Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Hrvački klub
Podravka na sjednici Skupštine održanoj 24.09.2015. godine, izglasao je:
S T A T U T
HRVAČKOG K L U B A “P O D R A V K A”
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, skraćenom nazivu, nazivu na stranom jeziku,
skraćenom nazivu na stranom jeziku, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i
području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te
gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge;
o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te
stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu
sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju
mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora
udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o
postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i
sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
Članak 2.
Naziv Kluba je: Hrvački klub “PODRAVKA”
Skraćeni naziv kluba je: HK “PODRAVKA”
Naziv Kluba na engleskom jeziku glasi: Wrestling club „PODRAVKA“
Skraćeni naziv Kluba na engleskom jeziku glasi: WC „PODRAVKA“
Sjedište kluba je: Koprivnica, Miklinovec 6a.
Klub djeluje na području Grada Koprivnice i okolice.
Članak 3.
Hrvački klub “PODRAVKA” je športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za
opću upravu. HK “PODRAVKA” je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Klub ima znak. Znak kluba je: nepravilnog oblika sa bijelom podlogom iznutra, kojeg
okružuju dva ruba, vanjski je plave, a unutarnji crvene boje. Na gornjoj strani nepravilnog
oblika je natpis hrvački klub, pisan štampanim slovima, na plavoj podlozi s bijelim slovima.
U sredini nepravilnog oblika nalazi se stilizirani pijetao, a ispod pisanim slovima malo ukoso
je natpis «Podravka»
Članak 5.
Klub ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U sredini pečata nalazi se znak
kluba.
Članak 6.
Boja kluba je kombinacija crvene i bijele boje. Klub ima zastavu koja je
bijelo/crveno/bijele boje, veličine 1,20x0,70 m; u sredini zastave, odnosno na crvenom dijelu
se nalazi znak kluba.

Članak 7.
Klub predstavlja predsjednik kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za
predstavljanje Kluba.
Članak 8.
Klub zastupaju predsjednik i tajnik kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za
zastupanje Kluba.
II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
Članak 9.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja hrvačkog športa u
Koprivnici i okolici.
Članak 10.
Djelatnosti Kluba jesu:
 planiranje rada i razvitka te omasovljenje hrvačkog športa;
 organizacija i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme
za natjecanja;
 organiziranje prvenstvenih i prijateljskih natjecanja i turnira, te sudjelovanje
na istima;
 poduka i trening djece i mladeži te briga oko školovanja svojih članova,
odnosno priprema za životni poziv ali istodobni razvijanje radne i športske
discipline, skromnost i prijateljstvo, borbenost i visoki moral u radu i na
športskim natjecanjima;
 pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske
odnosno državne reprezentacije;
 upravljanje športskim objektima, kojih je Klub vlasnik ili korisnik;
 poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
 skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
 ukupnom aktivnošću Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih
vrijednosti kroz bavljenje športom.
Članak 11.
Klub može za obavljanje gospodarske djelatnosti osnovati pravnu osobu u skladu sa
postojećim propisima.
Članak 12.
Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti svoje redovne i počasne članove za osobitu
aktivnost i uspješnu suradnju.
Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti poduzeća, ustanove, udruženja i ostale
organizacije i zajednice za osobitu aktivnost i uspješnu suradnju.
Nagrade i pohvale dodjeljuje Predsjedništvo Kluba koji utvrđuje obrazac pismene pohvale.

Članak 13.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim
Statutom, te:
 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim
događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi
prikladan način;
 putem sredstava javnog priopćavanja.
III ČLANSTVO U KLUBU
Članak 14.
Članom Kluba može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske
i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaćaju načela na kojima se Klub
zasniva i Statut Kluba.
Članom kluba mogu postati i fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje
pristupnicu ispunjava roditelj (staratelj). Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u
radu Kluba bez prava odlučivanja.
Članak 15.
Članom Kluba se postaje potpisivanjem pristupnice i izjavom o prihvaćanju Statuta te
upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba, a odluku o primitku u članstvo donosi
Predsjedništvo.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana,
OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i kategoriji članstva.
Članak 16.
Kategorije članstva mogu biti:
 redoviti
 podupirajući i
 počasni član.
Članak 17.
Redovitim članom smatra se aktivni član Kluba koji osobno sudjeluje na pripremama i
svim natjecanjima. Redovitim članom smatra se i građanin koji aktivnim športskim radom
doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Kluba.
Podupirajućim članom smatra se svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim
doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Kluba.
Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u
ostvarivanju temeljnih ciljeva Kluba. Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.
Članak 18.
Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo kluba
posebnom odlukom.
Članak 19.
Predsjedništvo utvrđuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 20.
Prava i obveze članova su:
 bavljenje športskom aktivnošću,
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, da biraju i budu birani u
organe Kluba,
 čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
 čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza treniranja i
nastupa,
 plaćanje članarine
 da koriste objekt, opremu i drugu imovinu HK “PODRAVKA” za treninge,
natjecanja i druge oblike organiziranih klubskih aktivnosti.
Članak 21.
Članstvo u klubu prestaje:
 dragovoljnim istupom – ispisivanjem uz pismenu izjavu, a kada se radi o
aktivnom natjecatelju, uz suglasnost Predsjedništva kluba sukladno važećim
športskim pravilnicima Hrvatskog hrvačkog saveza
 neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci,
 isključenjem po odluci Stegovne komisije Kluba (ukoliko je formirana) uz
pravo žalbe Skupštini,
 gubitkom građanskih prava.
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.
Članak 22.
HK “PODRAVKA” je udružen u Zajednicu športskih udruga Grada Koprivnice
odnosno u Hrvatski hrvački savez.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka HK “PODRAVKA” se može udruživati i u
druge športske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.
IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 23.
Međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnosti, kao i sukob interesa
između članova tijela Kluba koji nastanu u sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju
pokušati riješiti sporazumom, a ako u tome ne uspiju rješavanje spora, odnosno sukoba
interesa mogu povjeriti Predsjedništvu Kluba. Predsjedništvo može nastali spor, odnosno
sukob interesa riješiti sam ili osnovati arbitražno vijeće za mirenje kao stalno ili za svaki
pojedini slučaj, koje će rješavati nastale sporove iz ovog stavka.
Sukob interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba ili članovi tijela Kluba u
obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim
djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba.
Odlučivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se u prvom stupnju. U drugom stupnju
nadležna je Skupština Kluba.
Klub i njegovi članovi, za rješavanje sporova koji su u vezi sa sportom, mogu ugovoriti i
nadležnost Vijeća sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta kao samostalnih i
nezavisnih tijela za sportsku arbitražu pri Hrvatskom olimpijskom odboru. Nadležnost, sastav,
ustroj i pravila pred Vijećem sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta uređeni su
aktima Hrvatskog olimpijskog odbora.

V TIJELA KLUBA
Članak 24.
Tijela Kluba su:
 Skupština
 Predsjedništvo
 Nadzorni odbor
 Komisije Kluba.
Članak 25.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Kluba.
Članak 26.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
skupštine održava svake četri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu. U odluci o
sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja
sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3
članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji
su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog
dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Članak 27.
Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti
dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na
početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 28.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena
posebna većina. Ako u vrijeme za početak Skupštine nije prisutan dovoljan broj članova,
Skupština se odlaže za jedan sat. Nakon toga, Skupština se održava sa nazočnim članovima
kojih ne može biti manje od 10.
Članak 29.
Skupština Kluba:
 utvrđuje politiku razvitka Kluba;
 donosi i mijenja Statut Kluba;
 donosi financijski plan i završni račun;
 donosi Pravilnik o svom radu;
 donosi i mijenja Program rada;
 donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
 bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva Kluba, Nadzornog odbora i
drugih komisija kluba;








bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba;
razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba;
daje smjernice za rad Kluba;
odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;
odlučuje o prestanku rada Kluba;
obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO
Članak 30.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo
Kluba.
Članak 31.
Predsjedništvo čini 5 (pet) članova.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva
sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Članak 32.
Predsjedništvo:
 bira i imenuje tajnika Kluba;
 bira i imenuje blagajnika i knjigovođu Kluba;
 saziva Skupštinu Kluba;
 donosi Poslovnik o svom radu;
 utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se
podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
 brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine
Kluba;
 upravlja imovinom Kluba;
 imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba,
 podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba,
 donosi odluku o primitku u članstvo na osnovu potpisane pristupnice
odnosno izjavi o prihvaćanju Statuta.
 obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.
Članak 33.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se večinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednica Predsjedništva održava se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se
održati najmanje jednom u 6 mjeseci.
Članak 34.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova
Predsjedništva traje četri godine.

NADZORNI ODBOR
Članak 35.
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom
nalazu i mišljenju obaviještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i
drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.
Članak 36.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke večinom glasova članova Nadzornog odbora.
PREDSJEDNIK KLUBA
Članak 37.
Klub ima predsjednika i dopredsjednika.
Predsjednik osigurava pravilan i zakonit rad Kluba.
Predsjednika i dopredsjednika bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika i
dopredsjednika.
Predsjednik i dopredsjednik su članovi Predsjedništva po svom položaju.
Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.
Dopredsjednik Kluba ujedno je i dopredsjednik Skupštine i Predsjedništva.
U slučaju trajnije odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Kluba,
tajnik ili osoba koju opunomoći predsjednik.
Članak 38.
Predsjednik:
 predstavlja i zastupa Klub;
 pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i
Predsjedništva Kluba;
 brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva;
 obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima
Kluba.
Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
dopredsjednik.
TAJNIK KLUBA
Članak 39.
Tajnika kluba se bira iz redova članova Predsjedništva kluba.
Mandat tajnika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno izabran na istu dužnost.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako
svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, statut i druge akte Kluba, zbog čega nastanu

štetne posljedice za zajednicu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i
Predsjedništva, te zbog nezakonitog rada i zlouporabe dužnosti.
O razrješenju tajnika odlučuju Predsjedništvo na prijedlog komisije, koju imenuje sa
zadatkom da utvrdi osnovanost za razriješenje.
Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili
najmanje 10 članova Skupštine Kluba.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.
Članak 40.
Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Predsjedništvo.
Članak 41.
Predsjedništvo može imenovati i vršioca dužnosti tajnika Kluba na vrijeme najduže 6 mjeseci.
Članak 42.
Nadležnosti tajnika Kluba su:












obavlja stručne poslove Kluba;
brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Kluba;
zastupa klub u svim poslovima;
pomaže u radu predsjednika Kluba i predstavnicima drugih tijela Kluba;
odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Predsjedništva i drugih
tijela;
brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključka Skupštine, Predsjedništva i
drugih tijela;
priprema prijedloge akata koje usvajaja Predsjedništvo i Skupština kluba;
brine o zakonitosti rada Kluba;
potpisuje poslovnu dokumentaciju Kluba;
brine o osiguranju javnosti rada Kluba i poslovima informiranja;
obavlja ostale poslove upravno-pravne, administrativne i opće naravi u Klubu.

KOMISIJE KLUBA
Članak 43.
Predsjedništvo HK “PODRAVKA” formira pojedine Komisije kao pomoć u radu i za
što bolje i uspješnije obavljanje pojedinih poslova i zadataka. Komisije Predsjedništva kluba
mogu biti stalne i povremene, ovisno o poslovima i zadacima koje teba obavljati, odnosno
izvršavati. Članovi za stalne Komisije imenuju se na rok od 4 godine i mogu biti ponovno
imenovani. O sastavu i trajanju mandata povremenih komisija i njihovima članovima
predsjedništvo donosi posebnu odluku.

VI IMOVINA KLUBA, NAČINI STJECANJA IMOVINE I METARIJALNOFINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 44.
Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva
koje Klub ostvaruje od:
 članarine;
 dobrovoljnih priloga i donacija;
 sredstava dobivenih od pravnih osoba koje podupiru rad i djelovanje Kluba;
 sredstava ostvarenih obavljanjem sportske djelatnosti;
 sredstava proračuna Grada i Županije;
 drugih izvora sukladno zakonu.
Članak 45.
Ako Klub provodi programe ili projekte od interesa za opće dobro koji su financirani
iz javnih izvora, najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i
korištenju sredstava izvijestit će davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi
odgovarajući način, obavještava i širu javnost.
Sredstva prikupljena sukladno stavku 1. ovog članka Klub može koristiti isključivo
za provedbu odobrenih programa ili projekata.
Članak 46.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti sukladno ovom Statutu.
Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom
poslovanju neprofitnih udruga.
Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom, a sukladno s programom
rada Kluba.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu
kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Članak 47.
Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati.
Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana vrši Predsjedništvo.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

VII PRESTANAK RADA KLUBA I RASPLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU
PRESTANKA POSTOJANJA
Članak 48.
Razlozi za prestanak postojanja i djelovanja Kluba jesu:
 odluka Skupštine o prestanku Kluba;
 pripajanje drugom klubu, spajanje s drugim klubom, podjela Kluba razdvajanjem;
 protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice Skupštine, a ona nije održana;
 pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba;
 pokretanje stečajnog postupka;
 na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog
za osnivanje Kluba, a nadležno tijelo Kluba u roku od godinu dana od nastupanja
te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
U slučaju da Klub prestaje postojati odlukom Skupštine, protekom dvostruko više
vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne Skupštine, a nije održana,
pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije.
Članak 49.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Kluba i koja je kao
likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator može biti član Kluba ili osoba koja to nije. Likvidator može biti i osoba
ovlaštena za zastupanje Kluba.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje
Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su
propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja Kluba.
Članak 50.
U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba se, nakon namirenja vjerovnika i
ispunjenja ostalih zakonskih obveza, prenosi sportskoj udruzi koja ima iste ili slične
statutarne ciljeve u gradu Koprivnici, a na temelju odluke Skupštine koja se donosi
dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.
Ukoliko se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne može provesti postupak predaje
imovine, preostalu imovinu stječe Grad Koprivnica odnosno Zajednica športskih udruga
Grada Koprivnice.
U slučaju prestanka postojanja, Klub nema pravo imovinu dijeliti svojim
osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima
povezanim osobama.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini
nakon provedene rasprave.
Članak 51.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.
Članak 52.
Donošenjem ovog statuta prestaje važiti dosadašnji statut od studenog 2011. godine.
Članak 53.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar.

U Koprivnici, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KLUBA
DARKO TETEC
M.P.
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