
 

STATUT 

HRVATSKOG AKADEMSKOG VESLAČKOG KLUBA MLADOST  

Zagreb, Veslačka ulica 26 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

U cilju poticanja i promicanja veslačkog športa i ostvarivanja vrhunskih športskih postignuća, zbog 

stvaranja uvjeta za športsku djelatnost i životnu egzistenciju športaša te svekoliki rad članstva, 

građani se slobodno i dragovoljno udružuju i utemeljuju športsku udrugu Hrvatski akademski veslački 

klub Mladost (u daljnjem tekstu: Klub). 

 

Članovi HAVK Mladost će osobitu skrb, rad i svekoliku potporu usmjeriti na odgoj športskog 

podmlatka i razvitak veslačkog športa u Zagrebu. 

 

HAVK Mladost temeljit će svoju djelatnost na vrijednoj tradiciji i ugledu veslačkog športa u Zagrebu. 

 

U HAVK Mladost posebice se njeguje domoljublje, moralna čvrstina športaša i ukupnog članstva, 

športski duh i humani odnosi. 

 

Športaši i drugi članovi HAVK Mladost dužni su, na športskom polju i izvan njega, pridonositi ugledu i 

afirmaciji hrvatske države i grada Zagreba. Stoga je sudjelovanje u državnoj reprezentaciji i 

reprezentaciji Zagreba, čast i obveza svakog športaša. 

 

Radi provođenja svoje djelatnosti HAVK Mladost će surađivati sa športskim organizacijama i njihovim 

udrugama u zemlji i inozemstvu, njihovim tijelima, trgovačkim društvima i drugim organizacijama 

koje poštuju načela na kojima se utemeljuju. 

 

HAVK Mladost se može udruživati i postati članom športskih udruga, saveza, zajednica udruga i 

drugih oblika udruživanja u zemlji i inozemstvu. Posebno, HAVK Mladost se udružuje i čini sastavnicu 

Hrvatskih akademskih športskih klubova Mladost, nastavljajući tako dugu tradiciju njegova poslovanja 

i rada. Zajedno s drugim udruženim klubovima, radi na daljnjem razvoju veslačkog športa u Zagrebu, 

racionalnom gospodarenju športskim objektima, stvaranju što boljih uvjeta za obavljanje djelatnosti, 

djelotvornog obavijanja poslova od zajedničkog interesa i ostvarivanja svega drugog što su Hrvatski 

akademski športski klubovi Mladost ostvarili za boljitak hrvatskog i zagrebačkog športa.  

 

Sredstva kojima HAVK Mladost raspolaže koriste se za provođenje i unapređenje djelatnosti u skladu 

sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Rad HAVK Mladost je javan. 

 

Svaki građanin Republike Hrvatske jednakopravno, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom, može 

postati članom HAVK Mladost, a strani državljanin i u skladu s pozitivnim propisima, ukoliko ispunjava 

osnovne preduvjete za bavljenje veslačkim športom, što će utvrđivati Upravni odbor HAVK Mladost 

prema svojem Poslovniku.  



Članak 1. 

 

Hrvatski akademski veslački klub Mladost (u daljnjem tekstu: Klub) je športska udruga dobrovoljno 

udruženih građana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Klub je utemeljen 1912. godine pod imenom HVK (Hrvatski veslački klub) i tako je djelovao do 1945. 

godine. 1945. godine prestaje s djelovanjem. Tada se osniva SFD Akademičar i veslačka sekcija ZOFD 

Mladost, koji se 1946. godine udružuju u OFSD Mladost i osnivaju AVK Mladost. 

 

Klub je pravni slijednik društvenih organizacija iz stavka 2. ovog članka. 

 

Članak 2. 

 

Puni naziv kluba je: Hrvatski akademski veslački klub Mladost. 

Skraćeni naziv kluba je: HAVK Mladost. 

 

Članak 3. 

 

Djelatnost Kluba obavlja se na području grada Zagreba. 

Sjedište Kluba je u Zagrebu, Veslačka ulica 26. 

 

Članak 4. 

 

Klub je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe Klub stječe upisom u Registar pravnih udruga. 

Za svoje obveze Klub odgovara svim sredstvima kojih je vlasnik i kojima raspolaže u skladu sa 

zakonom. 

 

Članak 5. 

 

Klub predstavlja predsjednik. Upravni odbor Kluba može ovlastiti i drugu osobu za predstavljanje 

Kluba. 

 

Članak 6. 

 

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik. 

Ovlaštenje o zastupanju, utvrđeno ovim Statutom predsjednik, dopredsjednik, odnosno glavni tajnik 

Kluba mogu pisanom punomoći prenijeti na drugu osobu. 

 

 

Članak 7. 

 

Klub ima pečat i štambilj. Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim nazivom Kluba 

uz rub pečata, a u središtu je znak Kluba. 

Uporaba i čuvanje pečata i štambilja uređuje se Uputama glavnog tajnika Kluba. 

  



II. ZNAKOVLJE KLUBA 

 

Članak 8. 

Klub ima svoj znak, zastavu i boju. 

Znak Kluba je stilizirani veslač sive boje s veslom u bojama HAŠK Mladost, te imenom kluba. 

Zastava Kluba je zastava HAŠK Mladost. 

Boje Kluba su crvena, bijela i žuta (zlatna). 

Boja vesala je crvena. 

 

 

III. CILJEVI I DJELATNOST 

 

Članak 9. 

 

Ciljevi Kluba su promicanje, razvitak i unapređenje veslačkog športa u gradu Zagrebu 

 

Članak 10. 

Djelatnosti kluba su: 

 

 na području športa: stvaranje uvjeta za razvoj vrhunskog športa i postizanje vrhunskih športskih 

rezultata i uvjeta za unapređenje športa djece i mladeži; ostvarivanje materijalnih i drugih 

pretpostavki za podizanje kvalitete stručnog rada i trenažnog procesa; skrb o športašima; 

stručnim i drugim djelatnicima; organiziranje športskih priredaba; rad na povećanju broja 

sudionika u športskim aktivnostima, te športsko – rekreacijskim aktivnostima u športskim 

objektima u slobodnim terminima i kapacitetima. 

 na području gospodarenja športskim objektima: organiziranje upravljanja, korištenja i održavanja 

športskih objekata; 

 na području odgoja i obrazovanja: njegovanje domoljublja, etičkih i moralnih normi, uljudbenog 

vladanja sveukupnog članstva na športskom polju i izvan  njega, poticanje redovnog školovanja 

mladeži, podizanje stručnosti svih djelatnika u svrhu kvalitetnog ostvarivanja programa športske 

djelatnosti i drugih poslova; 

 izdavanje publikacija i biltena s područja djelatnosti kluba; 

 izrada i prodaja športskih suvenira; 

 točenje bezalkoholnih pića, toplih i hladnih napitaka, te pripremanje jednostavnih jela za članove 

Kluba; 

 izgradnja i održavanje športskih čamaca za potrebe kluba. 

 

Članak 11. 

 

Klub sudjelovanje u športskim natjecanjima obavlja amaterski, a pod uvjetima propisanim Zakonom o 

športu može obavljati i profesionalno.  

Klub može imati ekipe u ekipnom načinu natjecanja ili pojedince u individualnom načinu natjecanja, 

koji sudjelovanjem u športskim natjecanjima obavljaju profesionalno u skladu s odredbama Zakona o 

športu, drugim propisima i Statutom. 

 



 

IV. ČLANSTVO 

 

Članak 12. 

Članom Kluba može postati svaki građanin dobrovoljnim pristupom, ako ispunjava osnovne 

preduvjete za bavljenjem veslačkim športom. 

Članovi kluba su: 

1. Redovni članovi 

2. Članovi sekcija 

3. Počasni članovi 

 

Ad. 1. Redovnim članom Kluba mogu postati  svi punoljetni članovi koji su zatražili upis u redovno 

članstvo Kluba, a ispunjavaju za to propisane uvjete. 

Za upis u redovno članstvo Kluba potrebno je imati preporuku najmanje dva redovna člana Kluba. 

Uvjeti za stjecanje članstva u redovne članove Kluba: 

 Najmanje dvije godine članstva u nekoj sekciji kluba 

 Aktivno sudjelovanje u radu kluba 

 Redovno plaćanje članarine 

 Disciplinska nekažnjavanost u prethodnom članstvu sekcije. 

 

Odluku o redovnom članstvu donosi Upravni odbor Kluba. 

Samo redovni članovi Kluba imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Klubom i u druga tijela 

Kluba. 

 

Ad. 2. Članovi sekcija Kluba  

 

1. Natjecatelji: 

 Kadeti  

 Mlađi juniori 

 Juniori 

 Seniori 

Natjecatelji stječu status natjecatelja odlukom Upravnog odbora Kluba, a na prijedlog Stručnog 

odbora Kluba. Natjecatelji su članovi Kluba koji su registrirani pri HVS-u i imaju natjecateljsku 

iskaznicu. 

Natjecatelj ne mora biti ujedno i redovni član Kluba. 

 

2. Škola veslanja  

Članom škole veslanja mogu biti polaznici do 13 godina života.  

Polaznici stariji od 14 godina su članovi Škole veslanja dok ne savladaju osnove veslanja (6 

mjeseci, a najviše 1 školsku godinu). 

Nakon Škole veslanja članovi polaznici se usmjeravaju u natjecateljsku kategoriju prema godištu, 

odnosno u veslačku rekreaciju. Uvjete za prelazak u natjecatelje donosi Stručni odbor Kluba i 

voditelj Škole veslanja.  

  



3. Veterani  

Veterani su članovi kluba koji nastupaju na veslačkim natjecanjima. 

Raspored čamaca i satnicu donosi Stručni odbor kluba. Prijave za regate obavlja Stručni odbor 

Kluba. 

 

4. Rekreacija   

 

5. Studenti 

Studenti fakulteta i veleučilišta, koji imaju ugovore s Klubom su članovi veslačke studentske 

sekcije za vrijeme trajanja ugovora s Klubom, ako su na popisu voditelja. 

 

Ad. 3. Počasni članovi Kluba su članovi koji su svojim radom i/ili sportskim uspjesima zaslužili ovo 

priznanje. 

Počasnim članom kluba postaje se odlukom Upravnog odbora kluba. 

 

Članak 13. 

 

Prava i obveze članova Kluba stječu se danom upisa u popis članova i plaćanjem upisnine. Svakom 

članu izdaje se pristupnica. Oblik i sadržaj pristupnice određuje Upravni odbor. 

Svim redovnim članovima pripadaju jednaka prava. Samo redovni članovi Kluba imaju pravo birati i 

biti birani u tijela upravljanja i druga tijela Kluba. 

 

Obveze i prava redovnih članova su: 

 poštivati načela utvrđena ovim Statutom i pridržavati se njegovih odredaba, 

 pridržavati se svih drugih pravila Kluba, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, 

 sudjelovati u športskim natjecanjima i zalagati se za postizanje što većih športskih uspjeha, 

 stalno usavršavati športska umijeća i stručnost u radu,  

 suzdržavati se od svakog čina protivnog športskoj etici i suprotstavljati se takvim postupcima, 

 čuvati i podizati dignitet Kluba, 

 čuvati imovinu Kluba, zalagati se za uspješno ostvarivanje djelatnosti, 

 izvršavati financijske obveze, 

 redovni članovi Kluba dužni su u blagajnu Kluba na ime članarine uplaćivati po Upravnom odboru 

utemeljeni iznos; članarina se plaća unaprijed, 

 sudjelovati u radu i odlučivanju organa upravljanja i drugih tijela, 

 biti obaviješteni o sveukupnom radu i poslovanju Kluba, 

 svaki redovni član Kluba može u svako doba istupiti iz Kluba, pod uvjetom da je ispunio sve svoje 

obveze prema Klubu. 

 

 

 

  



Članak 14. 

 

Počasni članovi Kluba i podmladak Kluba imaju pravo biti nazočni sjednicama organa upravljanja 

Kluba, sudjelovati u njihovom radu izricanjem mišljenja, prijedloga i sugestija, ali bez sudjelovanja u 

odlučivanju. 

 

Članak 15. 

 

Članstvo u Klubu prestaje: 

 istupom, 

 isključenjem. 

Istupom se smatra dobrovoljni prestanak članstva u Klubu. 

Isključiti se može iz Kluba onaj član koji namjerno ili iz krajnjeg nemara poduzima radnje protivno 

interesima Kluba, pravilima Kluba, odlukama i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora, koji grubo 

krši utvrđena pravila, radnu i športsku stegu, te zbog neplaćanja članarine u periodu od najmanje šest 

mjeseci. 

Povrede, postupak i odgovornost članova Kluba ureduju se posebnim Poslovnikom. 

 

Članak 16. 

 

Članovima Kluba osobito zaslužnim za športske ili poslovne rezultate, promicanje Kluba i podizanje 

njegova ugleda mogu se dodijeliti posebna odličja i nagrade. 

 

 

V. UPRAVLJANJE KLUBOM 

Tijela upravljanja Klubom su: 

 Skupština, 

 Upravni odbor, 

 Nadzorni odbor, 

 Predsjednik, 

 Glavni tajnik,  

 Disciplinski odbor.  

 

SKUPŠTINA KLUBA 

 

Članak 17. 

 

Najviše tijelo upravljanja Klubom je Skupština.  

 

Skupština u svom djelokrugu: 

 donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba i druge opće akte određene ovim Statutom, 

 donosi plan razvoja Kluba, program rada i utvrđuje poslovnu politiku, 

 donosi financijski plan, usvaja poslovna i financijska izvješća, 

 bira predsjednika Kluba, 

 bira dopredsjednika Kluba između članova Kluba, 



 bira i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora Kluba,  

 odlučuje o statusnim promjenama Kluba, 

 odlučuje o prestanku djelovanja Kluba,  

 odlučuje o dodjeli odličja i nagrada, 

 određuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Upravnog odbora, 

 raspravlja sva pitanja od značaja za športski i gospodarski probitak Kluba i o njima donosi odluke, 

zaključke ili naputke drugim tijelima, kada odlučivanje o tim pitanjima spada njihov djelokrug, 

 donosi Poslovnik Skupštine, 

 raspravlja, odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti temeljem zakona, drugih 

propisa, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba. 

 

Članak 18. 

 

Skupštinu čine svi redovni, poslovno sposobni članovi Kluba. 

 

Skupština redovno zasjeda jednom u godini, i to u prvoj četvrtini godine. 

 

Svake četvrte godine održava se izborno zasjedanje Skupštine. 

 

Članak 19. 

 

Između redovnih zasjedanja Skupština će zasjedati i izvanredno, i to:  

 kada to odluči Upravni odbor, 

 na zahtjev Nadzornog odbora, 

 na zahtjev jedne trećine članova Kluba. 

 

Članak 20. 

 

Zasjedanja Skupštine saziva predsjednik Skupštine Kluba, a na temelju odluke Upravnog odbora 

Kluba. 

O zasjedanju Skupštine članstvo se mora izvijestiti pisanim pozivom s prijedlogom dnevnog reda, 

najmanje osam dana prije zasjedanja. 

Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Upravni odbor. 

Na izvanrednom zasjedanju Skupštine, raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je 

izvanredno zasjedanje sazvano, a koja utvrđuju predlagači iz članka 19. ovog Statuta. 

 

Članak 21. 

 

Predsjednik Skupštine Kluba dužan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od trideset dana nakon 

odluke Upravnog odbora, odnosno primitka zahtjeva Nadzornog odbora ili jedne trećine članova 

Kluba. 

Ako predsjednik Skupštine Kluba ne sazove zasjedanje Skupštine u roku navedenom u stavku 1.  

ovog članka, zasjedanje će sazvati Upravni odbor, odnosno predlagači izvanrednog zasjedanja. 

 



Članak 22. 

 

Skupštinu saziva i njenim radom rukovodi predsjednik Skupštine Kluba. 

Predsjednik Skupštine Kluba bira se iz sastava Skupštine, na mandat od 4 godine, a odluka o 

imenovanju donosi se većinom glasova prisutnih članova Skupštine 

 

Članak 23. 

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je zasjedanju nazočna natpolovična većina od ukupnog 

broja njezinih članova. 

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova na zasjedanju, osim kada se odlučuje: 

 o raspolaganju i prenošenju prava raspolaganja i vlasništva nad športskim objektima na druge 

pravne osobe, kada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova Kluba; 

 o raspolaganju, prodaji, zamjeni, darovanju ili opterećenju nepokretne imovine Kluba odlučuje se 

dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova Kluba; isto vrijedi i za pokretne stvari veće 

vrijednosti; 

 o usvajanju Statuta Kluba i odluka o izmjenama ili dopunama Statuta Kluba, kada odlučuje 

dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova kluba; 

 o prestanku rada Kluba, kada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova 

kluba. 

 

Članak 24. 

 

Glasovanje u Skupštini je javno. 

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem. 

 

Članak 25. 

 

Način rada i odlučivanja u Skupštini pobliže se ureduje Poslovnikom. 

 

 

Upravni odbor Kluba 

 

Članak 26. 

 

Rad i poslovanje Kluba vodi Upravni odbor u skladu s poslovnom politikom planovima i programima 

te odlukama Skupštine. 

 

Upravni odbor: 

 utvrđuje prijedlog Statuta Kluba; 

 predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku Kluba; 

 podnosi Skupštini izvješća o ostvarivanju programa i poslovanju Kluba; 

 donos akt o disciplinskoj odgovornosti i druge akte kojima se uređuju radni i drugi odnosi u 

Klubu; 

 donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju; 



 odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i donosi odluke u svezi s poslovanjem trgovačkog 

društva ili druge gospodarske organizacije koje je Klub suosnivač, osnivač, vlasnik, imatelj dionica 

ili udjela; 

 upravlja imovinom Kluba (športskim objektima, poslovnim prostorom, drugim nekretninama, 

pokretninama, pravima i novčanim sredstvima) u skladu sa zakonom; 

 bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika; 

 imenuje stručne djelatnike (trenere, predsjednika  Stručnog odbora i dr.) i utvrđuje njihov status, 

statusna prava, obveze i odgovornosti; 

 odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša; 

 odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu 

priprema športaša, vodstvu putovanja; 

 odlučuje o TV i radio prijenosima natjecanja; 

 odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog odbora; 

 obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih 

akata Kluba; 

 donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama, potporama te besplatnom korištenju 

objekata i opreme. 

 

Članak 27. 

 

Upravni odbor Kluba, pored predsjednika Kluba koji je po svojem položaju i član Upravnog odbora, 

ima još osam članova. 

Članove Upravnog odbora bira Skupština, na prijedlog predsjednika Kluba. Članovi 

Upravnog odbora biraju se na četiri godine. 

Članovi Upravnog odbora mogu biti birani iz redova redovnih članova Kluba. 

 

Članak 28. 

 

Upravni odbor radi na sjednicama. 

Upravni odbor odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova. 

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Kluba. 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom tjedno. 

 

Članak 29. 

 

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini. 

Upravni odbor ili njegove pojedine članove može opozvati Skupština, ako utvrdi da rade nezakonito, 

suprotno ovom Statutu ili na štetu Kluba. 

 

Članak 30. 

 

Izbor i opoziv članova Upravnog odbora, način rada i odlučivanja, pobliže su uređeni Poslovnikom 

Upravnog odbora ili Poslovnikom Skupštine. 

  



Nadzorni odbor Kluba 

 

Članak 31. 

 

Nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja Kluba obavlja Nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana. Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika medu 

sobom. 

 

Članak 32. 

 

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na četiri godine. 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Upravnog odbora. 

 

Članak 33. 

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 

 primjenu odredaba zakona, ovog Statuta i drugih normativnih akata u radu Kluba · ostvarivanje 

odluka Skupštine i Upravnog odbora, temeljenih na zakonu i ovom Statutu; 

 poslovanje, ostvarivanje financijske politike i izvršenje financijskog proračuna; namjensko 

korištenje sredstava 

 gospodarenje športskim objektima; 

 predlaže načine sprječavanja i otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti uočenih u radu i 

poslovanju. 

 

Članak 34. 

 

Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini. 

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu, Upravni odbor i tijela na koja se nalaz 

Nadzornog odbora odnosi. 

Ako se utvrđene nepravilnosti odnosno nezakonitosti ne otklone na vrijeme i na način koji predlaže 

Nadzorni odbor, Nadzorni odbor će o njima izvijestiti tijela društvenog nadzora. 

 

Članak 35. 

 

Tijela, djelatnici i službe Kluba dužni su Nadzornom odboru pružiti tražene podatke i omogućiti uvid u 

dokumente i osigurati uvjete za rad. 

 

 

Disciplinski odbor kluba 

 

Članak 36. 

 

Članovi Kluba disciplinski odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili 

drugim aktima. 

Disciplinski postupak provodi disciplinski odbor, sastavljen od tri člana koje bira i opoziva Skupština. 



Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Upravni odbor. Nadzorni odbor ili 

najmanje 1/10 članova Skupštine. 

Mandat članova Disciplinskog odbora traje četiri godine. 

 

U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:  

 opomena; 

 isključenje iz kluba. 

 

Odluke se donose većinom članova Disciplinskog odbora. 

 

Članak 37. 

 

Protiv odluke Disciplinskog odbora može se u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, 

podnijeti žalbu Upravnom odboru. 

Upravni odbor dužan je riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. 

 

 

Predsjednik Kluba 

 

Članak 38. 

 

Predsjednika Kluba bira Skupština iz svog sastava, a na vrijeme od četiri godine. Izbor predsjednika 

Kluba obavlja se javnim glasovanjem, na prijedlog natpolovične većine nazočnih članova Skupštine. 

 

Predsjednik Kluba: 

 predstavlja i zastupa Klub; 

 priprema, saziva i rukovodi Upravnog odbora; 

 potpisuje opće i posebne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor; 

 skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora; 

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, odnosno Upravni odbor; 

 za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru; 

 podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu; 

Opoziv predsjednika vrši se po istom postupku kao i opoziv članova Upravnog odbora. 

 

Članak 39. 

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u obavljanju svih njegovih poslova zamjenjuje ga 

dopredsjednik Kluba, koji se bira i opoziva na isti način kao i predsjednik Kluba. 

 

Članak 40. 

 

Predsjednik Kluba i dopredsjednik Kluba ne mogu bez prethodne odluke Skupštine Kluba otuđiti, 

prodati, darovati ili opteretiti imovinu Kluba, a posebno nekretnine i pokretnine veće vrijednosti. 

 

 



Glavni tajnik Kluba 

 

Članak 41. 

 

Glavnog tajnika imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. 

Osoba koja obnaša funkciju glavnog tajnika Kluba mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

 imati visoku ili višu stručnu spremu; 

 imati najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; 

 imati dokazane organizacijske sposobnosti kao stručni djelatnik u veslačkom športu. 

 

Glavni tajnik svoja prava i obveze ostvaruje u skladu sa zakonom.  

Opoziv glavnog tajnika vrši Upravni odbor. 

 

Članak 42. 

 

Glavni tajnik Kluba: 

 zastupa Klub; 

 sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove u svezi s poslovanjem Kluba u okvirima poslovne 

politike. financijskog plana, odluka Skupštine i Upravnog odbora; 

 skrbi i odgovoran je za zakonitost rada svih tijela Kluba; 

 priprema sjednice, materijale za raspravu i odlučivanje na sjednicama Skupštine, Upravnog 

odbora i drugih tijela; 

 ostvaruje neposredne kontakte i suradnju s državnim organima, športskim organizacijama i 

njihovim udrugama, drugim organizacijama i organima radi provođenja programa i ostvarivanja 

ciljeva Kluba; 

 skrbi o ostvarivanju interesa Kluba u korištenju, održavanju i općenito gospodarenju športskim 

objektima; 

 naredbodavac je za izvršavanje godišnjeg proračuna; 

 predlaže unutarnju organizaciju stručne službe i rukovodi njezinim radom; 

 obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug. 

 

Članak 43. 

 

Glavni tajnik ima pravo i obvezu sudjelovati u radu svih tijela Kluba. 

U slučaju da uoči nezakonitost u radu tijela Kluba, glavni tajnik je dužan upozoriti i ukazati na 

potrebu otklanjanja nezakonitosti, a ako upozorena tijela ustraju na svom aktu dužan je o tome 

izvijestiti tijela nadležna za zakonitost rada Kluba. 

 

Članak 44. 

 

Za svoj rad glavni tajnik je odgovoran Upravnom odboru Kluba. 

Glavni tajnik dužan je podnijeti godišnje izvješće o svom radu Upravnom odboru. 

 

 



VI. ODBORI I DRUGA RADNA TIJELA KLUBA 

 

Članak 45. 

 

Skupština, odnosno Upravni odbor Kluba mogu osnivati stalne i privremene odbore i druga radna 

tijela. 

Odlukom o osnivanju odbora utvrđuje se njihov sastav, djelokrug razmatranja pojedinih pitanja u 

svezi s djelatnošću Kluba. 

 

Članak 46. 

 

Privremena radna tijela, komisije ili skupine osnivaju se radi razmatranja pojedinih pitanja u svezi s 

djelatnošću Kluba. 

 

 

VII. IMOVINA I POSLOVANJE KLUBA 

 

Članak 47. 

 

Materijalnu osnovicu rada Kluba čine nekretnine (sportski objekti, poslovne zgrade, poslovni prostori 

i druge nepokretne stvari) te pokretne stvari veće vrijednosti na kojima je Klub stekao pravo 

vlasništva na temelju zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa zakonom. 

 

Članak 48. 

 

Materijalnu osnovicu rada Kluba čine i nekretnine koje je vlasnik predao Klubu na upravljanje. 

korištenje i održavanje ili mu je prenio pravo vlasništva. 

 

Članak 49. 

 

Sredstva za rad Kluba su i pokretne stvari, prava i novčana sredstva stečena na osnovi zakona ili u 

skladu sa zakonom, kao i obveze. 

 

Članak 50. 

 

U cilju provođenja svoje djelatnosti, Klub stječe prihode: 

 osnivanjem trgovačkog društva ili ustanove za obavljanje gospodarskih djelatnosti; 

 dotacijama iz proračuna; 

 donacijom, sponzorstvom; 

 iz članarina i upisnina; 

 iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 



Članak 51. 

 

Klub može, u cilju svrhovitog održavanja, korištenja i upravljanja športskim objektima, sukladno 

zakonskim propisima, osnovati trgovačko društvo ili ustanovu za gospodarenje tim objektima. 

sredstva koja bi se ostvarila provođenjem izvanšportskih programa na objektima. zakupninom za 

poslovne prostore i drugim oblicima poslovanja, koristila bi se za održavanje objekta i za 

ostvarivanje športske djelatnosti Kluba. 

 

Članak 52. 

 

Imovinom Kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim 

aktima Kluba. 

 

 

VIII. JAVNOST RADA KLUBA 

 

Članak 53. 

 

Djelovanje Kluba je javno. 

Javnost rada Kluba se ostvaruje pravodobnim izvještavanjem članstva o poslovanju Kluba i značajnim 

događanjima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način. Javnost se o 

radu Kluba, poglavito o športskim dostignućima, izvještava putem sredstava javnog priopćavanja. 

Klub može izdavati i svoje posebno glasilo. 

 

 

IX. STRUČNA SLUŽBA 

 

Članak 54. 

 

Za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova Klub može organizirati stručnu službu ili 

obavljanje svih ili pojedinih poslova povjeriti drugoj organizaciji. 

 

 

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

 

Članak 55. 

 

Statut je temeljni pravni akt Kluba i s njegovim odredbama moraju biti u skladu svi drugi akti. 

Nacrt Statuta priprema Upravni odbor i na prikladan način s nacrtom upoznaje članove Kluba. 

U roku od osam dana, nakon rasprave o nacrtu medu članstvom, Upravni odbor utvrđuje prijedlog 

Statuta i upućuje ga Skupštini na donošenje. 

Upravni odbor donosi opće akte kojima se ureduje disciplinska odgovornost, radni odnosi te pravila o 

položaju, pravima i obvezama športaša. 

 

 



XI. PRESTANAK RADA KLUBA 

 

Članak 56. 

 

Klub prestaje s radom ako to odluči Skupština Kluba dvotrećinskom većinom svih redovnih članova 

kluba. 

 

Članak 57. 

 

U slučaju prestanka rada Kluba, o imovini Kluba odlučuje Skupština Kluba sukladno zakonu, ovom 

Statutu i drugim propisima i aktima. 

Po prestanku rada Kluba, imovina Kluba pripasti će udruzi HAŠK Mladost, koja je u roku od šest 

mjeseci od dana prestanka rada Kluba dužna osnovati novi klub iste namjene kao i HAVK Mladost. 

 

Članak 58. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na zasjedanju Skupštine Hrvatskog akademskog 

veslačkog kluba Mladost. 

 

 

U Zagrebu, 28. ožujka 2013. godine 

 

 

Predsjednik Hrvatskog akademskog veslačkog kluba Mladost 

 

Goran Nuskern, dipl. ing.  


