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Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01, 11/02) te čl. 56, 

st. 1. Zakona o športu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08) na osnivačkoj sjednici 

Skupštine Studentske športske udruge Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, održane 

dana 19. svibnja 2010. god. u Gospiću donosi se 

 
 

S T A T U T 
 
 

STUDENTSKE ŠPORTSKE UDRUGE VELEUČILIŠTA „NIKOLA 
TESLA“ U GOSPIĆU 

 
 
 

I.UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Statutom regulira se naziv i sjedište, ciljevi i djelatnosti, članstvo i tijela udruge, 

zastupanje udruge, prestanak postojanja udruge kao i druga bitna pitanja vezana za 

djelovanje STUDENTSKE ŠPORTSKE UDRUGE VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U 

GOSPIĆU. 

 
 
  

Članak 2. 
 
Naziv udruge je: STUDENTSKA ŠPORTSKA UDRUGA VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ 

U GOSPIĆU (dalje u tekstu: Udruga). 

Skraćeni naziv Udruge je: SŠU „NIKOLA TESLA“ – GOSPIĆ. 

 
 
 

Članak 3. 
 

Sjedište Udruge je u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16.  

Udruga djeluje i u drugim prostorima Veleučilišta „Nikola Tesla“. 
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Članak 4. 
 
Udruga ima znak okruglog oblika. Unutar kruga, u donjem dijelu nalaze se četiri lopte 
( nogomet, košarka, odbojka i tenis ), a u gornjem dijelu stilizirano nebo. 
 

 
Članak 5. 

 

Udruga ima pečat koji je okruglog oblika promjera 30 mm.  

Pečat sadrži na vanjskom prstenu puni naziv udruge STUDENTSKA ŠPORTSKA 

UDRUGA ● VELEUČILIŠTA NIKOLA TESLA U GOSPIĆU●. Unutar kruga, u donjem 

dijelu nalaze se četiri lopte ( nogomet, košarka, odbojka i tenis ), a u gornjem dijelu 

stilizirano nebo. 

 
 

Članak 6. 
 
Udruga djeluje na području Ličko-senjske županije. 
Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge. 
 
 

Članak 7. 
 
U Udrugu se slobodno i dobrovoljno udružuju fizičke i pravne osobe a osobito 

studenti, bivši studenti, nastavnici kao i drugi zaposlenici Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću. 

 
  

Članak 8. 
 
Rad Udruge je javan.  

Članovi Udruge imaju pravo pristupa svim informacijama vezanim za rad Udruge a 

javnost se o radu Udruge obavještava putem medija i posebnih priopćenja za 

javnost. 

Tajnik Udruge osigurava obaviještenost članova Udruge kao i osoba izvan Udruge 

sukladno posebnom općem aktu kojeg donosi Skupština Udruge. 

 

Članak 9. 

Udruga se može povezivati i udruživati u športske asocijacije. 
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Odluku o udruživanju i povezivanju Udruge donosi Skupština većinom svih svojih 

članova. 

 

Članak 10. 

Udruga može osnivati podružnice i izvan svog sjedišta. 

Odluku o osnivanju podružnica donosi Skupština većinom svih svojih članova. 

Podružnice nemaju pravnu osobnost. Rad podružnice organizira i vodi pročelnik 

podružnice. 

 
 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 
 
 

Članak 10. 
 

Udruga je dobrovoljna i neprofitna organizacija studenata kao i bivših studenata, 

nastavnika i zaposlenika Veleučilišta „Nikola Tesla“ te drugih fizičkih i pravnih osoba. 

Cilj Udruge je razvoj športa i športske rekreacije na Veleučilištu „Nikola Tesla“ te 

unaprijeđenje zdravlja i zdravog života. 

                                               
Članak 11. 

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su: 

- organiziranje i izvođenje športske te rekreacijske djelatnosti, 

- organiziranje i izvođenje redovitih treninga radi pripreme za športska 

natjecanja, 

- rekreativne aktivnosti studenata, bivših studenata, svih zaposlenika 

Veleučilišta „Nikola Tesla“ te ostalih članova Udruge, 

- održavanje stručnih skupova, 

- popularizacija zdravlja i zdravog života, 

- organiziranje stručnih putovanja te izdavanje stručnih izdanja na temu športa, 

rekreacije te zdravih načina života. 
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III. TIJELA UDRUGE 
 
 
 

Članak 12. 

 

Tijela Udruge su: 

          - Skupština Udruge, 

 - Predsjedništvo Udruge, 

 - Tajnik Udruge, 

- Statutarna komisija. 

Niti jedan član Udruge ne može istodobno biti članom Predsjedništva i Disciplinske 

komisije ili istodobno biti Tajnik Udruge.  

 
 

Članak 13. 
 

Skupštinu sačinjavaju svi aktivni članovi Udruge, predstavnici podupirućih članova 

Udruge te svi počasni članovi Udruge. Na svakih pet podupirućih članova Udruge u 

Skupštinu se izabire jedan predstavnik podupirućih članova. 

Skupština odlučuje većinom prisutnih članova pod uvjetom da je na sjednici nazočno 

najmanje 55% članova Skupštine. Ukoliko ne postoji kvorum sjednica se odgađa za 

najduže 7 dana. Odluku o datumu održavanja nove sjednice na licu mjesta donosi 

Tajnik Udruge te o njoj obavještava sve prisutne članove Skupštine. 

Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, a izvanredne 

sjednice Skupštine na zahtjev najmanje 2/3 članova Skupštine. 

Skupštinu saziva Predsjedništvo Udruge. Pozivi članovima Udruge na sjednicu 

Skupštine moraju biti upućeni najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. 

Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Udruge a u njegovoj nenazočnosti 

drugi član Predsjedništva Udruge. Izvanrednom sjednicom Skupštine predsjeda onaj 

član Udruge kojeg odredi većina svih nazočnih članova Skupštine na dotičnoj sjednici. 

 
 

Članak 14. 

Skupština: 

- donosi godišnje i trogodišnje programe djelovanja Udruge, 
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- donosi Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune dvotrećinskom većinom 

svih svojih članova, 

- donosi financijski plan Udruge za tekuću godinu kao i godišnje izvješće i 

financijski obračun, 

- donosi odluku o korištenju ostvarene dobiti većinom svih svojih članova, 

- donosi odluku o visini članarine za svaku godinu, 

- imenuje i opoziva članove svih ostalih tijela Udruge kao i počasne članove 

Udruge, 

- donosi odluku o prestanku postojanja Udruge većinom od ¾ glasova svih 

svojih članova, 

- donosi odluku o postupku s imovinom Udruge u slučaju prestanka postojanja 

Udruge, 

- donosi sve ostale opće akte Udruge ako drugačije nije određeno ovim 

Statutom, 

- obavlja sve ostale poslove čije obavljanje ne spada u nadležnost drugih tijela 

Udruge. 

 
 
            

Članak  15. 
 

Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Udruge. 

Predsjedništvo se sastoji od predsjednika te dva člana. Mandat članova 

Predsjedništva traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani. Članove 

Predsjedništva kao i predsjednika imenuje Skupština iz reda aktivnih članova Udruge 

pri čemu jedan od članova Predsjedništva mora biti student Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ - aktivni član Udruge.  

Predsjednik predsjedništva ujedno je i predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge 

predstavlja i zastupa Udrugu. 

Predsjedništvo organizira rad i poslovanje Udruge, izvršava odluke i akte Skupštine, 

saziva redovite sjednice Skupštine te odlučuje o drugim pitanjima određenim ovim 

Statutom. 
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Predsjedništvo odlučuje na sjednicama ako su nazočna barem dva njegova člana. 

Sjednicama Predsjedništva mogu prisustvovati, ali ne i sudjelovati u donošenju 

odluka Predsjedništva, Tajnik te predsjednik Stegovne komisije.  

Najmanje jednom godišnje, u pravilu na redovitoj sjednici Skupštine, Predsjedništvo 

podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Udruge. 

 
                                                           

 
Članak 16. 

 

Udruga ima tajnika. 

Tajnika bira i opoziva Skupština iz reda aktivnih ili podupirućih članova Udruge. 

Mandat Tajnika traje dvije godine i može biti imenovan više puta. 

Tajnik vodi poslovanje Udruge, obavlja administrativno-tehničke poslove te izvršava 

odluke i akte Predsjedništva te Skupštine Udruge te obavlja druge poslove određene 

Statutom. 

Za svoj rad Tajnik odgovara Predsjedništvu i Skupštini Udruge.  

Najmanje jednom godišnje, u pravilu na redovitoj sjednici Skupštine, Tajnik podnosi 

izvještaj o svom radu Skupštini Udruge. Predsjedništvo Udruge može zatražiti 

izvještaj od Tajnika Udruge o bilo kojem pitanju iz njegove nadležnosti. 

 
 

Članak 17. 
Statutarna komisija Udruge djeluje kao nadzorno tijelo Udruge. 

Statutarna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana. Predsjednika Statutarne 

komisije imenuje Skupština iz reda aktivnih članova Udruge na mandat od dvije 

godine. Članove Statutarne komisije imenuje Skupština iz reda aktivnih ili podupirućih 

članova Udruge na mandat od dvije godine. Predsjednik i članovi ovog tijela mogu 

biti imenovani više puta. 

Predsjednik Statutarne komisije mora biti diplomirani pravnik s najmanje 5 godina 

radnog iskustva a jedan od članova mora biti imenovan između studenata Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ - aktivnih članova Udruge. 

Statutarna komisija nadzire provođenje svih programskih dokumenata Udruge, 

odlučuje o eventualnim povredama Statuta, povredama statutarnih prava članova 
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Udruge te o sankcijama protiv članova Udruge a na temelju posebnog općeg akta 

Udruge. Dotični akt donosi Skupština na prijedlog Statutarne komisije. 

Statutarna komisija može zatražiti izvješće od Predsjedništva te od Tajnika Udruge o 

bilo kojem pitanju iz njihove nadležnosti.  

Statutarna komisija djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik ove komisije. 

Statutarna komisija može odlučivati ako su na sjednici nazočni predsjednik te barem 

jedan član ove komisije. 

Najmanje jednom godišnje, u pravilu na redovitoj sjednici Skupštine, Statutarna 

komisija podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Udruge. 

 
 

Članak 18. 
 

Skupština može osnivati stalna i povremena radna tijela odlukom koja se donosi 

većinom svih članova Skupštine. 

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, zadaća, vrijeme za koje 

se osniva i odgovornost za obavljanje poslova.  

 

 

IV. ČLANOVI UDRUGE 

 

Članak 19. 

 

Članovi Udruge mogu biti: 

- aktivni, 

- podupirući, 

- počasni. 

 

Članak 20. 

 

Aktivnim članom Udruge može postati svaki potpuno poslovni student, nastavnik ili 

drugi zaposlenik Veleučilišta „Nikola Tesla“ te svaka pravna osoba koja prihvati ciljeve 
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te Statut Udruge, potpiše pristupnicu za aktivno članstvo i uplati članarinu. Aktivno 

članstvo započinje uplatom članarine. 

Osobe bez potpune poslovne sposobnosti mogu biti podupirući članovi Udruge ali ne 

mogu biti imenovani u Skupštinu ili bilo koje drugo tijelo Udruge. 

 

 

Članak 21. 

 

Podupirućim članom Udruge može postati svaki bivši student te bivši zaposlenik 

Veleučilišta „Nikola Tesla“ te svaka druga fizička osoba koji prihvati ciljeve te Statut 

Udruge, potpiše pristupnicu za podupiruće članstvo te uplati članarinu. Podupiruće 

članstvo započinje plaćanjem članarine. 

 
Članak 22. 

 

Iznimno zaslužne fizičke i pravne osobe koje su naročitim doprinosom i zalaganjem 

pomogli ostvarenju ciljeva Udruge mogu biti imenovani počasnim članom Udruge. 

Počasni članovi Udruge nisu dužni plaćati članarinu a njihovo članstvo započinje 

donošenjem odgovarajuće odluke Skupštine Udruge.  

Počasni članovi sudjeluju u radu i odlučivanju Skupštine Udruge.  

 
 

Članak 23. 
 
Prava i dužnosti članova Udruge su: 

- poštivanje Statuta Udruge kao i svih ostalih akata Udruge, 

- redovito plaćanje članarine, 

- sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge kao i njezinih tijela, 

- očuvanje i promicanje vrijednosti koje proistječu ili su vezane za športska 

natjecanja, rekreaciju, zdrav načine života, 

- očuvanje i promicanje ugleda Udruge. 
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Članak 24. 

 
 
Članstvo u Udruzi prestaje: 

- svojevoljnim istupanjem iz Udruge, 

- odlukom nadležnog tijela Udruge o isključenju.  

 

Članak 25. 

Član Udruge može svojevoljno istupiti iz Udruge temeljem posebne pismene izjave 

koja se predaje Tajniku Udruge. Članstvo prestaje danom zaprimanja izjave. 

 

Članak 26. 

Član Udruge može biti isključen iz Udruge. 

Odluku o isključenju donosi Statutarna komisija temeljem posebnog općeg akta.  

Protiv odluke Statutarne komisije o isključenje iz članstva moguće je uložiti žalbu u 

roku od 8 dana. 

O žalbi odlučuje Skupština Udruge ili nadležno stalno radno tijelo Skupštine u roku od 

30 dana od dana ulaganja žalbe. Ukoliko Skupština ili nadležno stalno radno tijelo 

Skupštine ne odluči o žalbi u roku od 30 dana smatra se da je žalba odbijena. 

Odluka Skupštine ili nadležnog stalnog radnog tijela Skupštine je konačna. 

 
Članak 27. 

 
Svim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.  

Članska iskaznica dokazuje članstvo u Udruzi. 

 

 

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

Članak 28. 

 

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim i podzakonskim 

propisima. 
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Financijsko poslovanje obavlja Tajnik Udruge. Tajnik Udruge je izvršitelj financijskog 

plana Udruge. Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana Udruge je predsjednik 

Udruge. 

O financijskom poslovanju Udruge Tajnik svakih pola godine izvještava Skupštinu i 

Predsjedništvo Udruge. 

 

 

Članak 29. 

 

Udruga ostvaruje prihode od: 

- članarina, 

- državnog proračuna, 

- proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

- proračuna Veleučilišta „Nikola Tesla“, 

- proračuna Studentskog zbora Veleučilišta „Nikola Tesla“, 

- dobrovoljnim prilozima i darovima, 

- drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

 

VI. OPĆI AKTI UDRUGE 

 

Članak 30. 

 

Osim ako drugačije nije određeno ovim Statutom opće akte Udruge donosi Skupština. 

Pravo predlaganja općih akata imaju: 

- najmanje petina članova Skupštine, 

- Predsjedništvo u okviru svoje nadležnosti, 

- Tajnik u okviru svoje nadležnosti, 

- Statutarna komisija u okviru svoje nadležnosti. 

 

 

 



Clanak 31.

Opii akti Udruge stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi

Udruge osim ako je drugad'tje odredeno ovim Statutom.

Originalni primjerci op6ih akata Udruge pohranjuju se pri Statutarnoj komisiji.

VII. PRI]ELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu danom dono5enja na osnivatkoj Skup5tini Udruge.

U Gospiiu, 19. svibnja 2010. god.

il:ff prof.
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