
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14), Članka 14 i 23 Zakona o 

sportu (N.N. br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) na Skupštini 

NOGOMETNOG KLUBA „DRAČICE“ ĐAKOVO održanoj 26. kolovoza 2018. godine 

donijela je 

 

STATUT 

NOGOMETNOG KLUBA „DRAČICE“ ĐAKOVO 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim statutom uređuju se naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata, područje 

djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, ciljane skupine i djelatnosti kojima se ostvaruju 

ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i 

prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornost, te stegovnoj odgovornosti 

članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu, izboru, 

opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja 

skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku 

postojanja Udruge, imovini, način njezinog stjecanja i raspolaganja s imovinom, 

postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba 

interesa unutar Udruge i druga važna pitanja za rad Udruge, odnosno opća pravila 

kojim se članovi dragovoljno podvrgavaju radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa 

i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti. Nogometni klub „DRAČICE“ 

ĐAKOVO je sportska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao 

temeljnim aktom udruge. 

II. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA 

Članak 2. 

Puni naziv udruge glasi : NOGOMETNI KLUB „DRAČICE“ ĐAKOVO. 

Skraćeni naziv udruge glasi : NK „DRAČICE“ Đakovo. 

Sjedište Udruge je: ĐAKOVO, Lička 2. 

Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor. 

 

III. IZGLED PEČATA UDRUGE ZASTAVE I ZNAKA 

Članak 3. 

Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, na rubu je ispisan tekst NK 

„DRAČICE“ ĐAKOVO, a u sredini je znak kluba nogometna lopta. 



 

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik i tajnik udruge. Zastava kluba je crveno 

bijele boje s znakom kluba u sredini. 

Znak kluba je s natpisom NK (gore) i „DRAČICE“ (u sredini), u sredini se nalazi 

nogometna lopta, rub je zlatne boje, dok je ispuna grba crvene i bijele boje. Slova su 

zlatne boje. 

Članak 4. 

Udruga je u svom djelovanju samostalna. Udruga je neprofitna pravna osoba upisana 

u registar udruga Republike Hrvatske. Udruga obavlja djelatnost na području Grada 

Đakova i Osječko-baranjske županije. 

Članak 5. 

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik, 2 dopredsjednika, tajnik i 2 zamjenika i 

blagajnik i 2 zamjenika. 

Članak 6. 

Klub je član Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) 

i neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (daljnjem tekstu: HNS). 

 

Klub, njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba 

obvezuju se: 

• postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni 

nogometni savez BORD (IFAB) 

• poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair -

playa, 

• poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako 

vrijeme, 

• priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), 

kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e, 

• priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno 

relevantnim odredbama Statuta HNS-a, 

• podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s 

primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i 

nepristranom arbitražnom sudu, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim 

zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj. 

 

Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju. 

Klub i osobe iz stavka 1. ovog članka, suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne 

odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje 

ovih obveza. 



 

Klub se obvezuje da će sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju HNS ili ŽNS i da 

će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u. 

 

Klub se obvezuje na obostranu suradnju s Udrugom „Otvarač“ Đakovo u vidu sportske, 

financijske, materijalne i nematerijalne pomoći, sudjelovanjem u promociji i natjecanju 

te u svim segmentima koji će doprinijeti razvoju jedne i druge udruge. 

Članak 7. 

Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere. Diskriminacija bilo koje vrste prema 

osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, 

jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog 

za suspenziju ili isključenje iz Kluba. 

IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJANA 

SKUPINA I DJELATNOSTI KLUBA 

Članak 8. 

Područja djelovanja Kluba su sportske djelatnosti: nogomet, sudjelovanje u sportskom 

natjecanju, sportska priprema i sportska poduka. 

Ciljane skupine Kluba s obzirom na članstvo prema kojima je Klub usmjeren su: 

• Djeca – opća populacija, 

• Građani – opća populacija, 

• Mladi – opća populacija, 

• Sportaši. 

Ciljevi kluba su: 

• Promicanje, razvitak i unaprjeđenje nogometa, 

• Okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom, 

• Razvoj i promicanje nogometa, 

• Nogometna poduka igrača i mlađih uzrasta.  

 

V. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI 

Članak 9. 

Djelatnosti Kluba su: 

• Sudjelovanja u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i 

momčadima mlađih uzrasta, 

• Održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, 

• Ostvarivanje stručno – pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima 

HNS-a i ŽNS-a, 



• Suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika 

nadarenih za nogomet, 

• Upravljanje i održavanje nogometnih igrališta i drugih sportskih građevina na 

kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti, 

• Vođenje registra članova 

• Skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika, 

• Sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član, 

• Sudjelovanje u nogometnim natjecanjima 

 

VI. UVIJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, 

OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 

UDRUGE I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA 

Članak 11. 

Članstvo u Klubu je dragovoljno. Članom Kluba može postati svaka poslovno 

sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu te izvrši uplatu 

članarine za tekuću godinu. Iznos članarine određuje Upravni odbor Kluba. 

Članom Kluba može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako 

za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav član nema 

biračko pravo na Skupštini dok ne stekne poslovnu sposobnost. 

 

Članak 12. 

Član Kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj propisuje 

Upravni odbor posebnom odlukom. 

 

Klub vodi registar članova sukladno odluci Upravnog odbora elektronički ili na drugi 

prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama – osobno ime 

(naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, 

kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi. Za vođenje registra odgovoran 

je tajnik kluba. 

 

Članak 13. 

Članstvo u Udruzi može biti: redovno i počasno. 

Redovni članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu udruge. 

Počasni članovi su oni koji su, zbog svoga doprinosa u radu i ostvarivanju ciljeva 

Udruge, uz svoj pristanak izabrani u počasno članstvo. 

Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi upravni odbor. 

Počasni član nema pravo glasa, ne može sudjelovati u biranju tijela udruge, niti može 

biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu udruge. 

Članak 14. 

Prava člana su: 



•  sudjelovati u radu kluba, 

• birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba, 

• biti redovno izvještavan o aktivnostima Kluba. 

Članak 15. 

Obveze člana su: 

• svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba i ovog 

statuta, 

• pridržavati se odredbi ovog statuta i drugih općih akata kluba, 

• plaćati članarinu. 

Članak 16. 

Članstvo u klubu prestaje: 

• prestankom rada Udruge, istupanjem, brisanjem, isključenjem ili smrću člana. 

• istupanjem prestaje članstvo u Udruzi temeljem pismene izjave člana da ne želi 

biše biti članom Udruge 

• Članovi Udruge koji ne podmire sve obveze za tekuću godinu do kalendarskog 

završetka te godine gube status člana Udruge. 

• Članovi koji ne uplate članarinu za tekuću godinu ne mogu imati članska prava 

(izborno pravo) odnosno ista se nalaze u mirovanju do trenutka uplate. 

Članak 17. 

Člana se može isključiti: 

• Ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba, 

• Ako ne izvršava obveze člana osobito ako ne poštuje odredbe ovog 

Statuta. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor, a član ima pravo 

žalbe u roku od 8 dana od dana prijema iste Skupštini, a Skupština je 

obveza riješiti u roku od 60 dana odluka Skupštine je konačna. 

Članak 18. 

Kategorije i status igrača i članova kluba 

1. Odrasli 

2. mladi uzrasti – juniori, kadeti i pioniri početnici 

3. veterani i igrači mogu imati status amatera 

 

Klub može svojim članovima koji amaterski sudjeluju u natjecanjima dati nagradu za 

postignute rezultate, davati im potporu u novcu (stipendije), naknadu za putne 

troškove, troškove prehrane i sl.; upućivati ih na struno usavršavanje i natjecanja 

(otvorena prvenstva, turniri i sl.). 

 

 



 

 

 

VII. USTROJSTVO 

Članak 19. 

Tijela kluba su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, dva Dopredsjednika, Tajnik i 

dva Zamjenika, Blagajnik i dva Zamjenika, Nadzorni odbor i Likvidator. 

  

Skupština kluba (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo koje upravlja poslovima 

u Klubu i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u 

nadležnost. 

 

Upravni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba. Predsjednik Kluba zastupa i predstavlja 

klub i predsjeda Skupštinom i Upravnim odborom. 

 

Dopredsjednik Kluba i njegova dva zamjenika zastupaju i predstavljaju Klub. 

Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba. 

 

Tajnik zastupa i predstavlja te je ujedno administrativno tijelo. Tajnik ima dva zamjenika 

koji također zastupaju i predstavljaju udrugu. 

 

Blagajnik je tijelo nadležno za financijski dio poslovanja udruge. Blagajnik zastupa i 

predstavlja Udrugu te je ujedno i administrativno tijelo. Blagajnik ima dva zamjenika 

koji su također zaduženi za financijski dio poslovanja Udruge te zastupaju i 

predstavljaju Udrugu te su ujedno i administrativno tijelo. 

 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog 

postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do 

okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

 

Tijela kluba bira ili imenuje Skupština kluba, bez vanjskih utjecaja i sukladno s 

postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima. 

 

VIII. SKUPŠTINA 

Članak 20. 

Skupština djeluje na sjednicama. Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a 

najmanje jedanput godišnje. Sjednica Skupštine može biti Redovna, Izborna, 

Izvanredna.  

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje.  

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.  



Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba. Predsjednik kluba mora sazvati sjednicu 

Skupštine ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova 

Skupštine. Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% 

članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova svih članova Skupštine.  

Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, 

sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može 

donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 20% članova Udruge. 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

Dnevni red sjednice iz stavka 4. ovog članka treba sadržavati točke koje je predložio 

podnositelj zahtjeva te se tijekom sjednice Skupštine dnevni red više ne može mijenjati. 

U slučaju iz stavka 4. ovog članka predsjednik Kluba sjednicu Skupštine obavezan je 

sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se treba održati u roku 

60 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Kluba sukladno tome ne 

sazove sjednicu Skupštine, podnositelj zahtjeva može utvrditi datum sjednice i sazvati 

je, te o tome izvijestiti županijski nogometni savez.  

U slučaju isteka mandata predsjednika, a nije sazvana izborna sjednica Skupštine, 

sjednicu može sazvati predsjednik kluba koji je upisan u Registar udruga RH ili 10% 

članova upisanih u evidenciji članstva prije isteka mandata tijela upravljanja. 

Na sjednicu Skupštine vodi se zapisnik i biraju se ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj 

sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira 

tajnik Kluba.  

Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu 

Skupštine. 

Članak 21. 

Skupštinu čine svi redovni članovi kluba. Po principu jedan član - jedan glas u 

Skupštini. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka članovi Skupštini, bez obzira na članstvo u 

Klubu ne mogu biti: 

• aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, 

• članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih 

kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, 

• menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja 

utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana, 

• dioničar nogometnog kluba – sportskog dioničkog društva u Republici 

Hrvatskoj,  

• član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz RH, 

• nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, ne 

uključujući NOGOMETNI KLUB „DRAČICE“ ĐAKOVO, 

• osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima 

tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica 



djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća, 

sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj-

posvojenik,  

• osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede 

obveze vođenja poslovnih knjiga oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, 

zloupotrebe u postupku ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakona RH, 

i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s 

time da se to u vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, 

• osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja 

koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba, 

• osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili 

prekršaje u športu i u svezi sa športom, 

• osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca 

član Kluba, 

• profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici 

Hrvatskoj. 

Članak 22. 

Skupština: 

• donosi Statut kluba, njegove izmjene i dopune i druge opće akte Kluba, 

• utvrđuje opću politiku Kluba, 

• bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika, te članove Upravnog 

odbora, 

• bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora, 

• bira i razrješuje likvidatora Kluba, 

• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanje, 

• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o 

radu za prethodnu kalendarsku godinu, 

• odlučuje o statusnim promjenama Kluba, 

• odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti i gospodarskih djelatnosti, 

• donosi program razvoja Kluba, 

• usvaja godišnje financijsko izvješće, 

• usvaja godišnji završni račun Kluba, 

• daje autentično tumačenje Statuta, 

• rješava žalbe članova o isključenju, 

• donosi odluku statusnim promjenama Kluba, 

• razmatra i odlučuje o usvajanju izvještaja Izvršnog i Nadzornog odbora, 

• odlučuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je 

dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine, 

• odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnosti drugih 

tijela Kluba. 

 



 

IX. UPRAVNI ODBOR 

Članak 23. 

Upravni odbor ima predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika i dva zamjenika, 

blagajnika i dva zamjenika i 20 članova. 

 

Kandidate za članove Upravnog odbora može predložiti predsjednik Kluba ili najmanje 

pet članova Skupštine. Za članove Upravnog odbora izabrani su kandidati koji su dobili 

najviše glasova. 

 

Član upravnog odbora ne može biti: 

• aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, 

• članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih 

kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, 

• menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja 

utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana, 

• dioničar nogometnog kluba – sportskog dioničkog društva u Republici 

Hrvatskoj,  

• član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz RH, 

• nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, ne 

uključujući NOGOMETNI KLUB „DRAČICE“ ĐAKOVO, 

• osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te 

članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja 

sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu 

(preci i potomci), braća, sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni 

drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik,  

• osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, 

povrede obveze vođenja poslovnih knjiga oštećenja vjerovnika, 

pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku ili proizvodne tajne ili 

prevare iz Kaznenog zakona RH, i to za vrijeme od pet godina po 

pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se to u vrijeme ne 

računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, 

• osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja 

zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja 

Kluba, 

• osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena 

djela ili prekršaje u športu i u svezi sa športom, 

• profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici 

Hrvatskoj, 

• direktor kluba. 



Članu Upravnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u 

slučaju: 

• razrješenja, 

• podnošenja pisane ili zapisnikom uvedene ostavke, 

• gubitka poslovne sposobnosti, 

• nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost. 

Članak 24. 

Upravni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje 

jedanput mjesečno. 

 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog 

broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Sjednicama 

Upravnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, 

prvi dopredsjednik član Upravnog odbora. 

 

Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, 

sjednica Upravnog odbora se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Upravni 

odbor može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 30% članova 

Udruge. 

 

Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova Upravnog odbora, 

predsjednik je obavezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koje se treba održati u 

daljnjem roku od deset dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, 

predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Izvršnog odbora. 

 

Članak 25. 

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove: 

• utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština, 

• priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština, 

• organizira rad i djelovanje Kluba između sjednica Skupštine, 

• provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine, 

• donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu 

Stručne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu 

Omladinske škole i druge opće akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština, 

• donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Kluba, 

• daje prijedlog financijskog izvješća i financijskog plana, 

• izvršava financijski plan, 

• donosi odluku o isključenju članova, 

• brine o financijskoj stabilnosti Kluba i osiguravanju financijskih sredstava za 

rad 



• donosi odluku o osobama s ovlaštenjima u financijskom poslovanju, 

• donosi odluku o visini članarine, 

• upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Kluba i odlučuje o njima, 

• imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela (komisija), 

• imenuje osobe zaduženje za određene poslove unutar Kluba, 

• obavlja i druge poslove utvrđenim ovim Statutom, drugim aktima Kluba ili koje 

mu povjeri Skupština. 

 

X. NADZORNI ODBOR 

Članak 26. 

Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog 

završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje 

sredstva Kluba. 

O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu 

koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti. 

Članak 27. 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština. 

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova. 

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik, 

najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba. 

 

XI. PREDSJEDNIK 

Članak 28. 

Predsjednik kluba bira Skupština na vrijeme od dvije godine, ista osoba može biti 

birana više puta. 

Predsjednik Upravnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba. 

 

Predsjednik: 

• zastupa Klub i predstavlja Klub, 

• odgovara za zakonitost rada Kluba, 

•  saziva sjednice Skupštine i rukovodi radom Skupštine, 

•  saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora, 

•  potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, 

•  utvrđuje prijedlog plana rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje 

i prihvaćanje, 

•  brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine, 

•  upravlja imovinom Kluba, 



•  dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi 

registar udruga, 

•  brine o izvršenju i provedbi odluka Skupštine, 

•  podnosi izvješće o radu Skupštini, 

•  brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba, 

•  rukovodi materijalnim i financijskim poslovanjem kluba, 

•  brine o financijskoj stabilnosti Kluba i osiguravanju financijskih sredstava za 

rad, 

•  potpisuje ugovore s trenerima, igračima ili trećim osobama, 

•  predlaže počasne članove Kluba, 

•  sklapa ugovore i sporazume i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun 

Kluba, 

•  obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba. 

 

Članak 29. 

Dva Dopredsjednika bira Skupština na prijedlog predsjednika, koji su po funkciji 

ujedno i dopredsjednici Upravnog odbora. Mandat traje dvije godine, iste osoba 

mogu biti birane više puta. 

 

Dva Dopredsjednika: 

• zastupa i predstavlja Klub, 

•  utvrđuje prijedlog plana rada i Statuta koji se podnose Skupštini na 

razmatranje i prihvaćanje, 

•  brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine, 

•  brine o izvršenju i provedbi odluka Skupštine, 

•  podnosi izvješće o radu Skupštini, 

•  brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba, 

•  član je upravnog odbora, 

•  pomaže predsjedniku u ostvarivanju ciljeva i programa rada kluba, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik. 

 

Dopredsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini kluba. 

 

XII. TAJNIK KLUBA 

Članak 30. 

Tajnika i dva zamjenika Tajnika bira Skupština na vrijeme od dvije godine, iste osobe 

mogu biti birane više puta. 

 

Tajnik i dva Zamjenika: 

•  zastupa i predstavlja Klub, 



•  član je Upravnog odbora, 

•  vodi popis članova Udruge, 

•  pomaže predsjedniku i dopredsjedniku oko organiziranja raznih skupova, 

seminara te drugih važnih događaja za rad kluba, 

• obavlja i druge administrativne poslove, 

•  odlučuje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti trenera i igrača, 

•  odgovara za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Upravnog odbora i 

drugih tijela. 

 

XIII. BLAGAJNIK KLUBA 

 

Članak 31. 

 

Blagajnik i dva zamjenika bira skupština na vrijeme od dvije godine, iste osobe mogu 

biti birane više puta. 

 

Blagajnik i dva zamjenika: 

 

• Zastupa i predstavlja Klub, 

• Član je Upravnog odbora, 

• pomaže predsjedniku i dopredsjedniku oko organiziranja raznih skupova, 

seminara te drugih važnih događaja za rad kluba, 

• obavlja i druge administrativne poslove, 

• vodi evidenciju financijskog poslovanja 

• vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge 

•  podnosi izvješća o materijalno-financijskom stanju Udruge Upravnom odboru i 

Skupštini Udruge 

 

XIV. IZBOR I OPOZIV LIKVIDTORA UDRUGE 

Članak 32. 

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština Kluba. 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Kluba i koja je kao 

likvidator udruge upisana u registar udruga. 

Likvidator ne mora biti član udruge. 

 

Likvidator zastupa Udrugu u prestanku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog 

postupka upisuje u registar udruga kao ovlaštena osoba za zastupanje Udruge, do 

okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga. 

Likvidator je dužan ispunjavat sve zakonske obveze i poštovati rokove koji su 

propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge. 

 

 



 

 

XV. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM 

Članak 33. 

Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i 

prava kojima raspolaže Klub. 

 

Članak 34. 

Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica za sportske priredbe, 

prodaja suvenira i reklamnih predmeta i dr.), iz sredstava jedinice lokalne samouprave 

koji se osiguravaju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora, darova i 

drugih izvora sukladno zakonu. 

Članak 35. 

Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se financijskim planom Kluba u sukladno 

godišnjem programu. Financijsko razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. 

siječnja i završava svakog 31. prosinca. Primarni nalogodavac za izvršenje 

financijskog plana je predsjednik Kluba. 

Članak 36. 

Materijalno-financijsko poslovanje Klub vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje 

način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

Članak 37. 

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. 

Upravni odbor odlučuje o stjecanju, prodaju, prijenosu na drugu pravnu osobu ili 

davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine. 

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA 

Članak 38. 

Članovi Kluba obvezuju se rješavati eventualne sporove koje nastanu iz odnosa koji 

su vezani uz Klub sporazumno. Ukoliko se spor na taj način ne bi mogao riješiti ili ima 

prigovor na rad Kluba a odnosi se na djelatnosti Kluba, može se obratiti Upravnom 

odboru Kluba sa zahtjevom za ispravljanjem uočenih nedostataka ili za rješavanjem 

spora. 

Ovisno o vrsti spora, članovi Kluba se za rješavanje mogu obratiti Arbitraži HNS-a ili 

Arbitražnom sudu HNS-a, sukladno Statutu i odgovarajućim pravilnicima Hrvatskog 

nogometnog saveza. 

 

 



 

XVII. OSTALE ODREDBE 

Članak 39. 

Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest 

mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna 

osuda ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna 

natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu skupštine i drugih 

tijela upravljanja Kluba niti može biti ovlaštena za zastupanje Kluba. 

Članak 40. 

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na 

štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se, do pravomoćnosti presude, odnosno 

obustave postupka, iz poslova u Klubu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno 

maloljetnicima. 

 

XVIII. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 41. 

Rad Kluba je javan. 

 

 Javnost rada se ostvaruje: 

• pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i 

drugim pozvanim i zainteresiranim osobama, 

•  obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju 

sjednica, 

• obavještavanjem građana o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog 

priopćavanja i na tiskovnim konferencijama, 

• na druge načine. 

 

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 42. 

Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči. 

Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova 

svih članova Skupštine. 

Članak 43. 

U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba, nakon namirenja eventualnih 

vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugih postupaka, prelazi u vlasništvo udruzi istih 

ili ličnih statutarnih ciljeva. 

Ukoliko takva sportska udruga neće postojati, imovinu Kluba prelazi u vlasništvo Grada 

Đakova 



 

Članak 44. 

Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od 

dana njegovog stupanja na snagu. 

Članak 45. 

Ovaj statut stupa nagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere pri tijelu 

državne uprave. 

 

 


