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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), Skupština Kluba 
studenata turkologije na sjednici održanoj dana 24. travnja 2018. godine u Zagrebu osvojila je 
i donijela 
 
 

STATUT 
 

KLUBA STUDENATA TURKOLOGIJE  
 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Statutom Kluba studenata turkologije (u daljnjemu tekstu: Statut) uređuje naziv 
udruge, skraćeni naziv, naziv na stranim jezicima, skraćeni nazivi na stranim jezicima; sjedište 
udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata 
udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se 
ostvaraju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, 
prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način 
vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, 
ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine 
u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; 
imovina udruge te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u 
slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga 
pitanja od značaja za Klub studenata turkologije (u daljnjem tekstu: Klub). 
 

Članak 2. 
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i akti koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno 
značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, na jednak način obuhvaćaju 
muški i ženski rod. 
 

Članak 3. 
Naziv udruge na hrvatskome glasi: Klub studenata turkologije  
Skraćeni naziv Kluba glasi: KST 
 

Članak 4. 
Naziv Kluba na turskome jeziku glasi: Türkoloji Öğrencileri Kulübü. Naziv Kluba na 
engleskome jeziku glasi: Turkology Students Club. 
 

Članak 5. 
Klub studenata turkologije udruga je koju su utemeljili studenti Katedre za turkologiju 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata. 
Klub studenata turkologije neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar pri Gradskom uredu 
za opću upravu Grada Zagreba. 
 

Članak 6. 
Sjedište je Kluba na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese sjedišta Kluba donosi Predsjedništvo. 
Klub djeluje na području Grada Zagreba. 
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Članak 7. 
Klub zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Kluba. 
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. 
 

Članak 8. 
Klub ima znak. 
Znak Kluba čine slova KST s ispisanim punim nazivom Kluba unutar slova. 
 

Članak 9. 
Klub ima pečat. 
Pečat Kluba okrugloga je oblika, promjera 3 cm. Gornjim obodom ispisano je „Klub studenata“, 
donjim obodom „turkologije“, dok se u sredini nalazi kratica, a između sredine pečata i donjega 
oboda mjesto središta. 
 
Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Kluba te ostali članovi 
Kluba koji za to budu ovlašteni. 
 
 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI KLUBA 
 

CILJEVI KLUBA 
 

Članak 10. 
Ciljevi su Kluba: 
- promicanje, razvitak, unapređenje i zastupanje interesa studenata turkologije; 
- upoznavanje turskoga jezika, književnosti, kulture i kulturne povijesti turkijskih naroda, 
odnosno u užemu smislu suvremenih Turaka koji baštine povijesno i kulturno naslijeđe 
Osmanlija 
- usvajanje međukulturalne mogućnosti sporazumijevanja na turskome jeziku i 
međukulturalnoga djelovanja te nadogradnja dobivenih znanja i jezičnih mogućnosti; 
- djelatna skrb za ostvarivanje obrazovanih, kulturnih i drugih interesa studenata; 
- promicanje turkologije kao struke; 
- sudjelovanje u radu Katedre za turkologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
- promicanje kvalitete rada na Katedri za turkologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu; 
- utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštovanje studentskih prava i sloboda; 
- sudjelovanje u radu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
- doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog 
i nenasilnog društva; 
- povezivanje i suradnja s drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na 
Fakultetu, Sveučilištu i šire, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. 
 

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA KLUBA 
 

Članak 11. 
Područje djelovanja Kluba sukladno ciljevima jest obrazovanje, znanost i istraživanje 
posredovanjem u komunikaciji između studenata i diplomiranih turkologa te vanjskih i stručnih 
suradnika. 

 
 



 - 3 - 

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI KLUBA 
 

Članak 12. 
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba su: 
- okupljanje studenata turkologije te briga o studentskom standardu i socijalnome statusu; 
- poticanje znanstveno-istraživačkoga rada i strukovnog usavršavanja članova Kluba 
organizacijom tribina, radionica i ostalih aktivnosti; 
- pružanje informacija o mogućnosti zapošljavanja; 
- pružanje informacija o mogućnosti studija u inozemstvu; 
- informiranje javnosti o svojemu radu i o radu odsjeka; 
- poticanje suradnje između nastavnog osoblja i studenata na Katedri za turkologiju na 
Filozofskome fakultetu u Zagrebu 
- djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata; 
- sudjelovanje u radu Katedre za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
- suradnja s ostalim stručnim ustanovama i studentskim organizacijama na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu, sa 
srodnima teoretskim i praktičnim interesima; 
- organiziranje kulturno-umjetničkih programa, izložbi, tribina, skupova, seminara i raznih 
studentskih aktivnosti. 
 
 

III. JAVNOST DJELOVANJA KLUBA 
 

Članak 13. 
Rad je Kluba javan. 
Javnost djelovanja Kluba osigurava se: 
- izvješćivanjem članova o radu Kluba na sjednicama tijela Kluba; 
- javnošću sjednica tijela Kluba, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost; 
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene 
mreže i slično); 
- javnim priopćavanjem; 
- izdavanjem biltena ili prospekata; 
- organiziranjem posebnih događanja; 
- na druge odgovarajuće načine. 
 
 

IV. ČLANSTVO U KLUBU 
 

Članak 14. 
Članstvo u Klubu je dobrovoljno. 
Članom može postati svatko zainteresiran za rad u Klubu i pružanje doprinosa ostvarivanju 
ciljeva Kluba, tko prihvati statut Kluba, a zadovoljava uvjete propisane u člancima 16, 17, 18. 
ili 19. ovoga statuta. 
Nacionalnost, spol, rod, rasa, socijalna ili vjerska pripadnost, seksualna orijentacija ili neka 
druga urođena ili stečena karakteristika nisu prepreka članstvu. 
 

Članak 15. 
Članovi Kluba mogu biti: 
- redovni; 
- pridruženi; 
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- počasni; 
- alumni. 
 

Članak 16. 
Redovnim članom Kluba može postati svaki student preddiplomskog i diplomskog studija 
turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji prihvaća i aktivno podupire 
program i Statut Kluba. 
Redovni članovi Kluba sudjeluju u radu Kluba, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i 
biti birani u tijela Kluba. 
 

Članak 17. 
Pridruženim članom Kluba može postati svaki diplomirani student turkologije na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji prihvaća i aktivno podupire program i Statut Kluba. 
Pridruženi članovi sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo 
birati i biti birani u tijela Kluba. 
 

Članak 18. 
Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge 
u ostvarivanju temeljnih ciljeva Kluba, a koju predloži Predsjedništvo, a glasanjem odobri 
Skupština. 
Počasni članovi sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Kluba te nemaju pravo birati 
i biti birani u tijela Kluba. 
 

Članak 19. 
Alumni članom Kluba može postati svaki bivši redovni član koji je svojim radom pridonio 
ugledu i očuvanju Kluba, a kojega predlaže Predsjedništvo, a glasanjem odobri Skupština. 
Alumni članovi sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo 
birati i biti birani u tijela Kluba. 
 

Članak 20. 
Redovnim članom Kluba postaje se upisom u popis članova. 
Pridruženim članom Kluba postaje se upisom u popis članova. 
Počasnim članom Kluba postaje se upisom u popis članova na prijedlog Predsjednika uz 
suglasnost Predsjedništva. 
Alumni članom Kluba postaje se upisom u popis članova na prijedlog Predsjednika uz 
suglasnost Predsjedništva. 
 

Članak 21. 
Odluku o uvođenju članarine i njezinoj visini donosi Predsjedništvo. 
Predsjedništvo može donijeti odluku da članarinu ne mora plaćati određeni dio članova ako se 
smatra da je to u interesu Kluba i njegovih članova. 
 

Članak 22. 
U Klubu se vodi popis članova. 
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom 
identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, 
broju mobitela, e-mail adresi, godini studija, studijskom smjeru i datumu prestanka članstva u 
Klubu. 
Popis članova vodi Tajnik Kluba. 
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Popis članova Kluba, uz adekvatnu zaštitu povjerljivih osobnih podataka, dostupan je na uvid 
svim članovima te nadležnim tijelima na njihov opravdan zahtjev. 
 

Članak 23. 
Članovima Kluba izdaje se potvrda o članstvu. 
Izgled, sadržaj i način izdavanja (elektronički ili u nekom drugom obliku) potvrde o članstvu 
utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva. 
 

Članak 24. 
Članovi Kluba u svim poslovima od interesa i značaja za Klub moraju postupati časno, pošteno, 
savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Kluba. 
U obavljanju djelatnosti Kluba članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa 
Kluba. 
 

Članak 25. 
Prava, obveze i odgovornosti članova Kluba su: 
- aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Kluba; 
- aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Kluba; 
- u obavljanju djelatnosti Kluba poštivati odredbe zakona i ovog Statuta 
- birati i biti birani u tijela upravljana Klubom (redovni); 
- biti informirani o aktivnostima Kluba; 
- čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze; 
- tražiti pomoć u ostvarivanju svojih prava iz područja djelovanja Kluba; 
- ocjenjivati rad Kluba; 
- svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Kluba. 
 

Članak 26. 
Članstvo u Klubu prestaje: 
 
a) redovnim i pridruženim članovima: 
- prestankom postojanja Kluba; 
- prestankom statusa definiranog u članku 16, odnosno 17, ovoga Statuta; 
- istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedništvu Kluba; 
- usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Predsjedništvom Kluba, danom 
davanja izjave; 
- isključenjem iz Kluba po odluci Predsjedništva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti; 
- isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu; 
- smrću člana. 
 
b) počasnim i alumni članovima 
- prestankom postojanja Kluba; 
- istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedništvu Kluba; 
- usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Predsjedništvom Kluba, danom 
davanja izjave; 
- isključenjem iz Kluba po odluci Predsjedništva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti; 
- smrću člana. 
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STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 
 

Članak 27. 
Članovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih 
propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba. 
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti: 
- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Kluba; 
- nepoštivanje odredaba Statuta; 
- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Kluba; 
- neizvršavanje preuzetih obveza; 
- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Klubu; 
- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Kluba; 
- narušavanje ugleda Kluba. 
 

Članak 28. 
Stegovna odgovornost članova Kluba utvrđuje se u stegovnom postupku. 
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Kluba. 
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo. 
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza 
i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Klub. 
 

Članak 29. 
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 
1. upozorenje; 
2. opomena pred isključenje iz Kluba; 
3. isključenje iz Kluba. 
 

Članak 30. 
Član Kluba kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Kluba ima pravo u roku od petnaest 
dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. 
Skupština Kluba je dužna riješiti žalbu na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. 
Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna. 
 
 

V. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA 
 

Članak 31. 
Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u 
drugim tijelima Kluba. 
 

Članak 32. 
Tijela Kluba su: 
- Skupština Kluba; 
- Predsjedništvo Kluba; 
- Nadzorni odbor Kluba. 
 

SKUPŠTINA 
 

Članak 33. 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. 
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Skupštinu čine svi redovni članovi Kluba. 
 

Članak 34. 
Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna. 
Skupština se redovito sastaje najmanje dva puta godišnje: jednom u zimskom i jednom u 
ljetnom semestru tekuće akademske godine, dok se izborna skupština sastaje jednom godišnje.  
 

Članak 35. 
Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik Kluba. 
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Potpredsjednik Kluba. 
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. 
 

Članak 36. 
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu ili na zahtjev 
najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba. 
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti 
dnevni red sjednice. 
Ako Predsjednik Kluba ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana 
dostave zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba, sazvat će je predlagatelji. 
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u 
prethodnom članku. 
 

Članak 37. 
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za 
zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Skupštine koji su upisani u registar članova 
prije isteka mandata tijelima Kluba. 
 

Članak 38. 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje 7 redovnih članova Kluba. 
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena 
posebna većina. 
Odluka o prestanku djelovanja Kluba donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Kluba. 
Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim 
pitanjima glasa tajno. 
Pridruženi, počasni i alumni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava, 
prijedloga i sugestija, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja putem glasovanja. 
Tajnik Kluba vodi zapisnik o radu Skupštine koji se trajno čuva u arhivi. 

 
Članak 39. 

Skupština Kluba ima sljedeća prava i obveze: 
- usvaja Statut, kao i njegove izmjene i dopune, a na prijedlog Predsjedništva; 
- bira i razrješava dužnosti članove Predsjedništva; 
- bira i razrješava dužnosti članove Nadzornog odbora; 
- bira i razrješava likvidatora Kluba; 
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga 
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za 
prethodnu kalendarsku godinu; 
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli 
preostale imovine Kluba; 
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba; 
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- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva; 
- daje smjernice za rad Kluba; 
- obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom. 
 
 

PREDSJEDNIŠTVO 
 

Članak 40. 
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo. 
 

Članak 41. 
Predsjedništvo čine tri člana. 
Predsjedništvo čine: 
- Predsjednik kojega bira Skupština na temelju predloženog programa rada; 
- Potpredsjednik i Tajnik koje predlaže Predsjednik, a potvrđuje ih Skupština. 
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. 
Mandat članova Predsjedništva traje jednu godinu. 
 

Članak 42. 
Predsjedništvo: 
- bira i imenuje Blagajnika; 
- utvrđuje prijedlog, izmjene i dopuna Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i 
prihvaćanje; 
- utvrđuje program djelatnosti i planove rada; 
- brine o izvršenju i provedbi odluka Skupštine; 
- upravlja imovinom; 
- podnosi izvješća o radu Skupštini; 
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im imenuje zadatke; 
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima. 

 
Članak 43. 

Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a moraju se 
održati najmanje dva puta godišnje. 
Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke 
donose se većinom od ukupnog broja članova Predsjedništva. 
 

Članak 44. 
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 
Član Predsjedništva mora biti redovni član Kluba. 
 

NADZORNI ODBOR 
 

Članak 45. 
Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela određenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju 
obavještava Predsjedništvo, Skupštinu i tijelo koje je nadzirano. 
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima. 
ž 
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Članak 46. 
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. 
Mandat članova Nadzornog odbora traje jednu godinu. 
Član Nadzornog odbora mora biti redovni član Kluba. 
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. 
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. 
 

PREDSJEDNIK KLUBA 
 

Članak 47. 
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i Predsjednik Predsjedništva. 
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od jedne godine i ista osoba može biti birana više 
puta. 
Predsjednik: 
- zastupa klub; 
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva; 
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela; 
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva; 
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba. 
Predsjednik Kluba podnosi godišnje izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini. 
 

POTPREDSJEDNIK KLUBA 
 

Članak 48. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba u svim ga poslovima i ovlastima 
zamjenjuje i njegove obveze preuzima Potpredsjednik Kluba. 
Za svoj je rad Potpredsjednik odgovoran Predsjedniku i Skupštini Kluba. 
Mandat Potpredsjednika traje godinu dana i ista osoba može biti birana više puta. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Potpredsjednika Kluba, u njihovim 
ovlastima zamjenjuje ih osoba koju odredi Predsjednik Kluba. 
 

TAJNIK KLUBA 
 

Članak 49. 
Tajnik Kluba vodi i sastavlja zapisnike sjednica Predsjedništva i Skupštine, organizira i 
odgovoran je za stručno-administrativne poslove u Klubu, vodi popis članova, naplaćuje 
članarinu te obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva i Skupštine Kluba. 
Mandat Tajnika traje godinu dana i ista osoba može biti birana više puta. 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Tajnika u svim ga poslovima zamjenjuje jedan od članova 
Predsjedništva ili bilo koji drugi član Kluba po odluci Predsjedništva. 
Za svoj je rad Tajnik odgovoran Predsjedniku i Skupštini Kluba. 
 

BLAGAJNIK KLUBA 
 

Članak 50. 
Blagajnika bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od jedne godine za vođenje financijskih 
poslova i ista osoba može biti birana više puta. 
Blagajnik vodi knjigu blagajne, podnosi izvještaj o financijskom poslovanju Skupštini Kluba 
te obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva i Skupštine Kluba. 
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Članak 51. 

Ista osoba može više puta biti birana za rad u pojedinim tijelima Kluba ili na pojedine poslove 
unutar Kluba. 

 
 

DRUGA TIJELA KLUBA 
 

Članak 52. 
Klub može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Kluba u skladu sa Statutom. 
Odluku o osnivanju tijela donosi Predsjedništvo. 
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i 
članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva. 
 
 

VI. UDRUŽIVANJE KLUBA I USTROJSTVENI OBLICI KLUBA 
 

Članak 53. 
Klub se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u 
domaće i međunarodne udruge i institucije. 
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva. 

 
 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 
 

Članak 54. 
Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekao dobrovoljnim prilozima i darovima, 
novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, 
financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva 
stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava. 
 

Članak 55. 
Klub raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti 
određenih 
Statutom, u skladu sa zakonom. 
O raspolaganju imovinom odlučuje Predsjedništvo. 
 

Članak 56. 
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Kluba članovi imaju pravo na 
naknadu koju odobrava Predsjedništvo na temelju priloženih računa. 
 

Članak 57. 
Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje 
način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 
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VIII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U 
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA 

 
Članak 58. 

Klub prestaje postojati: 
- odlukom Skupštine Kluba o prestanku Kluba, 
- odlukom Skupštine Kluba o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom 
udruge razdvajanjem, 
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. 
Odluke Skupštine Kluba iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova 
Kluba. 

LIKVIDATOR 
 

Članak 59. 
Likvidatora Kluba bira Skupština Kluba. 
Likvidator Kluba 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. 
Likvidator Kluba dužan je podnijeti prijavu o prestanku rada Kluba nadležnom organu radi 
brisanja Kluba iz Registra udruga. 
 

Članak 60. 
U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova 
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Katedri za turkologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu. 
 
 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA 
 

Članak 61. 
Svaki član Kluba ima pravo pisanim putem upozoriti Predsjedništvo ili Skupštinu Kluba na 
nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Kluba. 
Svaki član Kluba ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Kluba. 
Na upozorenja i pritužbe člana Predsjedništvo je dužno odgovoriti pismeno u roku 30 dana od 
njihova primitka. 
 

Članak 62. 
Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba. 
Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to 
upozoriti nadležno tijelo Kluba te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. 
Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja 
Kluba, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjedništva. 
 
 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 63. 
Statut Kluba odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom 
glasova ukupnog broja članova prisutnih na sjednici Skupštine nakon provedene rasprave. 
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Članak 64. 
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Predsjedništvo ili najmanje 1/3 redovnih 
članova Kluba. 
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedništvu koje je 
prijedlog izmjena i dopuna dužno uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. 
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se 
izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga. 
 
 

Članak 65. 
Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština. 
Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjedništvo. 
Ovim Statutom neizrečeno regulira se drugim aktima koje donosi Predsjedništvo, a u skladu su 
sa Statutom. 
 

Članak 66. 
Ovaj Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Kluba. 
Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen na Izbornoj skupštini Kluba 11. 
studenoga 2008. godine u Zagrebu. 
 
 
U Zagrebu 24. travnja 2018. 

 
 
 
 
 

__________________   
predsjednik Kluba, Marko Šapina 

 


