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Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Izvršni
odbor je, na 31. sjednici održanoj 22.12.2014. g., donio sljedeći

P R A V I L N I K
O DJELOVANJU KLUBA OSJEČKIH OLIMPIJACA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se ustrojstvo, članstvo, zadaće, te prava i obveze članova Kluba osječkih olimpijaca.
Članak 2.
Klub osječkih olimpijaca (u daljnjem tekstu: Klub) je udruga koju čine sudionici
Olimpijskih igara i svjetskih i europskih prvenstava iz grada Osijeka.
Članak 3.
Klub djeluje u sastavu Zajednice športskih udruga grada Osijeka bez pravne osobnosti.
Članak 4.
Cilj Kluba je poticanje i promicanje svekolikih vrijednosti športa, a naročito među
djecom i mladeži, te iskustvom i znanjem članova pružati svekoliku pomoć osječkim športašima.
Članak 5.
Ciljevi Kluba ostvarivat će se kroz sljedeće djelatnosti:
- poticanje i neposredno organiziranje stručnih skupova;
- organizacija savjetovanja, seminara i tematskih sastanaka članova iz svih športskih
grana, kao i odvojenih sastanaka po pojedinim športskim granama;
- poticanje rada po klubovima, a posebno rada djece i mlađih kategorija;
- pomaganje i pružanje pomoći aktivnim športašima - sudionicima europskih i svjetskih
natjecanja;
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- aktivno sudjelovanje u rješavanju eventualnih problema u športu;
- aktivno sudjelovanje u kreiranju strategije i provođenju športske politike razvoja
i unaprjeđenja osječkog športa;
- i druge aktivnosti.
Članak 6.
(1) Članstvo u Klubu je dobrovoljno i uz potpis pristupnice.
(2) Članovi Kluba su športaši, treneri, suci i zdravstveni djelatnici – članovi nacionalnih reprezentacija i športski djelatnici u svojstvu službenog predstavnika nacionalnih
saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora.
(3) Član Kluba može postati i osoba koja je bila sudionik Olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava i u nekom drugom svojstvu, a koje je značajno za promicanje športa grada Osijeka.
Članak 7.
Pored uvjeta iz članka 6., član mora:
- biti državljanin Republike Hrvatske;
- imati prebivalište u Osijeku i biti član kluba iz Osijeka u trenutku stjecanja prava sudjelovanja na navedenim natjecanjima.
Članak 8.
Članstvo u Klubu je doživotno, a može prestati samo:
- smrću;
- na osobni zahtjev;
- gubitkom državljanstva;
- isključenjem zbog grubog narušavanja ugleda Kluba.
Članak 9.
Članovi Kluba imaju ista prava i obveze sudjelovanja u radu Kluba i provođenju
utvrđenih ciljeva i djelatnosti.
Članak 10.
(1) Članovi Kluba imenuju tri člana koji upravljaju radom Kluba.
(2) Imenovani članovi :
- predstavljaju Klub;
- dogovaraju i sazivaju sastanke članova;
- izvješćuju članove o njihovim zadaćama u okviru programa rada Kluba;
- pripremaju i predlažu poslove i zadaće Kluba;
- surađuju, pomažu i predlažu glavnom tajniku i Zajednici športskih udruga grada poslove
i zadaće u okviru Kluba;
- obavljaju i druge poslove i zadaće u cilju promicanja športa Osijeka.
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Članak 11.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.
(2) Stupanjem na snagu Odluke pod urudžbenim brojem: 02-273/1-14. od 22.12.
2014. g., prestaje važiti Pravilnik o djelovanju Kluba osječkih olimpijaca pod urudžbenim
brojem: 02-49/1-08. od 29.2.2008. g.

Broj: 02-12/1-15.
Osijek, 8. siječnja 2015.

v. d. Predsjednika
Ante VUČEMILOVIĆ – ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur.
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