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Na temelju članka 14. Zakona o sportu (NN 71./2006, 150/08, 124/10, 124/11, 94/13, 85/15 i 19/16), 
članka 13. Zakona o udrugama (NN 74./2014 i 70/17)  i članka 31. Statuta Hrvatskog akademskog 
plivačkog kluba „Mladost“, Skupština Hrvatskog akademskog plivačkog kluba „Mladost“ na sjednici 
održanoj 23. travnja 2018. godine prihvatila je  
 
S T A T U T     
Hrvatskog akademskog plivačkog kluba „Mladost“ 
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 
 
Članak 1. 
Statutom Hrvatskog akademskog plivačkog kluba „Mladost“ (u daljnjem  tekstu: klub) uređuje se  naziv, 
sjedište, klupske oznake, područje djelovanja, zastupanje, osnivanje, ustroj i djelovanje  kluba, ostvarenje 
javnosti rada, članstvo, upravljanje klubom, imovinski odnosi, način stjecanja i raspolaganja imovinom i 
mogućom dobiti, poslovanje  i prestanak  kluba, kao  i druga pitanja bitne  za rad i djelovanje kluba. 
 
Članak 2. 
Klub je športska udruga registrirana u Gradskom uredu za opću upravu i u Registru sportskih djelatnosti 
pri uredu državne uprave u Gradu Zagrebu. 
Klub je udružen u športsku udrugu 
Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu. 
Ustrojstvo kluba uređuje se Statutom kluba čije odredbe moraju biti u suglasju s odredbama zakona, 
Statuta HAŠK Mladost i drugim propisima. 
 
Članak 3. 
Naziv kluba je: Hrvatski akademski plivački klub „Mladost“. 
Skraćeni naziv je: HAPK „Mladost“ 
U natjecateljske svrhe klub može uz svoj naziv dodati i naziv sponzora kluba. 
Novi naziv obavezno se prijavljuje nadležnom gradskom uredu. 
 
Članak 4. 
Sjedište kluba je: Zagreb, Jarunska cesta 1. 
Klub svoju djelatnost obavlja na području Grada Zagreba. 
 
Članak 5. 
Znakovlja kluba su: 
Boje: crvena, bijela i boja zlata. 
Zastava: okomito položene boje - crvena, bijela i zlatna iste širine. 
Znak kluba: vertikalno položene boje, na donjem dijelu polukružno zaobljene, a iznad ravnine je natpis 
HAPK MLADOST ZAGREB. 
Na znaku je stiliziran znak žabe zelene boje. Rub znaka je crvene boje.  
Klub obvezno koristi i znak HAŠK Mladost. 
 
Članak 6. 
Klub ima pečat i štambilj. 
Pečat je okruglog oblika promjera 33 mm s ispisanim nazivom kluba u krugu, a u sredini je znak kluba. 
Štambilj kluba je pravokutnog oblika veličine 17x45 mm s ispisanim nazivom kluba, mjestom i ulicom. 
 
Članak 7. 
Klub je neprofitna pravna osoba.  
Za  obveze klub odgovara imovinom i sredstvima kojih je vlasnik i kojima raspolaže u skladu sa zakonom. 
 
Članak 8. 
Klub predstavlja predsjednik kluba. 
Upravni odbor može ovlastiti i drugu osobu da predstavlja klub. 
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Članak 9. 
Klub zastupaju predsjednik kluba i zamjenik predsjednika kluba. 
Ovlaštenja za zastupanje utvrđena Statutom Kluba, predsjednik kluba može pisanom 
punomoći prenijeti na drugu osobu. 
Osoba koja je u skladu sa Statutom imenovana odlukom Upravnog odbora kao športski direktor kluba 
zastupa klub u pojedinim poslovima u skladu s odlukom o imenovanju. 
 
Članak 10. 
Rad kluba je javan. Javnost rada kluba ostvaruje se na neposredan i posredan način; 
pravovremenim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događanjima, 
pisanim izvješćima, objavama odluka i obavijestima na internetskim stranicama kluba, 
na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, kao i putem sredstava javnog priopćavanja. 
Klub može izdavati i svoje posebno glasilo. 
 
Članak 11. 
Klub se može udruživati i postati članom udruga u zemlji i športskih udruženja u 
inozemstvu u skladu sa zakonom i propisima međunarodnih športskih udruženja. 
 
Članak 12. 
Klub se udružuje i čini sastavnicu Hrvatskih akademskih športskih klubova Mladost Sveučilišta u Zagrebu 
nastavljajući tradiciju postojanja i suradnje s drugim klubovima, postizanja vrhunskih športskih 
rezultata, međusobnog pomaganja, racionalnog korištenja športskih građevina i djelotvornog obavljanja 
poslova od zajedničkog interesa svih udruženih klubova i svekolikog zagrebačkog i hrvatskog športa. 
Klub se udružuje u Zagrebački plivački savez i Hrvatski plivački savez. 
 
 
II. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA 
 
Članak 13. 
Klub je osnovan u svrhu promicanja, poticanja i razvoja plivačkog športa, sudjelovanja u športskim 
natjecanjima, obavljanja športske obuke i upravljanja športskim građevinama. 
Klub djeluje na području sporta. 
 
Članak 14. 
Djelatnosti kluba su: 

 promicanje, poticanje i razvoj plivačkog športa, 
 planiranje rada i razvitka posebno vrhunskog plivačkog športa, 
 organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje i postizanje 

vrhunskih športskih rezultata, 
 sudjelovanje u športskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, 
 okupljanje, športska obuka i odgoj djece i mladeži, 
 organizacija i provođenje obuke neplivača, 
 organiziranje športskih priredbi i drugo, 
 sudjelovanje u upravljanju športskim građevinama, 
 izdavanja tiskovina iz područja djelovanja udruge sukladno posebnim propisima, 
 poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada u sportu, a posebno u 

plivanju, 
 skrb o stručnom obrazovanju plivačkih djelatnika i redovitom školovanju članova, 
 skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova i 
 razvijanje domoljublja, športske kulture, športskog duha i usvajanja etičkih i drugih 
 društvenih vrijednosti kroz bavljenje športom. 

 
Članak 15. 
Športske djelatnosti, posebno sudjelovanje u športskom natjecanju, klub obavlja amaterski. 
Klub može imati ekipe u ekipnom načinu natjecanja ili pojedince u individualnom 
načinu natjecanja, koji sudjelovanje u športskim natjecanjima obavljaju profesionalno 
u skladu s odredbama Zakona o športu i Statuta kluba. 
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III. ČLANSTVO KLUBA 
 
Članak 16. 
Članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i 
pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnosti mogu biti 
članovi udruge bez prava sudjelovanja u radu tijela udruge. 
Članom kluba postaje se upisom u Popis članova koji vodi tajnik kluba na osnovi 
ispunjenih uvjeta za pojedinu vrstu članova. 
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, 
datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. 
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.  
 
Članak 17. 
Članovima kluba izdaje se članska iskaznica čiji je izgled i sadržaj jednak za sve klubove 
Hrvatskih akademskih športskih klubova Mladost Sveučilišta u Zagrebu. 
Način izdavanja članskih iskaznica utvrđuje Upravni odbor kluba. 
Upravni odbor kluba određuje iznos članarine za plivače športaše u pravilu za svaku 
natjecateljsku godinu, a za sve ostale članove za svaku tekuću godinu. 
 
Članak 18. 
Članovi kluba mogu biti: 

 redoviti članovi, 
 veterani, 
 podupirući, 
 počasni i 
 pomladak. 

 
Članak 19. 
Redoviti članovi kluba su svi športski natjecatelji učlanjeni u Hrvatski plivački savez (amateri i 
profesionalci), kao i stručni i športski djelatnici koji organizirano, aktivno i profesionalno obavljaju 
poslove u klubu na osnovi zaključenog ugovora o radu. 
Redovitim članom kluba može postati i strani državljanin uz uvjete propisane zakonima Republike 
Hrvatske, propisima međunarodnih udruga i uz suglasnost nacionalnog saveza zemlje iz koje dolazi. 
 
Članak 20. 
Veteranom se postaje temeljem predanog zahtjeva tajništvu za upis u Popis članova veteranske sekcije 
Kluba uz prethodno odobrenje Upravnog odbora, a sukladno Pravilniku o veteranskoj sekciji Kluba. 
 
Članak 21. 
Podupirućim članom postaje osoba upisom u Popis članova nakon uplate članarine utvrđene odlukom 
Upravnog odbora ili nakon darovanja stvari, doprinosa ili prava u protuvrijednosti utvrđene članarine. 
 
Članak 22. 
Počasnim članom se postaje temeljem odluke Skupštine kluba, a izbor se obavlja među športašima, 
športskim djelatnicima i drugim osobama koje su stekle zasluge za klub. 
Počasni članovi ne plaćaju članarinu. 
 
Članak 23. 
Pomladak čine članovi kluba mlađi od osamnaest godina učlanjeni u Hrvatski plivački savez, koji športske 
djelatnosti obavljaju pripremom i sudjelovanjem u športskim natjecanjima u određenoj kategoriji 
natjecanja (juniori, mlađi juniori, kadeti, mlađi kadeti i slično) u skladu s nazivima i razvrstavanjem 
utvrđenim od Hrvatskog plivačkog saveza. 
 
Članak 24. 
Prava i obveze redovitih članova su: 

 sudjelovanje u natjecanju i zalaganje za postizanje što boljih športskih rezultata, 
 savjesno i odgovorno usavršavanje svog športskog umijeća, 
 poštivanje načela utvrđenih Statutom i drugim aktima kluba, 
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 zalaganje za što veći športski, poslovni i svekoliki uspjeh kluba, 
 redovno plaćanje članarine, 
 čuvanje klupske nepokretne i pokretne imovine, 
 suzdržavanje od svakog čina protivnog duhu športa i športskoj etici i 
 istupanje iz kluba uz ispunjenje ugovorom preuzetih obveza. 

 
Prava i obveze veterana su: 

• savjesno i odgovorno usavršavanje svog športskog umijeća, 
• poštivanje načela utvrđenih Statutom i drugim aktima kluba, 
• zalaganje za što veći športski, poslovni i svekoliki uspjeh kluba, 
• redovno plaćanje članarine, 
• čuvanje klupske nepokretne i pokretne imovine, 
• suzdržavanje od svakog čina protivnog duhu športa i športskoj etici i 
• istupanje iz kluba uz ispunjenje ugovorom preuzetih obveza. 

 
Prava i obveze podupirućih članova su: 

 predlagati, birati i biti biran u tijela i organe kluba, 
 poštivanje načela utvrđenih Statutom i drugim aktima kluba, 
 zalaganje za što veći športski, poslovni i svekoliki uspjeh kluba, 
 suzdržavanje od svakog čina protivnog duhu športa i športskoj etici  
 plaćati članarinu i 
 biti obaviješteni o sveukupnom radu i poslovanju kluba. 

 
Prava i obveze počasnih članova su: 

• predlagati, birati i biti biran u tijela i organe kluba i  
• biti obaviješteni o sveukupnom radu i poslovanju kluba. 

 
Članak 25. 
Članovi kluba, koji amaterski sudjeluju u športskim natjecanjima, športskim priredbama, športskoj obuci 
ili športskoj rekreaciji i drugim poslovima u okviru organizacije i vođenja tih djelatnosti, pored osnovnih 
prava iz članka 24. Statuta, mogu u skladu s pravilima kluba ostvariti pravo na: 

 besplatno korištenje sadržaja športskih građevina i opreme, 
 podmirenje putnih troškova i troškova smještaja i prehrane, 
 naknadu za izgubljenu zaradu u svezi natjecanja ako su u radnom odnosu, 
 nagradu za postignute športske rezultate, 
 potporu u novcu - stipendiju, pojačanu prehranu i sl. i 
 upućivanje na stručna usavršavanja i natjecanja. 

Sva davanja po ovom članku klub će regulirati posebnim Pravilnikom temeljenim na 
odredbama zakona i Statuta. Pravilnik donosi Upravni odbor kluba. 
 
Članak 26. 
Članovi kluba koji profesionalno sudjeluju u športskim natjecanjima, pored pojedinih prava i obveza iz 
članka 24. i 25. Statuta, imaju prava i obveze u svezi njihova rada prema zakonima, odredbama Statuta i 
posebnim aktima kluba, te odredbama zaključenih ugovora o profesionalnom bavljenju športom. 
Akte kojima se uređuju prava i obveze profesionalnih športaša utvrđuje i donosi Upravni odbor kluba. 
 
Članak 27. 
Članovi ekipa i pojedinci koji imaju status profesionalnog športaša mogu sudjelovati na natjecanjima samo 
na razini države i međunarodnim natjecanjima. 
Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, športske ekipe i pojedinci, koji športsku djelatnost obavljaju 
profesionalno, mogu sudjelovati u kup natjecanjima na svim razinama natjecanja zajedno sa športskim 
klubovima, ekipama i pojedincima koji tu djelatnost obavljaju amaterski. 
 
Članak 28. 
Članstvo u klubu prestaje istupom i isključenjem. 
Istupom se smatra neplaćanje članarine ili doprinosa za jednu godinu i dragovoljni istup. 
Isključenju podliježu članovi koji se teže ogriješe o preuzete obveze i odredbe utvrđene Statutom i aktima 
kluba 
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Članovi kluba vezani za klub ugovorom dužni su istupanjem iz kluba ispuniti sve ugovorne obveze. 
U skladu s pravilima o stegovnoj odgovornosti utvrđenoj Statutom i aktima kluba isključeni član ima pravo 
prigovora nadležnom organu kluba čija je odluka konačna. 
 
Članak 29. 
Bliže odredbe radi pojašnjenja i jedinstvene primjene odredbi Statuta u pogledu statusa, prava i obveza 
članova Hrvatskog akademskog plivačkog kluba „Mladost“ utvrđuje Upravni odbor pravilnikom uz 
suglasnost Skupštine. 
 
 
IV. UPRAVLJANJE KLUBOM 
 
Članak 30. 
Tijela i organi kluba su: 

 Skupština, 
 Upravni odbor, 
 Predsjednik kluba, 
 Zamjenik predsjednika kluba, 
 Športski direktor i 
 Tajnik. 

 
 
 
1. Skupština 
 
Članak 31. 
Najviše tijelo upravljanja klubom je Skupština. 
Na Skupštini imaju pravo sudjelovati s pravom glasa svi punoljetni redoviti članovi. 
Na Skupštini imaju pravo sudjelovati s pravom glasa i svi podupirući članovi koji su upisani u Popis 
članova i koji su podmirili obveze u protuvrijednosti utvrđene članarine ili doprinosa u prethodnoj godini 
i u tekućoj godini najkasnije na dan koji prethodi datumu održavanja Skupštine. 
Svaka dobna skupina maloljetnih članova kluba ima pravo na izabrane punoljetne zastupnike s pravom 
glasa na Skupštini i to po jednog za žensku i jednog za mušku kategoriju u dobnoj skupini juniora i mlađih 
juniora, a dobne skupine kadeta i mlađa grupacija imaju pravo na četiri izabrana zastupnika za svaku 
grupaciju i to po dva za obje kategorije. 
Zastupnici maloljetnih plivača biraju se iz redova roditelja koji nemaju pravo glasa na Skupštini većinom 
glasova prisutnih na sastanku roditelja svake dobne skupine ili grupacije najmanje petnaest dana prije 
održavanja Skupštine. Članovi veteranskog pogona izabiru jednog (1) zastupnika s pravom glasa u 
Skupštini. 
Popis svih članova s pravom glasa, dvanaest zastupnika maloljetnih plivača s pravom glasa i jedan 
zastupnik veterana s pravom glasa na Skupštini čine ukupni sastav Skupštine. 
Ostali članovi imaju pravo aktivno sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa prilikom odlučivanja. 
 
Članak 32. 
Skupština u svom djelokrugu: 

 donosi Statut kluba, Poslovnik o svom radu i druge akte određene Statutom, 
 donosi plan razvoja, program rada i utvrđuje poslovnu politiku, 
 donosi financijski plan, usvaja poslovna izvješća i godišnji obračun, 
 bira i opoziva predsjednika kluba i članove Upravnog odbora 
 odlučuje o statusnim promjenama, 
 odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja, 
 odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Upravnog odbora 
 odlučuje o udruživanju kluba u športske saveze i druge organizacije, 
 raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima bitnim za športski i gospodarski probitak kluba 
 odlučuje o prestanku postojanja kluba i 
 raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti temeljem zakona, drugih 

propisa, Statuta ili drugih akata kluba. 
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Članak 33. 
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. 
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u godini najkasnije do kraja mjeseca travnja, dok se izborna 
skupština održava svake četiri godine. 
Izbornu skupštinu saziva Upravni odbor.  
Između redovnih sjednica Skupština može zasjedati izvanredno kada to odluči Upravni odbor. 
Upravni odbor je dužan donijeti odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine u roku od trideset dana 
od primitka pisanog zahtjeva uz prijedlog dnevnog reda upućenog od jedne trećine članova kluba s 
pravom glasa ili od HAŠK-a Mladost. 
 
Članak 34. 
Zasjedanje Skupštine saziva se na temelju odluke Upravnog odbora. 
O zasjedanju redovne Skupštine članstvo mora biti obaviješteno pisanim pozivom s prijedlogom dnevnog 
reda na oglasnoj ploči kluba najmanje osam dana prije zasjedanja. 
Na izvanrednom zasjedanju Skupštine raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima radi 
kojih je sazvano, a koje utvrđuju predlagači iz članka 32. ovog Statuta. 
 
Članak 35. 
Zasjedanje Skupštine će se održati unutar roka od 30 dana od dana odluke Upravnog odbora . 
Ako Upravni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku iz članka 32. stavak 3. i članka 34. 
stavak 1., nakon proteka roka sjednicu mogu sazvati predlagači izvanrednog zasjedanja. 
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u 
Registar udruga ili najmanje tri člana Kluba upisana u Popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.  
 
Članak 36. 
Skupštinom predsjedava i njenim radom rukovodi predsjednik kluba. 
U slučaju nemogućnosti ili spriječenosti predsjednika kluba Skupštinom predsjedava zamjenik 
predsjednika kluba ili član Upravnog odbora prema odluci Upravnog odbora. 
Izbornom i izvanrednom skupštinom može predsjedavati i druga osoba ukoliko uz sudjelovanje 
natpolovične većine ukupnog broja članova s pravom glasa o tome odluči većina prisutnih. 
 
Članak 37. 
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je zasjedanju prisutna većina članova s pravom glasa. 
Skupština odlučuje većinom glasova članova prisutnih na zasjedanju, a dvotrećinskim brojem glasova 
prisutnih članova odlučuje o: 

 donošenju, izmjenama i dopunama Statuta, 
 raspolaganju i prenošenju prava raspolaganja i vlasništva športskih građevina i druge imovine na 

druge pravne osobe i 
 prestanku postojanja kluba. 

 
Članak 38. 
Ukoliko na redovnoj sjednici skupštine nije prisutna natpolovična većina članova s pravom glasa; nakon 
trideset minuta ukoliko je prisutna jedna petina članova s pravom glasa, odlučivati će se samo o 
prihvaćanju godišnjih izvješća glasovima većine prisutnih. 
Ukoliko je na redovnoj skupštini prisutno manje od jedne petine članova s pravom glasa, Upravni odbor 
dužan je sazvati i održati novu sjednicu u roku od petnaest dana na kojoj se može odlučivati samo o 
prihvaćanju godišnjih izvješća većinom glasova neovisno o broju prisutnih. 
 
Članak 39. 
Glasovanje na Skupštini je javno. 
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem. 
Način rada i odlučivanja na Skupštini može se urediti Poslovnikom o radu Skupštine. 
 
2. Upravni odbor 
 
Članak 40. 
Rad i poslovanje kluba između dviju skupština vodi Upravni odbor odlučujući pri tome 
u skladu s poslovnom politikom, planovima i programima, te odlukama Skupštine. 
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Upravni odbor u svom djelokrugu: 
 utvrđuje prijedlog Statuta, 
 utvrđuje organizaciju kluba i donosi sve akte koji nisu u nadležnosti Skupštine, 
 predlaže planove razvitka i programa rada, financijski plan i poslovnu politiku, 
 donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju, 
 odlučuje o sudjelovanju kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu 

priprema športaša, vodstvu putovanja, 
 imenuje stručne djelatnike (trenere, tehničkog voditelja i dr.) i utvrđuje njihov status, prava, 

obveze i odgovornosti, 
 upravlja imovinom kluba,  
 imenuje predsjednika stručno-tehničke komisije kluba 
 imenuje športskog direktora kluba, 
 imenuje tajnika kluba, 
 imenuje svoje predstavnike u organe HAŠK Mladost i druge organizacije i saveze u koje se klub 

učlani ili udruži, 
 osniva stalne ili povremene odbore, komisije i druga tijela kluba, 
 predlaže dodjelu nagrada i priznanja, 
 podnosi Skupštini izvješće o ostvarivanju programa i poslovanja kluba, 
 odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša, 
 odlučuje o TV i radio prijenosima natjecanja, 
 obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti temeljem Statuta i drugih akata kluba, te odluka 

Skupštine. 
 
Članak 41. 
Upravni odbor ima sedam članova. 
Clanove Upravnog odbora bira Skupština javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika kluba. Prijedlog 
predsjednika kluba mora sadržavati popis šest osoba koje se uz predsjednika kluba predlažu za članove 
Upravnog odbora. 
Predsjednik kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. 
Skupština u pravilu odlučuje o cjelovitom prijedlogu osim ukoliko sama Skupština u posebnom slučaju ne 
odredi drukčije. 
Clanovi Upravnog odbora se biraju na vrijeme od četiri godine, uz pravo ponovnog izbora. 
 
Članak 42. 
Upravni odbor radi u sjednicama. 
Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova ukoliko je prilikom odlučivanja prisutno više 
od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora. 
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik kluba. 
Upravni odbor bira zamjenika predsjednika kluba kojeg predlaže predsjednik kluba iz redova Upravnog 
odbora. 
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. 
Na sjednicu Upravnog odbora se po potrebi pozivaju članovi kluba osobno ili kao članovi komisija. 
 
Članak 43. 
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. 
Upravni odbor i njegove članove može opozvati Skupština ako utvrdi da rade nezakonito, suprotno Statutu 
ili na štetu kluba. 
 
3. Predsjednik kluba 
 
Članak 44. 
Predsjednika kluba bira Skupština na vrijeme od četiri godine, uz pravo ponovnog izbora. Kandidat za 
predsjednika kluba obavezan je dostaviti tajništvu kluba “Plan rada za četverogodišnje razdoblje”, 
životopis, te prijedlog šest članova Upravnog odbora, najmanje 21 dan prije održavanja Skupštine. 
Tajnik kluba će o pristiglim kandidaturama i programima rada obavijestiti članove Skupštine 21 dan prije 
održavanja Skupštine. 
Predsjednik kluba za svoj rad odgovora Skupštini i Upravnom odboru. 
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Predsjednik kluba: 
 predstavlja i zastupa klub, 
 priprema i rukovodi zasjedanjima Skupštine i Upravnog odbora, 
 skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora, 
 potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor i 
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, odnosno Upravni odbor. 

 
Članak 45. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika kluba u obavljanju njegovih poslova 
mijenja zamjenik predsjednika kluba ili osoba koju on ovlasti uz suglasnost Upravnog odbora. 
 
4. Športski direktor 
 
Članak 46. 
Športskog direktora kluba može imenovati Upravni odbor na neodređeno vrijeme ako se radi 
o profesionalnom obavljanju poslova ili birati na vrijeme od četiri godine ako se radi o volonteru. 
Športski direktor: 

 zastupa klub u pojedinim poslovima u skladu s odlukom Upravnog odbora 
 organizira i usklađuje stručni rad zaposlenika i športske aktivnosti kluba 
 predlaže plan i program godišnjih aktivnosti kluba 
 priprema, predlaže i provodi dugogodišnju razvojnu strategiju kluba 
 organizira i brine o prikupljanju materijalnih i financijskih sredstava kluba 
 organizira, upravlja, nadzire i usklađuje rad tajnika i svih zaposlenika u klubu 
 provodi odluke Upravnog odbora 
 obavlja i druge poslove u skladu s odlukom Upravnog odbora 

 
5. Tajnik kluba 
 
Članak 47. 
Tajnika kluba imenuje Upravni odbor na neodređeno vrijeme ako se radi o profesionalnom obavljanju 
poslova i zadataka tajnika, a bira na vrijeme od četiri godine ako se radi o volonteru. 
Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Športskom direktoru ukoliko je izabran ili imenovan. 
Tajnik : 

 priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora, 
 skrbi o izvršavanju i neposredno izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora, 
 organizira obavljanje i obavlja stručne, administrativne i druge poslove iz djelokruga rada kluba, 
 vodi popis članova i brine o uplati članarina 
 koristi i čuva pečat i štambilj kluba, 
 obavlja i druge poslove po odluci Upravnog odbora ili po nalogu predsjednika kluba 

 
 
V. NADZOR NAD RADOM KLUBA 
 
Članak 48. 
Članovi kluba nadziru rad kluba. 
Ako član kluba uoči nepravilnost u provedbi Statuta, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor. 
Ukoliko se upozorenje ne razmotri na sjednici Upravnog odbora u roku od trideset dana od dostavljenog 
pisanog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, član ima pravo podnijeti tužbu sudu nadležnom 
prema sjedištu kluba radi zaštite svojih prava propisanim Statutom kluba. 
 
Članak 49. 
Inspekcijski nadzor nad radom kluba u skladu sa Zakonom o udrugama obavlja 
nadležni ured državne uprave. 
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VI. ODBORI, KOMISIJE I DRUGA TIJELA 
 
Članak 50. 
Skupština, odnosno Upravni odbor kluba mogu osnivati stalne i povremene odbore ili 
komisije i druga tijela. 
Stalne komisije Upravnog odbora su: 

 Financijska komisija 
 Stručno tehnička komisija 
 Zdravstvena komisija 
 Disciplinska komisija 

Odlukom o osnivanju komisija utvrđuje si njihov sastav, djelokrug i način rada. 
 
Financijska komisija 
 
Članak 51. 
Financijska komisija izrađuje i predlaže planove i programe financijskog poslovanja 
kluba i prati njihovo provođenje. 
Financijska komisija ima tri člana koji biraju predsjednika među sobom. 
Djelokrug i način rada komisije utvrđuje se odlukom o osnivanju. 
 
Stručno tehnička komisija 
 
Članak 52. 
Stručno tehnička komisija skrbi o stručnom radu i rezultatima u klubu. 
Stručno tehničku komisiju uz imenovane članove u proširenom sastavu čine i svi 
treneri u klubu - profesionalni i honorarni. 
Djelokrug i način rada Stručno tehničke komisije utvrđuje se odlukom o osnivanju. 
 
Zdravstvena komisija 
 
Članak 53. 
Zdravstvena komisija skrbi o zdravstvenom stanju natjecatelja u klubu. 
Zdravstvenu komisiju čine liječnici i to najmanje: 

 jedan liječnik opće prakse, 
 jedan liječnik za doping kontrolu, 
 jedan ortoped i 
 jedan fizioterapeut. 

 
Djelokrug i način rada Zdravstvene komisije utvrđuje se odlukom o osnivanju. 
 
 
VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 
Članak 54. 
Članovi kluba dužni su savjesno i odgovorno poštivati i pridržavati se utvrđenih načela i pravila kluba. 
 
Disciplinska komisija 
 
Članak 55. 
Disciplinska komisija provodi disciplinski postupak isključivo za povredu članskih 
dužnosti i obveza aktivnih športaša utvrđenih Statutom i drugim aktima kluba. 
Članove Disciplinske komisije bira Upravni odbor na vrijeme od četiri godine, uz 
pravo ponovnog izbora. 
Disciplinska komisija ima tri člana, koji biraju predsjednika među sobom. 
Članovi Disciplinske komisije ne mogu biti istodobno članovi Upravnog odbora. 
 
Članak 56. 
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može pokrenuti Upravni odbor na 
vlastitu inicijativu ili na prijedlog članova kluba. 
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Upravni odbor dužan je pokrenuti zahtjev na prijedlog pet ili više članova kluba. 
U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere: 

 opomena i 
 isključenje. 

 
Članak 57. 
Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije. 
Protiv odluke Disciplinske komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dana 
dostave odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru kluba. 
Upravni odbor je dužan donijeti odluku povodom žalbe u roku od 30 dana po primitku. 
Odluka Upravnog odbora je konačna. 
 
Odgovornost svih ostalih članova kluba 
 
Članak 58. 
Upravni odbor može isključiti iz članstva kluba podupirujuće članove ukoliko svojim odnosom i 
ponašanjem grubo narušavaju odnose u klubu, štete ugledu ili interesima kluba. 
Na odluku Upravnog odbora isključeni član ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Skupština. 
 
 
VIII. PRAVA I OBVEZE ZAPOSLENIKA U RADOM ODNOSU 
 
Članak 59. 
Položaj prava i obveze zaposlenika u radnom odnosu uređuje se u skladu s aktom o 
organizaciji, zaključenim ugovorom o radu i Zakonom o radu. 
Za svoje obveze zaposlenici odgovaraju predsjedniku kluba, športskom direktoru i 
Upravnom odboru u skladu s Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. 
Klub može zapošljavati stručne osobe koje obučavaju (pripremaju) članove kluba za 
sudjelovanje u športskim natjecanjima. 
S osobama iz prethodnog stavka zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme odnosno na određeno 
vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu, Statuta kluba i drugim općim aktima. 
Odluke o zasnivanju, promjenama i prestanku radnog odnosa donose osobe koje 
zastupaju klub uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora. 
Sve osobe u radnom odnosu izvršavaju obveze, snose odgovornost i ostvaruju prava 
u skladu s zaključenim ugovorom o radu i aktima kluba. 
 
Osobe u radnom odnosu odgovaraju za materijalne i disciplinske povrede u skladu s 
propisima o radnim odnosima i zaključenim ugovorom o radu. 
 
 
IX. IMOVINA KLUBA, NAČIN STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA 
 
Članak 60. 
Imovinu kluba čine: 

 novčana sredstva, 
 pokretne stvari, 
 nekretnine i 
 prava i obveze kluba. 

 
Članak 61. 
Klub stječe imovinu: 

 od članarine, 
 dobrovoljnih priloga i darova, 
 sponzorstva, 
 obavljanjem dopuštenih djelatnosti, 
 dotacijama iz proračuna, 
 igrama na sreću sukladno zakonu i 
 iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 
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Članak 62. 
Osnovicu za obavljanje športske djelatnosti kluba čine: 

 nekretnine na kojima je HAŠK Mladost Sveučilišta u Zagrebu ili klub stekao pravo vlasništva na 
temelju zakona, valjanog posla i na drugi način u skladu sa zakonom, 

 nekretnine koje je vlasnik predao HAŠK Mladost ili klubu na upravljanje, korištenje i održavanje 
ili mu ih je prenio u pravo vlasništva. 

 
Članak 63. 
Klub može osnovati ili biti suosnivač ustanove ili trgovačkog društva za obavljanje 
poslova upravljanja, korištenja i održavanja športskih građevina. 
Ako klub u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona se mora upotrijebiti isključivo 
za unapređenje športskih djelatnosti. 
 
Članak 64. 
Imovinom kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom 
i drugim aktima kluba. 
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima 
kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 
 
Članak 65. 
Za obavljanje stručnih, financijsko-računovodstvenih, administrativnih i drugih 
poslova klub može organizirati stručnu službu ili obavljanje ovih ili pojedinih poslova 
povjeriti HAŠK Mladost ili drugoj organizaciji. 
 
 
X. STATUT I DRUGI AKTI 
 
Članak 66. 
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 15 dana, nakon rasprave o nacrtu među članovima, Upravni odbor utvrđuje 
prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na donošenje. 
 
Članak 67. 
Upravni odbor donosi opće akte kojima se reguliraju disciplinska odgovornost, položaj, prava i obveze 
športaša i djelatnika u športu i druga pitanja od značaja za rad kluba. 
 
 
XI. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA 
 
Članak 68. 
Klub prestaje postojati: 

 odlukom Skupštine kluba o prestanku postojanja, 
 prestankom djelovanja, 
 pravomoćnom odlukom suda o zabrani djelovanja i 
 stečajem. 

 
Članak 69. 
U slučaju prestanka postojanja kluba imovina će pripasti udruzi HAŠK Mladost Sveučilišta u Zagrebu. 
Predsjednik kluba je dužan provesti Odluku o prestanku postojanja ili djelovanja kluba. 
Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Kluba. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se 
otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do 
okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga. 
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XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 
 
Članak 70. 
Svi eventualni sporovi ili sukobi interesa članova udruge rješavati će se prvenstveno mirnim putem. 
Svaki član udruge može zahtjevom tražiti rješavanje spora ili sukoba interesa. 
O zahtjevu odlučuje Upravni odbor u roku od trideset dana od primitka zahtjeva. 
Ukoliko u sporu ili sukobu interesa sudjeluju članovi Upravnog odbora o zahtjevu odlučuje Skupština 
društva na prvoj redovnoj ili izvanrednoj skupštini. 
 
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 71. 
Tumačenje Statuta u nadležnosti je Skupštine, a ostalih općih akata u nadležnosti je 
Upravnog odbora kluba. 
 
Članak 72. 
Statut stupa na snagu danom donošenja na zasjedanju Skupštine kluba. 
Stupanjem na snagu Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog akademskog plivačkog kluba „Mladost“ 
donesen na sjednici Skupštine održanoj 20. travnja 2015. te Odluka o izmjenama Statuta od 21. prosinca 
2016. godine. 
 
U Zagrebu, 23.travnja 2018.  
 
Predsjednik Skupštine: 
Prof.dr. Goran Leko 


