S T A T U T
STUDENTSKOG SPORSKOG KLUBA
UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSJEKU

Osijek, 20. svibanj, 2015.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14.) i članka 57.
Zakona o športu („Narodne novine“, br. 71/06.), Skupština Studentskog sportskog kluba
Umjetničke akademije u Osijeku (u daljnjem naziv: SSK UAOS) je, na svojoj osnivačkoj
sjednici održanoj 20. svibnja, 2015. donijela sljedeći

STATUT
Studentskog sportskog kluba
Umjetničke akademije u Osijeku
(SSK UAOS)

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
SSK UAOS je sportski klub u koji se slobodno i dragovoljno udružuju prvenstveno studenti
Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Umjetničke akademije u Osijeku (u
daljnjem tekstu: Akademija) i zaposlenici Akademije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i
djelatnosti u sveučilišnom sportu.
Članak 2.
Klub je neprofitna pravna osoba. Pravnu osobnost stječe upisom u registar pri županijskom
Uredu za opću upravu.
Članak 3.
(1) Puni naziv kluba je: Studentski sportski klub Umjetničke akademije u Osijeku.
(2) Skraćeni naziv kluba je: SSK UAOS
(3) Sjedište kluba je u: Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F
(4) Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
DIO DRUGI
POSEBNE ODREDBE
I. PEČAT
Članak 4.
(1) Klub ima pečat.
(2) Pečat kluba je okruglog oblika promjera 36 mm, u sredini pečata nalazi se tiskanim
slovima ime kluba u dva reda SSK, UAOS, te ispod godina osnivanja 2015. Na unutarnjem
gornjem rubu pečata je tekst Umjetnička akademija u Osijeku, a na donjem unutarnjem
rubu Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera.

II. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KLUBA
Članak 5.
(1) Klub zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
dopredsjednik ili osoba koju odredi predsjednik.
(2) Klub se slobodno može udruživati sa ostalim udrugama i učlanjivati u nove udruge i
saveze
III.

CILJEVI I DJELATNOST KLUBA
Članak 6.

Cilj kluba je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak sporta i sportske
rekreacije na Akademiji i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu:
Sveučilište).
Članak 7.
Radi ostvarivanja ciljeva, klub će obavljati sljedeće djelatnosti:
- planirati i programirati razvoj studentskog sporta na Akademiji
- sudjelovati u utvrđivanju politike razvoja studentskog sporta na Sveučilištu
- objedinjavati i usklađivati aktivnosti članova
- stvarati uvjete za kontinuiranu studentsku sportsku aktivnost
- djelovati na povećanju broja sudionika u sveučilišnom sportu
- organizirati sportska natjecanja i priredbe
- surađivati s drugim studentskim udrugama i drugim sportskim klubovima
- obavljati i druge zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od
interesa su za studentski sport na Sveučilištu.
Članak 8.
(1) Radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti, klub može, sukladno zakonu, osnovati trgovačko
društvo.
(2) Ako klub u obavljanju svoje djelatnosti ili djelatnosti trgovačkog društva kojeg je
osnovala ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje
djelatnosti kluba.
IV.

ČLANSTVO KLUBA
Članak 9.

Članom kluba mogu postati svi studenti i djelatnici Akademije.
Članak 10.
Članovi imaju pravo:
- birati i opozivati zastupnike u tijela kluba
- iznositi vlastite inicijative i prijedloge za unapređenje rada kluba
- davati prethodno mišljenje o svim značajnim pitanjima o kojima se odlučuje u klubu

-

tražiti stručnu pomoć i
biti informirani o radu kluba i njegovih tijela.
Članak 11.

Članovi imaju dužnosti:
- pridržavati se općih akata kluba
- prihvaćati zajedničke ciljeve, programe i zadaće
- izvršavati povjerene im zadaće i
- provoditi politiku i odluke prihvaćene na tijelima kluba.
Članak 12.
(1) Članstvo u klubu prestaje:
- gubitkom studentskog/radnog statusa na Akademiji
- odlukom člana
- zabranom rada članu
- odlukom Skupštine kluba ako član stalno i unatoč upozorenjima, djeluje suprotno
zajedničkim interesima, Zakonu i ovom Statutu.
V.

TIJELA KLUBA
Članak 13.

Tijela kluba su:
1. Skupština
2. Izvršni odbor
3. Nadzorni odbor
1. S k u p š t i n a
Članak 14.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.
(2) Skupštinu sačinjavaju punoljetni članovi kluba. Broj članova Skupštine određen je
rezultatima nakon raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštini.
(3) Mandat zastupnika u Skupštini traje 4 (četiri) godine.
Članak 15.
(1) Zastupniku u Skupštini prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- prestankom članstva u klubu,
- ako je opozvan ili razriješen,
- promjenom ili gubitkom državljanstva,
- nastupom okolnosti zbog kojih ne bi mogao vršiti svoju dužnost i
- ako podnese ostavku.
(2) Zamjenu zastupnika vrši klub.
(3) Mandat novoizabranog zastupnika traje do isteka vremena na koje je bio izabran zastupnik
kojem je prestao mandat.

Članak 16.
Skupština kluba:
- donosi i mijenja Statut i Poslovnik o radu
- donosi program rada i financijski plan
- bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika
- bira i razrješava članove Izvršnog i Nadzornog odbora
- usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće
- odlučuje o prijemu i isključenju članova u klubu
- odlučuje o prestanku rada kluba, o imovini i njenom preuzimanju
- utvrđuje politiku kluba
- odlučuje o udruživanju u druge udruge, organizacije i asocijacije i
- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.
Članak 17.
(1) Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(2) Radom Skupštine rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti dopredsjednik ili osoba
koju on odredi.
Članak 18.
(1) Skupština može pravovaljano odlučivati i donositi odluke ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine.
(2) Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine,
a uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
(3) Odluke se donose javnim glasovanjem dizanjem ruke.
Članak 19.
Skupštinu saziva predsjednik kada ocijeni da je potrebno, na zahtjev Izvršnog ili Nadzornog
odbora, te na pismeni zahtjev polovine članova Skupštine.
2. I z v r š n i o d b o r
Članak 20.
Izvršni odbor je tijelo koje odlučuje o radu i poslovanju kluba između dvije sjednice
Skupštine, a u okviru svoje nadležnosti.
Članak 21.
(1) Izvršni odbor ima pet (5) članova.
(2) Članove Izvršnog odbora bira Skupština iz svojih redova na prijedlog predsjednika
kluba, mandatara za sastav Izvršnog odbora, na vrijeme od četiri godine.
Članak 22.
Izvršni odbor kluba:
- utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika o radu

-

predlaže program rada i financijski plan
imenuje i razrješava tajnika
imenuje predstavnika kluba u tijelima drugih organizacija i asocijacija
priprema materijale za Skupštinu
provodi i osigurava sprovođenje odluka Skupštine
osniva privremena radna tijela i komisije za obavljanje određenih zadaća, utvrđuje njihov
sastav, djelokrug i ovlasti rada, te njihov mandat
imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća
odlučuje o obavljanju pojedinih poslova za potrebe kluba
daje prijedlog za stjecanje, prodaju ili prijenos pokretne ili nepokretne imovine kluba
odlučuje o zakupu ili ustupanju imovine kluba
odlučuje o organizaciji sportskih priredbi na Akademiji i Sveučilištu i
obavlja i brine o drugim poslovima i pitanjima od važnosti za rad kluba.
Članak 23.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti dopredsjednik ili
osoba koju odredi predsjednik.
Članak 24.
(1) Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina od ukupnog broja članova.
(2) Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova uz ispunjenje
uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
(3) Odluke se donose javnim glasovanjem dizanjem ruke.
Članak 25.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik prema potrebi ili na zahtjev članova Izvršnog ili
Nadzornog odbora.
3. N a d z o r n i o d b o r
Članak 26.
Nadzorni odbor prati i nadzire rad kluba, a o tome izvješćuje Skupštinu i tijelo čiji je rad
nadziran.
Članak 27.
(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine.
(2) Članovi Nadzornog odbora mogu biti članovi Skupštine
Članak 28.
Nadzorni odbor:
- kontrolira i nadzire rad kluba
- nadzire izvršenje zakonskih i ugovornih obveza kluba
- prati i analizira ostvarivanje financijske politike i izvršenje financijskog plana

-

kontrolira namjensko korištenje sredstava
predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu
Članak 29.

(1) Klub ima predsjednika i dopredsjednika.
(2) Predsjednik kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.
(3) Predsjednika bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od četiri godine i
ponovo biti izabran.
(4) Dopredsjednika bira Skupština na prijedlog predsjednika.
(5) Predsjednik i dopredsjednik su članovi Izvršnog odbora po položaju.

može

Članak 30.
Predsjednik kluba:
- predstavlja i zastupa klub
- brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora
- potpisuje akte kluba
- podnosi izvješće Skupštini
- usklađuje rad tijela kluba
- naredbodavac je tajniku
- ujedno je i osoba ovlaštena za provedbu postupka likvidacije
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor.
Članak 31.
(1) Klub ima tajnika.
(2) Tajnika imenuje Izvršni odbor.
(3) Status, obveze i djelokrug rada tajnika utvrđuje Izvršni odbor.
VI.

RADNA TIJELA
Članak 32.

(1) Izvršni odbor može osnovati pomoćna tijela (komisije, odbori).
(2) Izvršni odbor može osnovati odbor određenog sporta sa zadaćom razvoja, izrade pravila,
propozicija, sustava natjecanja te njihova provođenja.
VII.

FINANCIRANJE KLUBA
Članak 33.

(1) Za obavljanje poslova i zadaća iz članka 7. ovoga Statuta, klub osigurava neophodna
sredstva.
(2) Upotreba sredstava je strogo namjenska.
Članak 34.
Sredstva za rad kluba osiguravaju se:
- od sponzora, marketinga i pokroviteljstva

-

od članarine
iz proračuna
iz sredstava Studentskog sportskog saveza
iz sredstava Studentskog zbora
iz ostalih izvora zakonom dozvoljenih.
Članak 35.

(1) Raspodjela financijskih sredstava vrši se sukladno programu rada kluba.
(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik kluba.
Članak 36.
(1) Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
(2) Izvršni odbor daje prijedlog za stjecanje, prodaju ili prijenos imovine kluba na druge
osobe, a konačnu odluku donosi Skupština.
(3) Izvršni odbor odlučuje o zakupu ili korištenju imovine kluba bez naknade.
VIII. ARBITRAŽA
Članak 37.
(1) Odlučivanje u sporovima između udruženih članica Saveza, udruženih članica i Saveza, te
pojedinaca, povjerava se arbitraži Hrvatskog olimpijskog odbora.
(2) Pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora uređuje se nadležnost, ustroj, te pravila
postupka.
IX.

JAVNOST RADA
Članak 38.

(1) Rad kluba je javan.
(2) Članovi kluba izvješćuju se o poslovanju i radu, o odlukama tijela upravljanja i
drugim važnim događajima u klubu na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora.
(3) Sve važnije odluke Skupštine i Izvršnog odbora objavljuju se putem sredstava javnog
priopćavanja.
X.

PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 39.

Klub prestaje s radom ako to odluči Skupština 2/3 većinom od ukupnog broja članova.
Članak 40.
U slučaju prestanka rada kluba, imovinu kluba preuzima njegov pravni sljednik.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i prema postupku za njegovo donošenje.
Članak 42.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.
Članak 43.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u registar.

U Osijeku, 20. svibanj 2015.

P r e d s j e d n i k:
Vinko Vidmar

