Na temelju dlanka 149. Statuta Sveudili5tauZadnt ( prodi5ieni teskt oZujak 2013.Izmjene i
dopune travanj 2013., prosinac 2013. veljada 2014. i travanj 2014) Skup5tina Alumni kluba
zavr5enih studenata SveudiliSta u Zadru uz prethodnu suglasnost Senata SveudiliSta u Zadru
od27. svibnja 2014, na svojoj osnivadkoj sjednici odrZanoj trZadru dana 10. lipnja 2014.
donosi sljededi

STATUT

ALUMNI KLUBA SVEUdILIST.q. U ZADRU
I. TEMELJNE ODREDBE
elanak l.
Ovim Statutom se utvrduju odredbe o nazivu, sjediStu i podrudju djelovanja Alumni kluba
SveudiliSta uZadru, te njegovih pravnih prednika, Filozofskog fakulteta uZadru, Pedago5ke
akademije uZadru i Visoke uditeljske Skole u Zadru (u nastavku: Alumni klub), o zastupanju,
o amblemu, o ciljevima, poslovima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o sredstvima, o
dlanstvu, te pravima i obvezama dlanova, tijelima Alumni kluba i nadinu njihova nastupanja u
pravnom prometu, obvezama i odgovornostima, o nadinu prestanka rada Alumni kluba i
postupku s imovinom u sludaju prestanka njegovog rada.
elanak 2.
Naziv: Alumni klub Sveudili5ta u Zadru
Naziv na latinskom jeziku: Almae Matris Croaticae Alumni Universitas Iadertina. Latinski
naziv se moZe rabiti samo zaledno s nazivom na hrvatskom jeziku i to u zagradi, na drugom
mjestu.
Skra6eni naziv'. AK I-INIZD (AMCA UI)
Sjedi5te Alumni kluba je uZadru, Mihovila Pavlinovida bb.

ehnak 3.
je
crteZ prodeljazgrade starog kampusa.
Znak Alumni kluba
Alumni klub ima svoj pedat, koji je okruglog oblika promjera 30 mm, u kojem je obodno
izmedu dviju kruZnica ispisan puni naziv Alumni kluba, a u sredini je znak Alumni kluba i
naziv

sjedi.ta'

elanak 4.
Rad Alumni kluba je javan.

Javnost rada Alumni kluba ostvaruje se pismenim izvje56ivanjem dlanstva o radu Alumni
kluba i znadajnim dogadajima, usmenim izvje56ima na sjednicama i skupovima,
izvje56ivanjem na web stranici Kluba, sredstvima javnog priopiavanja te na druge prikladne
nadine.

II. ELANSTvo I dr,.q.NnRrNI
itanat< s.

ilanovi Alumni kluba mogu biti fizidke i pravne osobe.

elanovi Alumni kluba mogu biti redoviti, podupiruii, podasni i dlanovi prijatelji.

ilanak

6.

Redovitim dlanom Alumni kluba moZe postati svaka poslovno sposobna fi2il(ka osoba koja je
diplomirala, magistrirala ili doktorirala na Sveudili5tu u Zadru ili njegovim pravnim
prethodnicima i prihvada Statut Alumni kluba, neovisno o tome je li vei dlan alumni kluba
pojedinog odjela Sveudili5ta t Zadru.
Redoviti dlan ima pravo glasovati, birati i biti biran u tijela Alumni kluba.
Pladanje dlanarine j e dobrovolj no.

etanak z.
Podupiruiim dlanom moZe postati svaka pravna ili fizidka osoba koja svojom aktivno5du, te
novdanom ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaca Alumni
kluba.
Podupirudi dlan ima prava
biran u tijela Alumni kluba.

i

obveze redovnog dlana, osim prava da glasuje, bira

elanak 8.
Podasnim dlanom moZe postati svaka fizidka osoba koja prihva6a Statut
zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Alumni kluba.
Podasni dlan ima prava

i

i

obveze redovnog dlana, osim prava da glasuje, bira

i

da bude

ima izuzetne

i

bude biran u

tijela Alumni kluba.
Clanak 9.
Posebnom odlukom Predsjedni5tva dlanom prijateljem Alumni kluba mogu postati i osobe
koje su zavrSile studij bilo koje razine na Sveudili5tu u Zadru ili srodni studij u Hrvatskoj ili
inozemstvu, a posebno su vezane za djelatnost Sveudili5tauZadru.
Clan prijatelj ima prava i obveze redovnog dlana.

eUnat< to.
prijateljem
podupiru6im
Alumni kluba, postaje se potpisivanjem
i dlanom
Redovitim,
pristupnice, dime se prihva6aju ciljevi, prava i obveze utvrdeni ovim Statutom i odlukama
Alumni kluba, te upisom u Registar dlanova koji vodi tajnik Alumni kluba.
Podasnim dlanom postaje se temeljem odluke Predsjedni5tva.

U Alumni klubu se vodi popis dlanova za koji je odgovoran tajnik.

elanak
Redoviti dlan Alumni kluba ima pravo:
- birati tijela Alumni kluba
- glasovati na Skup5tini

11.

- sudjelovati u djelatnostima Alumni kluba
- davati prijedloge i mi5ljenja o radu Alumni kluba
- biti obavijeSten o radu Alumni kluba
Redoviti dlan Alumni kluba duZan je:
- ostvarivati ciljeve i zadatke Alumni kluba
- pridrLavati se odredaba Statuta
- duvati materijalna dobra Alumni kluba i izvrSavati preuzete obveze
- duvati i podizati ugled Alumni kluba

ilanak

12.

ilanstvo u Alumni klubu prestaje:

-

Dragovoljnim istupom
Iskljudivanjem
Prestankom postojanja Kluba

O iskljudenju, koje moZe uslijediti, zbog krsenja odredaba ovoga Statuta, povreda duZnosti iz
dlanka 12., ugroLavanja interesa Kluba, kao i kr5enja etidkih i moralnih nadela koje Klub
zasttpa, te ostalih aktivnosti koje Stete ugledu Kluba, odluduje PredsjedniStvo. Svakom dlanu
do odluke o iskljudenju mora biti omogu6en primjereni vremenski rok za o(itovanje ili
opravdanje u trajanju od najmanje mjesec dana do najduZe tri mjeseca. Odluka o iskljudenju
mora biti urudena dlanu poStom preporudenim pismom. Iskljudeni dlan ima pravo prigovora
Skup5tini dija je odluka o iskljudenju konadna. Rok za prigovor Skup5tini je mjesec dana od
dana prijema Odluke o iskljudenju.

ilanak

13.

Alumni klub se mole udruZivati s drugim slidnim tuzemnim i inozemnim asocijacijama.
Odluku o udruZivanju donosi SkupStina.

III. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA
elanak 14.
Ciljevi Alumni kluba su:
- oduvanje tradicije Sveudili5ta uZadru
- promicanje ugleda Sveudili5ta uZadru u Hrvatskoj i u inozemstvu
- skrb zaruzvitak i napredak Sveudili5ta uZadru

-

njegovanje etidnosti medu sveudiliStarcima
izgradnja i jadanje vezai suradnje izmedu biv5ih studenata i Sveudili5tauZadru
poticanje i uspostaya veza i suradnje SveudiliSta u Zadru i slidnih obrazovnih,
razvojnih i istraZivadkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu
suradnja s institucijama u kojima rade biv5i studenti Sveudili5ta u Zadru i njegovih
prethodnika
uspostava i razvijanje suradnje sa slidnim udrugama (AMAC/AMCA) u Hrvatskoj i
inozemstvu

elanak
Djelatnosti Alumni kluba su sljedede:

15.

-

samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz udinkovitu suradnju s
obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, udrugama, te drugim
tijelima r organizacijama koje se bave aktivnostima od interesa za Alumni klub
prikupljanje miSljenja dlanova Alumni kluba u javnim raspravama o bitnim pitanjima
u svezi s ciljevima Alumni kluba
izdavarye znanstvenih, strudnih i informativnih publikacija iz podrudja svoje
djelatnosti
organiziranje susreta dlanova Alumni kluba
razmjenjivanje profesionalnih iskustava medu dlanovima Alumni kluba
redovito i prigodno informiranje dlanstva o djelatnostima Alumni kluba, dostignuiima
njegovihdlanova i o zbivanjima u struci
poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etidkih vrijednosti ukupnom
aktivno5iu Alumni kluba
pruZanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na
Sveudili5tu uZadru, a diplomiranima u svezi sa zapo5ljavanjem
uspostavljanje suradnje s visokim udili5tima i znanstvenim ustanovama u zemlji i
inozemstvu
razmjena iskustava s odgovarajuiim udrugama bivSih studenata
organiziranje strudnih i ostalih susreta s drugim udruZenjima i obiljeZavanje znadajnih
obljetnica
uspostavljanje zaklada i stipendiranje studenata

elanak

16.

Sveudili5te u. Zadru za djelatnost i ostvarivanje ciljeva Alumni kluba ustupa kori5tenje svojih
prostorija, prema svojim mogudnostima.
SveudiliSte 6e i na druge nadine podrZavati djelatnost Alumni kluba.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA KLUBOM

itanat tZ.
Tijela upravljanja Alumni kluba jesu:
- Skup5tina
- Predsjednik i potpredsjednik
- Predsjedni5tvo
- Nadzorni odbor.
Svi dlanovi tijela upravljanja Alumni kluba odgovaraju za svoj rad Skup5tini Alumni kluba.

Skupltina
elanak 18.
je
Skup5tina
najvi5e tijelo upravljanja Alumni kluba.
Skup5tinu dine redoviti dlanovi i dlanovi prijatelji Alumni kluba.
Clanak 19.
Skup5tina se moZe odrLavati kao redovita,izbomai izvanredna.

SkupStina redovito zasjedajednom godi5nje, aizboma sjednica Skup5tine odrLava se svake
treie godine.

Sjednicu Skup5tine saziva PredsjedniStvo Alumni kluba na vlastitu inicijativu.
Predsjedni5tvo je obvezno sazvati sjednicu SkupStine kada to zatraii najmanje 1/5 dlanova
SkupStine ili Nadzorni odbor Alumni kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skup5tine
predlagatelji su obvezni predloZiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjedni5tvo ne sazove sjednicu Skup5tine u roku 3Odana od dana dostave zahtleva iz
stavka 3. ovoga dlanka, sazvat ie je predlagatelj (odluka treba sadrZavati prijedlog dnevnog
reda, te mjesto i dan odrZavanja sjednice).
elanak 20.
Skup5tini predsjedava i potpisuje njezine odluke predsjednik Alumni kluba, a u njegovoj
odsutno sti potpredsj ednik.
O radu sjednice vodi se zapisnik

koji

se

trajno duva u arhivi Alumni kluba.

itanat Zt.
Skup5tina donosi odluke vedinom glasova nazodnih dlanova, ukoliko
deset dlanova.

je prisutno najmanje

Clanak22.
Skup5tina Alumni kluba:
Donosi Statut te izmjene i dopune Statuta Alumni kluba
Razmatra i usvaja financijski plan i zavr5ni radun

-

Donosi Poslovnik o svom radu
Donosi program rada
Donosi druge akte i odluke vaLne zarad Alumni kluba
Bira i razrjeSuje duZnosti dlanove Nadzornog odbora
Bira i razrje5uje duZnosti predsjednika, potpredsjednika, tajnika iriznldara Alumni kluba
Razmatra i usvaja izvjeSia o radu Alumni kluba
Daje smjernice zarad Alumni kluba
Odluduje o prestanku rada Alumni kluba
Obavlja i druge poslove odredene zakonom ili Statutom
Skup5tina mole ranije5iti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove dlanove i prije
isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvrSavaju povjerene zadace. Ukoliko razrjesava
redena tijela u cijelosti, SkupStina tada bira novo tijelo s punim mandatom, a ukoliko
pzieiava pojedine dlanove tijela, Skup5tina bira nove dlanove na vrijeme do isteka mandata
tijela u diji su sastav izabrari.

Predsjednik Kluba

ilanak 23.
Predsjednika bira i razrjeSuje Skup5tina na mandat od tri godine. Ista osoba moZe biti
dvaput rzabrana za predsjednika.
Predsjednik Alumni kluba je po funkciji i predsjednik PredsjedniStva.
Predsjednik:
- Predstavlja i zastupa Alumni klub

-

Pokreie raspravu o odredenim pitanjim iz djelokruga Skup5tine i Predsjedni5tva Alumni
kluba
- Brine se o upoznavanju javnosti s radom Skup5tine i njezinih tijela
- Rukovodi radom Skup5tine i predsjedni5tva, te obavlja i druge poslove utvrdene ovim
Statutom, Poslovnikom i drugim op6im aktima Alumni kluba.
Predsjednik Alumni kluba podnosi izvje5ie o svom radu PredsjedniStvu i Skup5tini
Alumni kluba.
U sludaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjeryuje potpredsjednik kojeg
bira SkupStina na mandat od tri godine. Ista osoba mole biti dvaput rzabrana za
potpredsjednika.
Predsjedni5tvo
Clanak24.
IzvrSne funkcije i druge poslove utvrdene ovim Statutom obavlja Predsjedni5tvo Alumni
kluba.
Predsjedni5tvo bira i razrje5uje SkupStina na prijedlog dlanova.
Clanak 25.
PredsjedniStvo ima 5 dlanova.

Rektor Sveudili5ta uZadru je dlan Predsjedni5tva po funkciji.
Predsjedni5tvo

Predsjednik

je izvr5no i operativno kolegijalno tijelo.

Alumni kluba saziva sjednice

Predsjedni5tva

i

rukovodi radom

Predsjedni5tva, a ako on nije nazodan, onda ga zamjenjuje potpredsjednik.

Clanak26.
Predsjedni5tvo:
bira i imenuje dlana Predsjedni5tva zaduZenog za financije i blagajnu Alumni kluba
saziva Skup5tinu Alumni kluba
utvrduje prijedlog programa rada, Statuta i drugih op6ih akata koji se podnose Skup5tini
na razmatranje i prihva6anj e
- utvrduje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
- brine se o izvr5enju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skup5tine Alumni
kluba
- upravlja imovinom Alumni kluba
- podnosi izvje5ia o radu Skup5tini Alumni kluba
- podnosi financijska izvje5da
- imenuje povjerenstva i slidna tijela prema potrebi, te im odreduj e zadatke
- donosi odluku o visini dlanarine
- obavlja i druge poslove predvidene Statutom i drugim op6im aktima Alumni kluba.

-

(lanak27.
Odluke Predsjedni5tva donose se vedinom glasova nazodnih dlanova Predsjedni5tva.
Odluke su valjane ako je na sjednici Predsjedni5tva nazodan natpolovidni broj svih dlanova
PredsjedniStva.
Sjednice Predsjedni5tva odriavaju se prema potrebi, o demu odluduje Predsjednik Alumni
kluba, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik.

elanak 28.
Predsjedni5tvoje za svoj rad odgovorno Skup5tini.
Predsjedni3tvo podnosi skup5tini godi5nje izvje56e o svom radu.
Mandat dlanova Predsjedni5tva traje tri godine. Ako se broj dlanova Predsjedni5tva u tijeku
jedne godine smanji ispod natpolovidnog broja svih dlanova, Predsjedni5tvo se moZe samo
popuniti iz dlanstva Alumni kluba do sljedeieg zasjedanja Skup5tine. Predsjedni5tvo moZe
dopuniti svoj sastav iz redova dlanova Kluba, ali najvi5e do 1/3 broja dlanova Predsjedni5tva
izabr ano g na Skup5tini.

Nadzorni odbor

Clanak}9.
Nadzomi odbor Alumni kluba prati i nadzire rad tijela utvrdenih ovim Statutom. O svom
nalazu i miSljenju izvjeSduje Skup5tinu Kluba i tijelo diji je rad bio podvrgnut nadzoru.
Nadzorni odbor utvrduje je li djelatnost Alumni kluba u skladu sa Satutom i aktima Alumni
kluba, te nadzire provodenje op6ih akata i odluka tijela Alumni kluba vodeii raduna o
odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Alumni kluba.

itanat<:0.
Nadzomi odbor b.ra i razrje5uje SkupStina na prijedlog dlanova.
Nadzomi odbor ima tri dlana.
Mandat dlanova Nadzornog odbora traje
dlana Nadzornog odbora.

tri godine. Ista osoba

moZe

biti dvaput

izabrana za

Sjednice Nadzomog odbora odrZavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke
ve6inom glasova dlanova Nadzornog odbora.

V. TAJNIK

ilanak

31.

Tajnika Alumni kluba bira Skup5tina iz redova dlanova Alumni kluba, na mandat od tri
godine. Ista osoba moLe biti dvaput izabranazatqnika.
Tajnik Alumni kluba za svoj je rad odgovoran Skup5tini Alumni kluba. Tajnik Alumni kluba:
- obavlja administrativne poslove i vodi popis dlanova
- brine se zazakonitost i ispunjavanje zakonom propisanih obveza Alumni kluba
- pomaZe Predsjedniku u pripremi sjednica Skup5tine i Nadzornog odbora
- brine o izvr5enju zakljudaka Skup5tine i Nadzornog odbora
- organrzira informiranje javnosti o radu Alumni kluba
- izvr5ava i druge zadatke utvrdene Statutom i odlukama SkupStine i Nadzornog odbora.

IX. PRESTANAK RADA ALUMNI KLUBA
dlanak 37.

Alumni klub prestaje s- radom ka<I natpolovidna vedina ukupnog broja dlanoya Skupltinv.
donese odluku o prestanku rada.

X. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODIIEDBII
Clanak 38.
Za tumadenie odredbi ovoga statuta ovla5tena

je skupstina Alurnni kluba.

ilanak

39.

Statut Alumni kluba stupa na snagll clanom dono5enja,

redsjednica Alumni kluba:

