
 



 
Na temelju Zakona o udrugama (NN br. 88/01) i Zakona o športu (NN 71/06), Skupština Boćarskog kluba osoba s 
invaliditetom Istarske županije – «Istrijana», Maksimijanova 23, 52100 Pula, dana 24. veljače 2009. godine donosi 
usklađeni tekst Statuta Kluba, koji glasi; 

STATUT 

BOĆARSKOG KLUBA OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJ E – «ISTRIJANA»  
 
 

1. OPĆE ODREDBE 
Članak 1 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju 
ciljevi Kluba, o ostvarivanju javnosti rada Kluba, o članstvu Kluba, članarini, pravima i obavezama članova Kluba, o 
unutarnje ustrojstvu i tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, 
trajanju mandata, odgovornosti članova, imovini i raspolaganju istom, načinu stjecanja i rashoda imovine i dobiti, 
prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.  
 

Članak 2 
Puni naziv Udruge je:  

BOĆARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE – «ISTRIJANA» 
 

Skraćeni naziv Udruge je: BKOSIŽ «ISTRIJANA».  
 

Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije – «Istrijana» (u daljnjem tekstu Klub) je udruga osoba s 
invaliditetom čiji se članovi bave boćanjem.  

Klub okuplja sportaše svih kategorija invaliditeta koje se bave boćanjem.  
Klub je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna interesna udruga.  

 
Članak 3 

Sjedište Udruge je u Puli, Maksimijanova 23.  
Udruga djeluje na području Istarske županije. 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba.  

 
Članak 4 

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. 
 

Članak 5 
BKOSIŽ «ISTRIJANA» 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 logo Kluba, ali se tekst -Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske 

županije, nalazi u podnožju, i u logu nema linijske okrugle crte. 
 

Članak 6 
Rad Kluba je javan.  
Javnost rada se ostvaruje obavještavanjem o radu članstva putem javnih glasila i ostalih medija, interneta, oglasa i 

ostalim od interesa za Klub. 
 

Članak 7 
Klub se može učlaniti i udružiti u općinske, gradske, županijske, državne, međunarodne i ostale saveze, 

organizacije i ostala interesna udruženja ako je to u interesu Kluba, a nije u suprotnosti sa zakonom. 
Klub održava kulturno-športske veze sa ostalim klubovima diljem Republike Hrvatske. 

 
 



2. SVRHA, CILJ I DJELATNOST KLUBA 
Članak 8 

Svrha Kluba je: promidžba, razvoj i unapređenje boćanja osoba s invaliditetom.  
 

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, 
• širenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u ciljem sudjelovanju u raznim oblicima natjecanja i sportske 

rekreacije u boćanju i njihovog pristupa programima treninga s ciljem poboljšanja njihove vještine, 
• socijalno i zdravstveno napredovanje članova Kluba  - osoba s invaliditetom,  
• ostalo od interesa za članove Kluba.  

Članak 10 
Djelatnosti Kluba su: 

• edukacija osoba zainteresiranih za realizaciju specifi čnih 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 Klubova i 
organizacija,   

• ostvarivanje kontakata i suradnje sa srodnim Klubovima, organizacijama i ostalim pravno fizičkim osobama,  
• organizacija prezentacija, natjecanja, seminara, radionica i sličnih javnih manifestacija za ostvarenje temeljnog 

cilja osnivanja Kluba,  
• izdavanje tiskanih i drugih materijala koji sadržajem pridonose ostvarenju cilja osnivanja Kluba, 
• poticanje i usmjeravanje znanstvenih istraživanja iz različitih područja društvenih djelatnosti, koja su vezana za 

programsku orijentaciju Kluba, 
• obavljanje drugih djelatnosti dozvoljenih pravnim dokumentima RH koje mogu pridonijeti ostvarenju temeljnog 

cilja postojanja Kluba,  
• surađivanje s fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pomažu ostvarenje cilja Kluba.  

3. ČLANSTVO KLUBA 
Članak 11 

Redovnim članom Kluba može postati svaka osoba s invaliditetom koja prihvati programska načela i Statut 
Kluba.  

Podupirući članovi Kluba mogu biti osobe koje daju financijsku potporu ili drugim načinom pomažu Klub. 
Svi članovi Kluba svoja prava i obaveze u Klubu ostvaruju sukladno odredbama odgovarajućih zakonskih propisa 

i ovog Statuta. 
Članak 12 

Odluku o prijemu u članstvo Kluba donosi Predsjedništvo Kluba. U Klubu se vodi registar članova.  
 

Članak 13 
Prava i obveze članova Kluba su: 

• birati i biti biran u tijela Kluba,  
• odlučivati o radu i aktivnostima Kluba,  
• biti upoznat sa aktivnostima, odlukama i zaključcima Kluba,  
• sudjelovati u djelatnostima Kluba,  
• doprinositi ostvarivanju ciljeva Kluba,  
• pridržavati se odredaba Statuta Kluba,  
• svojim ponašanjem i djelovanjem doprinositi promicanju ugleda Kluba.  

 
Članak 14 

Članstvo u Klubu prestaje: 

• prestankom djelovanja Kluba,  
• pismenom izjavom člana o istupanju iz članstva,  
• isključenjem iz članstva ako član djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, 
• odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Kluba, 
• isključeni član na odluku ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna. 



4. TIJELA KLUBA 
 

Članak 15 
Tijela Kluba su: 

• Skupština,    
• Predsjedništvo,  
• Predsjednik,  
• Nadzorni odbor, 
• Stegovna komisija, 
• Sud časti.  

 
Članak 16 

SKUPŠTINA KLUBA  
 

Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine ju svi članovi Kluba.  
 

Redovna Skupština održava se jednom godišnje, a saziva ju predsjednik Kluba dostavljanjem pismenih poziva 
svim članovima uz naznaku dnevnog reda i to najmanje deset dana unaprijed. 
Skupštinama mogu prisustvovati i gosti, ali bez prava odlučivanja. 
 

Izvanrednu Skupštinu može sazvati: 

• predsjednik na vlastitu inicijativu,  
• po nalogu Nadzornog odbora Kluba,  
• ili na zahtjevu najmanje jedne trećine članova Skupštine. 

Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnesenog 
zahtjeva, sazvat će je predlagač.  

 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice članova.  

Ako je nazočno manje od polovice članova, Skupština se ponovo saziva u roku ne manjem od 8 dana, time da tada 
Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje trećina ukupnog broja članova Skupštine. 

Odluke o izmjenama, dopunama i novom Statutu i prestanku rada Kluba Skupština donosi glasovanjem ''za'', više 
od dvije trećine nazočnih članova Skupštine. 
Mandat članova Skupštine traje 4 godine. 
Odluke o Skupštini donose se većinom glasova nazočnih članova Skupštine.  

Glasovanje je javno ako Skupština za pojedini slučaj ne odredi drukčije.  
 

Skupština Kluba: 

• donosi Statut i njegove izmjene i dopune,  
• bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i Suda časti,  
• donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba,  
• odlučuje o udruživanju i isključenju u Saveze i ostale asocijacije od interesa za članstvo Kluba, 
• donosi plan rada i aktivnosti za mandatno razdoblje od 4 godine i usvaja završni račun,  
• razmatra izvještaj o radu Predsjedništva Kluba,  
• odlučuje o prestanku rada Kluba,  
• odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Kluba u skladu sa ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost 

drugih tijela,  
• rješava žalbe članova Kluba koji su nezadovoljni odlukama Predsjedništva Kluba.  

 
Članak 17 

PREDSJEDNIŠTVO KLUBA  
 

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom Kluba između dvije sjednice Skupštine u skladu sa 
ovim Statutom i odlukama Skupštine. 

Predsjedništvo sačinjavaju Predsjednik i 4 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.  
 



Predsjedništvo Kluba: 

• između svojih članova bira i razrješuje Predsjednika i dopredsjednika Kluba koji su ujedno i ovlaštene osobe za 
zastupanje Kluba, i o promjenama obavještava nadležne institucije i registre u koje se izabrani upisuju, 

• predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba bira na maksimalno mandatno razdoblje od 4 godine, 
• jednoglasnom odlukom članova Predsjedništva donosi odluke o učlanjenu (isto tako i o isčlanjenju) u interesne 

gradske, županije, državne, međunarodne Saveze, zajednice i ostalo od interesa,  
• između svojih članova bira i razrješuje predstavnika Kluba u tijela Saveza i ostalih institucija čiji je Klub članica, 
• između svojih članova bira i razrješuje potpisnike financijske dokumentacije, 
• utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, odlučuje o izvješćima stegovne komisije, 
• utvrđuje prijedlog godišnjeg rada i aktivnosti, financijskog plana i završnog računa Kluba, 
• uz Predsjednika Kluba određuje osobe s pravom potpisa poslovnih i financijskih dokumenata Kluba,  
• podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu, brine se o informiranju članstva i javnosti,  
• odlučuje o korištenju imovine Kluba, odlučuje o osnivanju stručne službe Kluba, 
• odlučuje o stjecanju i korištenju osnovnih sredstava pojedinačne vrijednosti veće od 4.000,00 kn, 
• imenuje i razrješuje Trenera Kluba i Kapetana momčadi Kluba, koji mogu biti i članovi Kluba i u tijelima Kluba, 
• raspravlja i donosi odluke o programskom planu i orijentaciji Trenera Kluba i Kapetana momčadi Kluba,  
• imenuje i razrješuje tročlanu Inventurnu komisiju Kluba (članove Kluba koji nisu u nijednim tijelima Kluba) 
• donosi opće akte Kluba i sklapa ugovore, partnerstva i sporazume od interesa za Klub,  
• priprema i organizira stručne i druge skupove vezane uz boćanje i kategorizaciji svojih članova,  
• odlučuje o dodjeli nagrada, naknada, priznanja i pomoćima pojedincima i ustanovama,  
• odluke može donositi i telefonskim dogovorom članova i na slijedećoj sjednici ista se mora verificirati, 
• delegira članove za obavljanje djelatnosti kojima se pridonose ostvarenju ciljeva Kluba,  
• obavlja i sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost, ali i ostale od interesa za članstvo Kluba. 

 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a minimalno dvaput godišnje. Odluke Predsjedništva su 

pravovaljane ako je za njih glasala većina prisutnih. Za održavanje sjednice Predsjedništva potrebna je prisutnost 
minimalno tri člana predsjedništva. Sjednice predsjedništva saziva i vodi predsjednik Kluba. 
 

Predsjedništvo kluba odgovara za svoj rad Skupštini Kluba. 
Član predsjedništva Kluba koji zatraži razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, dužan je obavljati svoju 

dužnost do donošenja odluke o razrješenju Skupštine Kluba. Skupština je dužna donijeti odluku o razrješenju na prvoj 
sjednici. 

Članovi predsjedništva 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. 

 
Članak 18 

PREDSJEDNIK KLUBA  
 

Predsjednik Kluba:  

• saziva sjednice Skupštine Kluba,  
• je predsjednik Predsjedništva Kluba i Predsjednik Skupštine Kluba, 
• saziva i predsjedava sjednicama Kluba,  
• predstavlja i zastupa Klub,  
• potpisuje akte predsjedništva, te financijske dokumente kao naredbodavac po proračunu,  
• vodi i brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva,  
• organizira pripremu materijala za sjednicu Skupštine i Predsjedništva,  
• usklađuje, potiče i usmjerava rad radnih tijela Kluba, 
• odlučuje o radu stručne službe i suradnika Kluba, 
• odlučuje o nabavci osnovnih sredstava i stvari sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 4.000,00 kn (četiri 

tisuće kuna),  
• brine o zakonitosti djelovanja Kluba,  
• donosi i nadopunjuje godišnji plan rada i aktivnosti i godišnji financijski plan, sukladno četverogodišnjem planu 

rada Skupštine Kluba,  
• odlučuje o pokretanju stegovnog postupka,  
• izvješćuje Predsjedništvo Kluba o aktivnostima između dviju sjednica,  
• osigurava javnost rada Kluba,  
• stara se o djelovanju Kluba u izvanrednim uvjetima,  
• obavlja i druge poslove od važnosti za Kluba shodno zakonu i odredbama Statuta,  



• Predsjednik može od Predsjedništva zatražiti razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, ali je dužan 
obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Na odluku predsjedništva ima pravo žalbe Skupštini 
Kluba koja je dužna donijeti konačnu odluku o na prvoj sjednici,  

• Predsjednik može biti opozvan na Predsjedništvu ako je svojim radom i djelovanjem odstupio od pravila ovog 
Statuta ili drugih propisanih načela,  

• Predsjednika u slučaju nemogućnosti obavljanja njegovih poslova zamjenjuje dopredsjednik Kluba. 
 

Radi stalnog praćenja aktivnosti na provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva te vođenja i 
usmjeravanja rada stručne službe Kluba, Predsjedništvo  imenuje  i razrješuje tajnika Kluba. 

 
Tajnik se imenuje na rok od maksimalno 4 godine i za svoj rad odgovara predsjedniku Kluba i Predsjedništvu. 

Prava, obveze i status tajnika Kluba pobliže se reguliraju odlukama Predsjedništva. 

 
Članak 19 

NADZORNI ODBOR KLUBA  
 

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Saveza, a izvješćuje o svome radu Skupštinu. Nadzorni odbor 
ima tri člana. Odluke donosi većinom glasova. 

Članovi Nadzornog odbora su članovi Kluba, a bira ih Skupština. U nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi 
ostali tijela Kluba. 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 

• primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Kluba,  
• materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba,  
• ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata Kluba,  
• obavlja i druge poslove nadzora i kontrole koje mu povjeri Skupština,  
• te o svom radu podnosi izvješće Skupštini.  

 
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba. Predsjedništvo 

i svaki član Kluba dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti 
vezane uz rad i aktivnosti Kluba.  

Članovi Nadzornog odbora mogu pozvati članove Predsjedništva na svoje sjednice radi ostvarenja svojih zadataka 
iz prethodnog članka. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, ali bez prava 
odlučivanja. 
 

Članak 20. 
STEGOVNA KOMISIJA KLUBA  

 
Članovi Kluba koje nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe Statuta, zloupotrebljavaju ovlasti i 

položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Kluba, podliježu stegovnoj odgovornosti.  
Stegovni postupak pokreće predsjednik Kluba po svojoj volji, ili na traženje najmanje tri člana Kluba, a  

vodi ga stegovna komisija koju imenuje Skupština Kluba. 
Stegovna komisija sastoji se od tri člana, koji između sebe na prvoj svojoj sjednici izaberu Predsjednika komisije. 
Mandatno razdoblje Stegovne komisije traje 4 godine. 
Stegovna komisija u svom postupku pridržava se pravila općeg upravnog postupka i važećih zakona.  
Po okončanju postupka Stegovna komisija podnosi izviješće Predsjedništvu Kluba, a Predsjedništvo Skupštini 

Kluba. 
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: opomena ili isključenje iz Kluba.  
Odluke se donose većinom glasova svih članova komisije.  
Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti 

Žalba Skupštini.  
   Skupština je dužna riješiti žalbu na svojoj prvoj godišnjoj sjednici. 

 
Članak 21 

SUD ČASTI KLUBA  
 

  Sud časti sastoji se od 3 člana koje bira Skupština između članova Kluba na mandatno razdoblje od 4 godine. 
Članovi Suda časti na svojoj prvoj sjednici biraju između svojih redova Predsjednika. 
  Sud časti štiti ugled Kluba nadzirući ukupno djelovanje Kluba, provođenje Statuta i ponašanje svih tijela i članova 
Kluba.   



 Sud časti djeluje samostalno i na vlastitu inicijativu.  
O svojim opažanjima može pismenim putem obavještavati tijela Kluba, 

 Sud časti može predlagati Skupštini i Predsjedništvu odlikovanja za zaslužne pravne i fizičke, koje su svojim 
radom doprinijeli kvaliteti rada Kluba. 
  

5. ODLUČIVANJE U TIJELIMA KLUBA   
 

Članak 22 
Tijela Kluba rade i odlučuju na sjednicama. Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici bude nazočno 

više od polovine članova tog tijela ako ovim Statutom nije drugačije propisano.  
Odluka se donosi većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova tog tijela, ako ovim Statutom nije drugačije 

propisano. 
Izjašnjavanje na sjednicama obavlja se javno. 
Protiv donesene odluke može se izjaviti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. 
 

6. MATERIJALNA SREDSTVA, NJIHOVI IZVORI I KORIŠTENJE 
 

Članak 23 
Imovinu Kluba čine prihodi koje Klub ostvaruje od: 

• članarine,  
• donacija i dotacija pravnih i fizičkih osoba, 
• sredstava dobivenih iz proračuna županije, općina, gradova, nadležnih ministarstava, državnog proračuna RH, 

Saveza i institucija čiji je Klub članica, 
• javljanjem na natječaje, 
• međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Kluba,  
• sredstava ostvarenih vlastitim djelatnostima sukladno Zakonu RH i Statutu Kluba, 
• ostalih prihoda sukladno Zakonu.  

Članak 24 
Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. 

Članak 25 
Pravo raspolaganja imovinom Kluba imaju Predsjedništvo Kluba i predsjednik, temeljem financijskog godišnjeg 

plana i programa.  
U slučaju da Klub u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ista se može koristiti isključivo za obavljanje i 

unaprjeđivanje djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju Statutom utvrđeni cilj i svrha postojanja. 
Članak 26 

Klub za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom RH. 
 

Članak 27 
Materijalno-financijsko poslovanje i izrada završnog računa obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima 

RH.  
Dokaze o materijalnom poslovanju – Završni račun, Predsjedništvo je dužno podnijeti na godišnjim sjednicama 

Skupštine.  
Imovina stečena djelatnošću Kluba koristi se za ostvarenje cilja i svrhe postojanja Kluba sukladno Statutu i 

važećim zakonima RH. 
 

7. PRESTANAK RADA KLUBA 
 

Članak 28 
Klub prestaje s radom odlukom Skupštine i po sili zakona. Skupština će donijeti odluku o prestanku rada Kluba 

kada ocijeni da više ne postoji potreba za djelovanjem Kluba, ili da Klub ne ostvaruje, ili ne može ostvariti cilj i svrhu 
svog postojanja. 

U slučaju prestanka rada Kluba, sva njegova imovina, nakon podmirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugog 
postupka, predat će se nekoj od srodnih udruga, zaklada ili fondacija istih ili sličnih ciljeva kao i Klub. Odluku o 
primopredaji donijeti će Skupština Kluba većinom glasova. 
 
 



8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29 
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo Kluba i upućuje ga na raspravu članovima Kluba. 
Pismeni prijedlog za izmjenu Statuta može Predsjedništvu podnijeti tijelo Kluba ili član Kluba. 
 

Članak 30 
Tumačenje ovog Statuta daje Predsjedništvo Kluba. 
 

Članak 31 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

         
                                                              Predsjednik Kluba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Puli, 24. veljače 2009. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


