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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

O D L U K U
O PRAĆENJU RADA PRIVREMENE ČLANICE
ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA

I.
Ovom Odlukom uređuje se praćenje rada, ispunjavanje obveza i uvjeta privremene članice, koji su nužni za prijem u punopravno članstvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka.
II.
Ova Odluka odnosi se na sve novoosnovane klubove koji obavljaju športsku djelatnost na
području djelovanja Zajednice.
III.
Privremena članica obvezna je:
- redovno i u utvrđenom roku, kao i po posebnom zahtjevu, dostavljati Zajednici planske
dokumente i izvješća o svom radu;
- pored svoje redovne aktivnosti, sudjelovati i u povremenim športskim aktivnostima po
zahtjevu Zajednice;
- održavati sjednice skupštine prema dinamici utvrđenoj statutom udruge i o tome izvješćivati Zajednicu;
- pravovremeno Zajednici dostavljati sve relevantne promjene svojih podataka od značaja za rad i funkcioniranje.
IV.
Privremena članica mora biti uključena ili će se uključiti u sustav redovnog natjecanja,
odnosno aktivno se natjecati sukladno utvrđenom kalendaru nacionalnog saveza.

V.
Privremena članica mora ispunjavati obveze utvrđene propisima svog nacionalnog saveza,
a vezano za:
- minimalni broj registriranih natjecatelja za pojedinu dobnu kategoriju;
- uključivanje i sudjelovanje mlađih dobnih kategorija u natjecanje;
- status i stručnu osposobljenost trenera;
- ispunjavanje osnovnih i ostalih uvjeta za provođenje športskih aktivnosti.
VI.
Za praćenje rada privremene članice i ispunjavanja ostalih uvjeta iz ove Odluke, nadležna je stručna služba Zajednice.
VII.
(1) Ova Odluka 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 Odluka o praćenju rada privremene članice Zajednice športskih udruga grada Osijeka pod urudžbenim brojem: 02-389/1-11. od 20.12.2011. g.

Broj: 02-13/1-15.
Osijek, 8. siječnja 2015.

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

