
 
 

Članak 25. 
Klub može radi postizanja ciljeva obavljati i gospodarske djelatnosti u skladu 
sa propisima i Zakonima Republike Hrvatske, a koja se propisuju Statutom. 
Sva materijalna i novčana sredstava ostvarena gospodarskom djelatnošću 
Kluba biti će uložena u unapređenje rada Kluba. Radi uspješnog ostvarenja 
ciljeva Klub surađuje s državnim institucijama, odgojno-obrazovnim 
institucijama, stručnim ustanovama, tvrtkama i drugim udrugama. 
 

III  ČLANSTVO 
 

Članak 26. 
U Klubu se vodi Registar (evidencija) članova Kluba utvrđen Zakonom koju 
vodi Tajnik Kluba. Registar može biti u elektroničkom obliku ili na drugi 
prikladan način i obavezno sadrži podatke o imenu člana, osobnom 
identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, 
kategoriji članstva,  datumu prestanka članstva, a može sadržavati i druge 
podatke. Registar članova mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i 
nadležnim tijelima na zahtjev. 
 

Članak 27. 
Član Kluba može biti svaki poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske, 
fizička osoba mlađa od 18 godina, ali i pravna osoba pod uvjetima utvrđenim 
Zakonom i ovim Statutom. 
Član Kluba može biti i svaki poslovno sposoban građanin druge države pod 
uvjetima koje utvrđuje vijeće Hrvatskog košarkaškog saveza. 
Članom Kluba postaje se danom upisa u evidenciju članova koju vodi Udruga, 
a na temelju pristupnica koje prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje 
Predsjednik Kluba. 
 

Članak 28. 
Svaki član Kluba dužan je: 

 pridržavati se Statuta Kluba i drugih općih akata Kluba, te odluka tijela 
Kluba. 

 sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba, 
 djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu tijela Kluba u koje su birani 

ili imenovani, 
 čuvati ugled i imovinu Kluba, 



 

 8 

 suzdržavati se svih činjenja protivnih športskom duhu i moralu na 
športskim i drugim priredbama koje organizira ili na kojima sudjeluje 
Klub, te se suprotstavljati takvim postupcima drugih osoba. 

 
Članak 29. 

Svaki član Kluba ima pravo: 
 sudjelovati u radu Kluba i pridonositi ostvarivanu ciljeva Udruge, 
 iznositi svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba, 
 predlagati pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog 

Statuta, pravila i drugih općih akata Kluba. 
 

Članak 30. 
Članstvo u Klubu prestaje: 

 prestankom postojanja Kluba, 
 pismenom izjavom o istupanju iz članstva, 
 isključenjem iz članstva, 
 smrću člana, 

 

Članak 31. 
Članstvo u Klubu može biti: 

 redovno 
 podupirajuće 
 počasno 

 

Članak 32. 
Redovni član Kluba je član koji sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Kluba 
sudjelujući na natjecanjima i treninzima Kluba ili aktivno sudjelujući u 
djelatnostima Kluba pomažući u razvijanju košarkaških sposobnosti članova 
Kluba. Ukoliko član nije poslovno sposoban, njegove dužnosti i obaveze 
preuzima roditelj/staratelj. 
Redovni član Kluba može postati svaka fizička osoba koja može pridonijeti 
ostvarivanju ciljeva Kluba. Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi 
Upravni odbor. 
 

Članak 33. 
Podupirajući član Kluba je član koji svojim članstvom u Klubu podupire 
djelovanje Kluba i nije aktivno uključen u natjecanja, treninge ili druge 
djelatnosti Kluba koje pomažu u razvijanju košarkaških sposobnosi članova 
Kluba. Podupirajući član Kluba nema pravo biranja na skupštini Kluba i ne 
može biti izabran u tijela Kluba i Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke 
županije. Ostala prava podupirajućih članova propisuju se općim aktima 
Kluba.  
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Podupirajući član Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja može 
pridonijeti ostvarivanju ciljeva Kluba. Odluku o prijemu u podupirajuće 
članstvo donosi Upravni odbor. 
 

Članak 34. 
Počasni član Kluba je član koji je svojim redovnim članstvom u Klubu ili 
javnim djelovanjem u društvenom životu doprinosio afirmaciji košarkaškog 
sporta i Kluba kroz vremenski period duži od 10 godina. Počasni član Kluba 
nema pravo biranja na skupštini Kluba i ne može biti izabran u tijela Kluba. 
Odluku o proglašenju počasnim članom Kluba donosi Skupština Kluba na 
prijedlog Upravnog odbora uz odobravanje najmanje 50% prisutnih članova 
Skupštine Kluba. 
 
UČLANJENJE U KLUB 

Članak 35. 
Za učlanjenje u Klub podnosi se pismeni zahtjev (pristupnica) Upravnom 
odboru Kluba. Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Kluba. 
 

Članak 36. 
Osobe iznad 14 godina za učlanjenje u Klub prilažu pismenu suglasnost, a 
osobe ispod  14 godina pismenu izjavu koju daje roditelj ili skrbnik kojom 
prihvaća i preuzima prava i obaveze članstva. 
 

Članak 37. 
Upravni odbor Kluba odbiti će zahtjev za učlanjenje u sljedećim slučajevima: 

 ako kod građanina na temelju disciplinskog pravilnika Hrvatskog 
košarkaškog saveza postoji razlog za isključenje iz članstva u 
košarkaškim klubovima koji djeluju na teritoriju Republike Hrvatske. 

 ako se građanin ne pridržava članskih pravila definiranima u ovom 
Statutu i općim aktima Kluba 

 
Prilikom odbijanja primanja u članstvo Kluba Upravni odbor Kluba dužan je 
izdati pisano obrazloženo rješenje protiv kojega građanin ima pravo žalbe 
Skupštini Kluba čija je odluka konačna. 
Rok za podnošenje žalbe na odbijanje primitka u članstvo Kluba je trideset 
dana od trenutka dostavljanja pismenog rješenja o odbijanju primanja u 
članstvo Kluba. 
 

Članak 38. 
Građanin može biti član više klubova. Košarkaški savez Koprivničko-
križevačke županije može ograničiti to pravo ako to zahtjevaju interesi 
regularnosti sustava natjecanja. 
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PRESTANAK ČLANSTVA 

Članak 39. 
Članstvo u Klubu prestaje u sljedećim slučajevima: 

 istupanjem iz članstva na temelju pisane izjave člana Kluba ili 
roditelja/skrbnika ako član nije poslovno sposoban, 

 isključenjem iz članstva na temelju odluke Upravnog odbora Kluba, 
 isključenjem iz članstva zbog pravomoćne presude za kaznena djela ili 

prekršaje prema važećem Zakonu o športu, 
 u skladu s propisima Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke 

županije o istupanju redovnog člana Kluba radi prijelaza natjecateljice u 
drugi klub. 

 
Članak 40. 

Članarina u Klubu se plaća mjesečno, isključivo na račun Kluba. Iznos 
mjesečne članarine određuje Upravni odbor. Članarina se uplaćuje 
dobrovoljno, prema mogućnostima svakog člana. 
 
 
IV  TIJELA  KLUBA 

Članak 41. 
Članovi Kluba upravljaju Klubom putem tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, 
opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut. 
 

Tijela upravljanja Klubom su: 
 Skupština 
 Upravni odbor 
 Nadzorni odbor 
 Predsjednik 
 Tajnik 

 

Članak 42. 
Članovi tijela športskog kluba ne mogu biti osobe koje propisuje Zakon o 
športu, Zakon o udrugama i ovaj Statut. Izbori za tijela Kluba (Izborna 
Skupština) moraju se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata (koji 
traje 4 godine) članova tijela Kluba. Konstituirajuća sjednica izabranih tijela 
mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora. U slučaju da se iz 
opravdanih razloga Izborna Skupština ne održi na vrijeme, članovi Tijela 
Kluba nastavljaju vršiti dužnosti do dana održavanja Skupštine i izbora novih 
članova Tijela Kluba. 
 

Članak 43. 
Članovi jednog tijela Kluba ne mogu biti članovi drugih tijela Kluba. 
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Članak 44. 
Mandat predsjednika i članova svih tijela Kluba traje četiri godine. Mandat 
člana tijela izabranog na Redovnoj ili Izvanrednoj Skupštini kao zamjena za 
člana tijela koji je dao ostavku ili koji je opozvan, traje onoliko vremena koliko 
bi trajao mandat tijela Kluba na čije je mjesto izabran. 
 

 
 

Članak 45. 
Mandat predsjedniku i članovima tijela Kluba može prestati u sljedećim 
slučajevima: 
 istekom mandata 
 podnošenjem ostavke, 
 opozivom, 
 nastupom Zakonskih okolnosti zbog kojih član ne može obavljati dužnost 
na koju je biran 

 
Članak 46. 

Opoziv predsjednika i članova tijela Kluba vrši se na isti način kao i pri 
postupku predviđenom za njihovo biranje, glasovanjem na Skupštini Kluba, a 
na prijedlog najmanje 2 člana Upravnog odbora. 
 
Izbor novog predsjednika ili novog člana tijela Kluba nakon opoziva vrši se na 
isti način kao i pri postupku predviđenom za inicijalno biranje, na Skupštini 
Kluba. 
 
 
SKUPŠTINA 
 

Članak 47. 
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. 
Skupštinu Kluba čine redovni članovi Kluba s pravom glasa. 
 

Članak 48. 
Skupštini kao gosti mogu prisustvovati i redovni članovi Kluba koji nisu stekli 
poslovnu sposobnost, podupirajući te počasni članovi Kluba. Također kao 
gosti mogu prisustvovati i predstavnici drugih sportskih udruga, predstavnici 
Državnih tijela, predstavnici drugih organizacija i ustanova, građani 
zainteresirani za košarkaški sport, te predstavnici javnih medija.  
 

Članak 49. 
Skupština Kluba može biti: 

 redovna 
 izvanredna 
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 izborna 
Članak 50. 

Redovna Skupština Kluba održava se dva puta godišnje, po završetku 
natjecateljske sezone i pred kraj kalendarske godine. 

 
 
 
 

Članak 51. 
Redovnu i Izbornu Skupštinu Kluba saziva Predsjednik Kluba po službenoj 
dužnosti. Također, u slučaju isteka mandata Predsjednik ima obavezu sazvati 
skupštinu prije završetka kalendarske godine u kojoj je mandat istekao. 

 
Članak 52. 

Izvanrednu Skupštinu Kluba saziva Predsjednik Kluba na pismeni zahtjev 
dvije trećine redovnih članova Kluba, na pismeni zahtjev Upravnog odbora ili 
na pismeni zahtjev Nadzornog odbora Kluba. Izvanredna skupština Kluba 
raspravlja i odlučuje samo o pitanjima navedenim u zahtjevu za njeno 
sazivanje. 
 
Ako Predsjednik Kluba ne sazove Izvanrednu skupštinu Kluba u roku od 
trideset dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva, tada podnositelj 
zahtjeva ima pravo sam sazvati Izvanrednu skupštinu Kluba. Predlagač je za  
sazivanje Izvanredne skupštine dužan pripremiti dnevni red i dokumente u 
svezi s pitanjem o kojem se na njoj raspravlja i odlučuje. 
 

Članak 53. 
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima 
Skupštine najmanje deset dana prije održavanja Skupštine elektronskim 
putem ili telefonom. Materijali za Skupštinu dostavljaju se članovima 
Skupštine najmanje pola sata prije početka Skupštine. 
 

Članak 54. 
Skupštinom predsjeda i njene odluke potpisuje predsjednik Skupštine. 
 

Članak 55. 
Skupština je pravovaljana i odluke Skupštine su važeće ako je na Skupštini 
prisutno najmanje 50% redovnih članova s pravom glasa. Skupština donosi 
odluke većinom glasova nazočnih članova. Spisak redovnih članova kao i lista 
prisutnih članova s potpisima prilaže se zapisniku sa Skupštine.  
 

Članak 56. 
Skupština odluke donosi javnim glasanjem. Skupština može odlučiti da odluke 
donosi i tajnim glasanjem, ako je za to natpolovična većina prisutnih članova. 
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Članak 57. 
Skupština Kluba ima sljedeće nadležnosti: 

 usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune, 
 bira i razrješava predsjednika i članove svih tijela Kluba, 
 usvaja izvještaj o radu Kluba, financijski izvještaj i izvještaj o radu tijela 

Kluba 
 usvaja plan rada i financijski plan Kluba za sljedeće kalendarsku godinu 

i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,  
 usvaja godišnje financijsko izvješće, 
 ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za rad u Udruzi na 

prijedlog Upravnog odbora Udruge, 
 potvrđuje počasnog člana Kluba kojeg predlaže Upravni odbor 
 odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,  
 obavlja poslove i zadaće propisane Zakonom, propisima Hrvatskog 

Olimpijskog odbora, propisima Hrvatskog košarkaškog saveza, 
propisima Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije i ovim 
Statutom 

 odlučuje o statusnim promjenama, 
 odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine, 
 imenuje likvidatora Kluba, 
 odlučuje o svim drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena 

nadležnost drugih tijela udruge. 
 

 
Članak 58. 

Skupština o svom radu vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 
 

UPRAVNI ODBOR 
Članak 59. 

Upravni odbor Kluba je izvršno tijelo Kluba koje ima najmanje tri, a najviše 
sedam članova. Predsjednik Kluba je također član Upravnog odbora po 
funkciji, a preostalih dva do šest članova bira Skupština Kluba na prijedlog 
članova Skupštine. Upravni odbor Kluba sastaje se po potrebi, a najmanje 
četiri puta u kalendarskoj godini. Sastanak Upravnog odbora saziva i vodi 
Predsjednik Kluba ili član Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti. Upravni 
odbor određuje broj članova Upravnog odbora. 
 

Članak 60. 
Predsjednik je dužan sazvati sastanak Upravnog odbora Kluba na pismeni 
zahtjev dvije trećine članova Upravnog odbora Kluba. Sastanak Upravnog 
odbora Kluba je pravovaljan ako mu prisustvuje više od 50% članova 
Upravnog odbora Kluba i tada može donositi važeće odluke. Odluke se 
donose 2/3 većinom. Upravni odbor Kluba svoje odluke donosi javnim 
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glasanjem. Upravni odbor Kluba o svom radu vodi zapisnik koji se trajno čuva 
u arhivi Kluba. Zapisnik potpisuje Predsjednik Kluba. 
 
Upravni odbor Kluba je ovlašten da: 

 saziva skupštinu Kluba i podnosi joj izvještaj o radu Kluba, 
 bira podpredsjednika Kluba iz sastava Upravnog odbora Kluba, 
 bira Tajnika Kluba iz sastava članstva Kluba, 
 donosi pravilnike i druge opće akte Kluba iz svoje nadležnosti, 
 imenuje radna tijela i komisije i nadzire njihov rad, 
 imenuje trenera Kluba, 
 donosi odluke o stjecanju ili otuđenju pokretne imovine Kluba, 

nekretnina i novčanih sredstava, 
 brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko-

financijskih poslova u Klubu 
 predlaže plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i 

podnosi izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, 
 odlučuje o organizaciji sportskih priredbi 
 odlučuje o nagradama igračima, trenerima i drugim članovima Kluba, 
 odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim vidovima 

izdataka u vezi sa stručnim osposobljavanjem igrača ili trenera Kluba 
 podnosi izviješća nadležnim tijelima, 
 pokreće i zaključuje disciplinski postupak na osnovu Disciplinskog 

pravilnika Hrvatskog košarkaškog saveza i odluka Stegovnog suda 
Kluba, 

 obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom 
 

NADZORNI ODBOR 
Članak 61. 

Nadzorni odbor Kluba je tijelo Kluba koje nadzire zakonitost rada i poslovanja 
Kluba. Nadzorni odbor Kluba ima tri člana koje bira Skupština iz sastava 
Skupštine, a na prijedlog članova Skupštine. Članovi Nadzornog odbora Kluba 
između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora. Nadzorni odbor Kluba o 
svom radu vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba. Zapisnik o radu 
Upravnog odbora potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor 
Kluba sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine. 
 
Nadzorni odbor Kluba ovlašten je za: 

 kontrolu provođenja zakonitosti u radu i poslovanju Kluba, 
 kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obaveza Kluba, 
 kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i 

financijskog plana Kluba, 
 za poduzimanje i drugih mjera u vezi sa svojim poslovima, zadaćama i 

djelokrugom rada. 
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Predsjednik i Upravni odbor Kluba dužni su Nadzornom odboru Kluba 
dostaviti Završni račun i Godišnje izviješće o financijskom poslovanju, te sve 
ostale tražene dokumente Kluba najkasnije 15 dana prije održavanja godišnje 
Skupštine Kluba, te mu osigurati sve uvjete za nesmetani rad. 

 
Nadzorni odbor Kluba o uočenim nepravilnostima obavještava Upravni odbor 
Kluba i tijelo Kluba kod kojeg je nepravilnost uočena. Ako se uočena 
nepravilnost ne ukloni u roku kojeg odredi Nadzorni odbor Kluba tada 
Nadzorni odbor Kluba o tome obavještava nadležna Državna tijela. 
PREDSJEDNIK  

Članak 62. 
Predsjednika Kluba bira Skupština iz sastava Skupštine na prijedlog prisutnih 
članova Skupštine. 

 
Prava i obaveze predsjednika su: 

 predstavlja i zastupa Klub na temelju ovog Statuta i Zakona Republike 
Hrvatske, 

 saziva skupštinu Kluba, njome predsjeda, te potpisuje sve akte i odluke  
Skupštine  

 saziva i predsjedava sastancima Upravnog odbora, 
 potpisuje odluke Upravnog odbora, 
 potpisuje ugovore i sporazume koje Klub zaključi, 
 vodi računa o tome da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima Kluba i u 

okviru opće politike koju je utvrdila Skupština Kluba, 
 brine se o izvršenju zaključaka Skupštine Kluba, 
 brine se da se Odluke tijela Kluba i ukupnog poslovanja Kluba donose u 

skladu sa  Zakonom i ovim Statutom. 
 obavlja poslove i zadaće koje proizlaze iz ovog Statuta i Zakona 

Republike Hrvatske. 
 
Predsjednik može za obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti uz 
podpredsjednika pismeno ovlastiti i druge članove Upravnog odbora Kluba. 
 
 

PODPREDSJEDNIK 
Članak 63. 

Podpredsjednika Kluba bira Upravni odbor među svojim članovima.              
Za podpredsjednika Kluba ne može biti izabrana osoba kojoj je Zakonom 
zapriječeno obavljanje takove dužnosti. 
Prava i obveze podpredsjednika su: 

 zamjenjuje Predsjednika Kluba u slučaju njegove spriječenosti ili 
odsutnosti, 

 obavlja poslove i zadatke Predsjednika 
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TAJNIK 
Članak 64. 

Tajnika Kluba bira Upravni odbor među članovima udruge. Za Tajnika Kluba 
ne može biti izabrana osoba kojoj je Zakonom zapriječeno obavljanje takove 
dužnosti. 
 
Prava i obveze Tajnika Kluba su: 

 zastupa Klub u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i 
podpredsjednika, 

 skrbi za zakonitost rada Kluba i izvršavanje Zakonom, propisima ili 
ugovorima utvrđenih obveza Kluba, 

 osigurava izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Kluba, 
 daje naloge za izvršenje financijskog plana Kluba, 
 obnaša blagajničke poslove. 
 priprema materijale za sastanke tijela Kluba, 
 skrbi za javnost rada Kluba, 
 vodi evidenciju članstva i arhivu Kluba, 
 skrbi o suradnji sa sportskim udrugama, Košarkaškim savezom 

Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskim košarkaškim savezom, 
Hrvatskim Olimpijskim odborom, te drugim institucijama i tijelima od 
interesa za Klub, 

 obavlja poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima  
 
 
TRENER 

Članak 65. 
Trenera Kluba imenuje Upravni odbor. Uvjeti koje mora ispunjavati osoba 
koja se imenuje za Trenera Kluba, prava, obaveze, poslovi i zadaće utvrđuju 
se Zakonom o športu i ostalim Zakonima Republike Hrvatske. 
 
 
STEGOVNI SUD 

Članak 66. 
Pokretanje i zaključivanje disciplinske odgovornosti članova Kluba provodi 
Upravni odbor Kluba. Dužan je donijeti odluku o osnivanju radnog tijela (tzv. 
Stegovni sud) za analizu nastalih događaja i utvrđivanje odgovornosti. Radno 
tijelo dati će svoje mišljenje i preporučiti Upravnom odboru akcije za 
poduzimanje. 

 
Članak 67. 

Upravni odbor Kluba može prema potrebi za pojedina područja rada oformiti 
posebna radna tijela ili komisije. Odlukom o formiranju radnih tijela ili 
komisija utvrdit će se njihov sastav, područje rada, ovlasti, vrijeme rada i 
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odgovornosti. Danom izvršenja takvog posla članovima povremenih komisija 
ili odbora prestaje mandat. 
 
 
V  IMOVINA I MATERIJALNO - FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 
Članak 68. 

Imovinu Kluba čine nekretnine, pokretna imovina, prava i novčana sredstva. 
Sva imovina mora u svakom trenutku biti popisana, a lista dostupna kod 
predsjednika Kluba. 

 
Članak 69. 

Imovinu Klub čine novčana sredstva  koja je Klub stekao uplatom na 
žiroračun Kluba: 

 članarine 
 kotizacija 
 donacija 
 dotacija 
 sponzorstva i poklona 
 obavljanjem dopuštenih djelatnosti 
 prihodima od imovine i imovinskih prava 
 drugih sredstava stečenih na Zakonom dozvoljen način 

Sva novčana sredstva Kluba nalaze se na žiro-računu Kluba. Za opravdane 
troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo 
na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. 
 
      Članak 70. 
Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se sukladno financijskom planu 
programa rada Kluba. Financijski plan Kluba predlaže Upravni odbor Kluba,a 
usvaja ga Skupština Kluba. Nalogodavac za izvršenje financijskog plana Kluba 
je Predsjednik Kluba, a Upravni odbor Kluba može ovlastiti i druge osobe ako 
im Zakonom nije zapriječeno materijalno-financijsko poslovanje. Eventualno 
ostvarena dobit na kraju kalendarske godine raspoređuje se financijskim 
planom u sljedeću kalendarsku godinu. 
 

Članak 71. 
Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu sa Zakonima 
Republike Hrvatske i općim aktima Kluba. Upravni odbor svojom Odlukom 
utvrđuje osobe koje su pored Predsjednika Kluba ovlaštene za potpisivanje 
financijsko-materijalne dokumentacije. Klub je dužan voditi poslovne knjige i 
sastavljati financijska izvješća prema Zakonu i propisima kojima se uređuje 
način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih 
organizacija. Upravni odbor Kluba može za vođenje financijsko-
knjigovodstvenih poslova angažirati ovlaštenu tvrtku ili obrt. 
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Članak 72. 

Klub može stjecati nekretnine, pokretnu imovinu i prava. Odluku o prodaji, 
prijenosu, zalogu ili drugom otuđivanju ili opterećivanju pokretnina ili 
nekretnina Kluba donosi Upravni odbor Kluba. 
 

Članak 73. 
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.  
Članovi kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba. Nad 
Klubom se može provesti stečaj, sukladno Zakonu. Klub i osobe ovlaštene za 
zastupanje  za štetu učinjenu u udruzi ili prema trećim osobama odgovaraju 
sukladno Zakonu i općim propisima o odgovornosti za štetu. 
 
 
VI  STATUSNE PROMJENE 

Članak 74. 
Statusna promjena je promjena pravnog položaja Kluba izvršena na osnovu 
odluke skupštine u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama. Moguće 
statusne promjene su: pripajanje, spajanje i podjela udruge. 
 
 
VII  PRESTANAK  POSTOJANJA KLUBA 

 
PRESTANAK DJELOVANJA 

Članak 75. 
Klub prestaje sa radom u sljedećim slučajevima: 

 odlukom Skupštine Kluba donesenom dvotrećinskom većinom prisutnih 
redovnih članova Kluba, 

 pokretanje stečajnog postupka  
 pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge 

razdvajanjem,  
 pravomoćna odluka suda o ukidanju kluba, 
 protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje 

redovne sjednice skupštine, a ona nije održana, 
 na zahtjev člana Kluba ako je broj članova Kluba manji od ispod 

Zakonom propisanog minimuma, 
 nastupom drugih Zakonom propisanih pretpostavki za prestanak rada 

Kluba. 
 
U slučaju iz točaka (slučajeva) 1. i 2. ovog članka, likvidator je dužan 
nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u 
Registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku 
udruge odnosno pokretanju stečajnog postupka. 
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Činjenice iz točaka (slučaja) 5. i 6. ovog članka, po službenoj dužnosti ili na 
prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje Kluba, nadležnog tijela Kluba, 
članova Kluba ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje 
rješenjem nadležni ured.  
 
Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Kluba nadležni ured donosi 
rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka. 
 
 
 
LIKVIDATOR 

Članak 76. 
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 likvidacije i brisanja udruge iz 
Registra udruga. 
 
LIKVIDACIJA KLUBA 

Članak 77. 
 

U slučajevima iz odredbi  Zakona o udrugama, provodi se postupak 
likvidacije. Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju 
likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno 
ime likvidatora i načinu provođenja likvidacijskog postupka te o promjeni 
naziva Kluba, tako da se uz naziv Kluba dodaje oznaka “u likvidaciji”, a što 
mora biti upisano u Registar udruga. Pokretanjem postupka likvidacije 
prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.  

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od 
dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. 
U postupku likvidacije, likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom 
računu Kluba, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu 
imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - 
Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja.          
U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti 
poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana 
od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike 
na plaćanje dugova u roku 30 dana.  
 

Članak 78. 
U slučaju prestanka postojanja Kluba, preostalu imovinu likvidator će 

raspodijeliti u skladu s odlukom Skupštine. Nakon namirenja vjerovnika i 
troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, i svih preostalih troškova 
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sve nekretnine, pokretna imovina, prava i novčana sredstva Kluba predati će 
se Zajednici športskih udruga grada Koprivnice koja je pravni i imovinski 
nasljednik Kluba. 

Ako se u slučaju prestanka postojanja Kluba iz bilo kojih razloga ne 
može provesti postupak s imovinom Kluba koji je Klub odredio svojim 
Statutom, svu preostalu imovinu stječe Grad Koprivnica. 

Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku od osam 
dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu 
Završni račun i Izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. U slučaju da 
likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan 
je u roku od 8 dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu Kluba 
radi pokretanja stečajnog postupka. 

Ukoliko između članova Kluba dođe do sporova ili sukoba interesa, 
nastojat će se riješiti mirnim putem raspravom na sastanku Upravnog odbora. 

Ukoliko se spor ili sukob interesa ne uspije riješiti minim putem Upravni 
odbor kluba razrješuje nastali spor ili sukob interesa na način da zaštiti 
interes udruge. 
 
BRISANJE IZ REGISTRA UDRUGA I PRESTANAK POSTOJANJA 

 

Članak 79. 
Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku, 

nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga. 
Brisanjem iz Registra udruga, Klub prestaje postojati. 
 
 

 

VIII  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
Članak 80. 

Ovaj Statut usvojen je odlukom Skupštine Kluba, a stupa na snagu danom 
usvajanja. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti prije važeći 
Statut. 
Ovaj Statut sastavljen je u tri istovjetna primjerka, od kojih se dva dostavljaju 
uredu državne uprave, a jedan primjerak ostaje na upotrebu Udruzi. 
 

U Koprivnici, 24.8.2015. 

predsjednik skupštine: 

 

           Dražen Hegedušić  


