Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), Osnivačka skupština
Udruge bivših studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održana 14.
lipnja 2018. donijela je

STATUT
Udruge bivših studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

I
OSNO VNE OD R ED BE
Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i
području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno
zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja
popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,
načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i
opozivu likvidatorice udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju
imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja
sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.
1) Naziv udruge je Udruga bivših studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu (u daljnjem tekstu: Udruga).
2) Naziv Udruge na latinskom jeziku je Societas alumnorum Facultatis scientiarum politicarum
Zagrabiae.
3) Skraćeni naziv Udruge na latinskom jeziku glasi: Alumni FPZG.
4) Udruga ima sjedište u Zagrebu pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem
tekstu: Fakultet), na adresi Lepušićeva 6.
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Članak 4.
1) Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
2) Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.
1) Udruga ima:
a) pravnu osobnost,
b) svoj bankovni račun.
2) Udrugu zastupa predsjednica Udruge.

Članak 6.
1) Znak Udruge ima kružni oblik.
2) Znak sadrži natpis UDRUGA BIVŠIH STUDENTICA I STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU koji se prostire na unutarnjem obodu kruga.
3) U sredini znaka nalazi se natpis ALUMNI FPZG.

Članak 7.
1)
2)
3)

Pečat Udruge ima kružni oblik promjera 40 mm.
Pečat sadrži natpis UDRUGA BIVŠIH STUDENTICA I STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU koji se prostire na unutarnjem obodu kruga.
U sredini pečata nalazi se natpis ALUMNI FPZG.

II
C I LJ E V I , P O D R U Č J E(A) D J E L O V A NJ A S U K L A D N O C I L J E V I M A D J E L A T N O S T I
UDR UG E
Članak 8.
1) Udruga povezuje bivše studentice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (u daljnjem tekstu:
Fakultet) s ciljem održavanja njihove povezanosti s Fakultetom, njegovim nastavnicama i trenutnim
studenticama i studentima.
2) Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.
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Članak 9.
Cilj Udruge jest povezivanje bivših studentica Fakulteta (alumni) nakon uspješnog završetka jednog od
studija na Fakultetu radi međusobne suradnje stručnjakinja i znanstvenica s polja politologije i
informacijskih i komunikacijskih znanosti te drugih znanstvenih polja i grana za koje se izvode studijski
programi i u kojima se obavljaju znanstvena istraživanja na Fakultetu; povezivanje alumnija sa
studenticama Fakulteta radi njihova lakšeg uključivanja na tržište rada nakon završetka studija;
poboljšanje životnih i radnih uvjeta bivših studentica i studenata; povećanje osjećaja pripadnosti bivših
studentica i studenata Fakultetu te promicanje zajedništva među alumnima nakon završetka njihova
studiranja; zalaganje za cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje na području politologije i
novinarstva, njihovih podpodručja te drugih područja za koje se izvode studijski programi na Fakultetu.

Članak 10.
Djelatnosti Udruge su:
- povezivanje sadašnjih i bivših studentica s drugim institucijama u Hrvatskoj i svijetu koje se na
izravan ili neizravan način bave djelatnostima s područja politologije, novinarstva i drugih
znanstvenih područja, polja i grana za koje se izvode studijski programi i znanstvena
istraživanja na Fakultetu,
- informiranje javnosti o svojim djelatnostima,
- ostvarivanje trajne suradnje s Fakultetom, Hrvatskim politološkim društvom te drugim
udrugama alumnija u Hrvatskoj i svijetu,
- izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti.

Članak 11.
1) Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom,
poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- putem medija.
2) Udruga ima svoju internetsku stranicu na kojoj se nalazi Statut Udruge i svi važni podaci o djelovanju
Udruge.

III
ČL ANST VO U UDR UZI
Članak 12.
1) Članstvo u Udruzi može biti redovito, pridruženo i počasno.
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2) Redovitom članicom može postati svaka osoba koja je bila studentica Fakulteta ili je stekla
akademsku titulu doktorice znanosti na Fakultetu izvan poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija.
3) Pridruženom članicom može postati svaka osoba koja je zaposlenica ili je bila zaposlenica
Fakulteta, a nije bila studentica Fakulteta ili stekla akademsku titulu doktorice znanosti na
Fakultetu. O svakom takvom pojedinom slučaju odlučuje Predsjedništvo Udruge.
4) Počasnom članicom može postati svaka osoba koja financijski ili na bilo koji drugi način pomaže
rad Udruge, a nije redovita ili pridružena članica. O svakom takvom pojedinom slučaju odlučuje
Predsjedništvo Udruge.

Članak 13.
1) Udruga ima popis svojih članica u Registru članica i članova koji vodi tajnica Udruge.
2) Članstvo prestaje na izričit zahtjev članice, prestankom plaćanja članarine, ako je članarina
propisana odlukom Skupštine Udruge, ili bitnom povredom obveza i odgovornosti članica
propisanih Statutom.
3) Skupština na svojoj sjednici donosi odluku hoće li postojati članarina u narednoj kalendarskoj
godini te njezinu visinu.
4) Registar članica vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu članice, OIB-u,
datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u
Udruzi.
5) Registar članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
6) Prava i obveze članica su:
a) sudjelovanje u radu Udruge,
b) sudjelovanje u upravljanju Udrugom, ako su članice Predsjedništva Udruge,
c) poštivanje odredbi Statuta Udruge i odluka pojedinih članica Predsjedništva, Predsjedništva
u cjelini i Skupštine,
d) promicanje ugleda Udruge i Fakulteta,
e) plaćanje članarine, ako je ona propisana odlukom Skupštine Udruge.
7) O stegovnoj odgovornosti članica Udruge odlučuje Predsjedništvo. U slučaju manje povrede
obveza i odgovornosti, članica može biti upozorena na to. U slučaju bitne povrede obveze i
odgovornosti, Predsjedništvo može isključiti članicu iz Udruge.

Članak 14.
1) Udruga može biti članica drugih udruga, saveza i organizacija. Odluku o učlanjenju i prestanku
takvog članstva donosi Skupština.
2) Udruga može imati svoje ogranke. Odluku o njihovom osnivanju i ukidanju donosi Predsjedništvo.
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IV
R J E Š A V A NJ E S P O R O V A I S U K O B A I N T E R E S A
Članak 15.
1) Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članica Udruge kojima
članice mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose
na pitanja od zajedničkog interesa na sve članice.
2) O sporovima redovito odlučuje Predsjedništvo Udruge.
3) Iznimno o sporovima može odlučivati Skupština Udruge kad je u pitanju sukob interesa između
članica Udruge.

V
T IJEL A U DR U GE
Članak 16.
Tijela Udruge su:
a) Predsjedništvo, koje se sastoji od predsjednice, svih potpredsjednica i tajnice.
b) Skupština, koja se sastoji od svih članica Udruge.

Članak 17.
1) Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.
2) Predsjedništvo čini od tri do najviše sedam članica.
3) Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednica Udruge saziva sjednice
Predsjedništva i vodi rad Predsjedništva.
4) Predsjedništvo:
- utvrđuje prijedlog Udruge i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje ;
- utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
- vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine;
- upravlja imovinom Udruge;
- podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
5) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članica Predsjedništva.
6) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednica, a mora se
održati najmanje jednom u 3 mjeseca.
7) Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
8) Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
9) Mandat članica Predsjedništva traje dvije godine.
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10) Za predsjednicu, potpredsjednicu i tajnicu može biti izabrana svaka članica Udruge.
11) Prava i dužnosti predsjednice su da predstavlja i zastupa Udrugu, potpisuje odluke tijela Udruge
(osim odluke likvidatorice), da saziva sjednice Skupštine i da im predsjedava.
12) Skupština na svojoj sjednici odlučuje o broju potpredsjednica koje će izabrati. Najveći broj
potpredsjednica koje Udruga može imati jest pet.
13) Potpredsjednica obavlja one poslove koji su u nadležnosti predsjednice i Predsjedništva Udruge i
za koje ih ovlasti predsjednica.
14) U slučaju prijevremenog prestanka mandata predsjednici Udruge, potpredsjednica postaje
vršiteljica dužnosti predsjednice. Ako ima više potpredsjednica, vršiteljica dužnosti predsjednice
bit će najstarija među njima.
15) Prava i dužnosti tajnice su da vodi registar članstva, komunicira s članicama i vanjskim akterima te
da obavlja druge poslove koje joj stavi u nadležnost predsjednica i/ili potpredsjednica.
16) Predsjednici, potpredsjednici i tajnici mandat može završiti i prije isteka dvije godine ako to sama
zatraži ili je Skupština razriješi na temelju inicijative predsjednice Udruge (za razrješenje
potpredsjednice ili tajnice) ili najmanje pet članica prisutnih na sjednici Skupštine na kojoj se
odlučuje o tome.

Članak 18.
1) Skupština:
a) jest najviše tijelo Udruge,
b) jest tijelo koje čine sve poslovno sposobne članice Udruge,
c) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članica Skupštine,
a odluke donosi većinom glasova nazočnih članica, ako Statutom nije određena posebna
većina.
d) Ako se u prvih 15 minuta od početka sjednice Skupštine ne pojavi natpolovična većina članica,
za pravovaljano odlučivanje i rad Skupštine dovoljno je da sjednici prisustvuje najmanje 5%
članica Skupštine.
2) Skupština bira:
a) predsjednicu,
b) jednu ili više potpredsjednica,
c) tajnicu,
d) likvidatoricu.
3) Skupština usvaja:
a) plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu,
b) godišnje financijsko izvješće,
c) utvrđuje politiku rada Udruge,
d) usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
e) donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
f) odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
g) odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
h) imenuje i opoziva likvidatoricu Udruge,
i) daje smjernice za rad Udruge,
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j) odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
k) donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
l) donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
m) odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
4) Skupština se redovito sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Skupštinu saziva predsjednica
Udruge.
5) U odluci o sazivanju Skupštine predsjednica utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
održavanja sjednice.
6) Predsjednica je dužna sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 10% članica Udruge.
7) U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagateljice su obavezne predložiti dnevni red sjednice.
8) Predsjednica saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagateljica, a ako je ne sazove
u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagateljica
(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva posljednja osoba za zastupanje
upisana u Registar udruga ili tri članice Udruge, koji su upisani u Registar članica prije isteka mandata
tijelima Udruge.

Članak 20.
1) Sjednici Skupštine predsjedava predsjednica Udruge. U odsutnosti predsjednice, Skupština će na
početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
2) O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničarka (ovjeroviteljica/ice ako ih je
Skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

VI
I M O V I N A , N A Č I N S T J E C A NJ A I R A S P O L A G A N J E I M O V I N O M
Članak 21.
1) Imovina može proistjecati iz članarine, donacija i/ili nasljedstva.
2) Imovina može proistjecati i iz novčanih sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim
se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz
državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova
i/ili iz inozemnih izvora.
3) Udruga može stjecati imovinu i na drugi zakonom propisan način.
4) Predsjedništvo Udruge odlučuje o načinima na koji se koristi imovina Udruge.
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VII
P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A U D R U G E
Članak 22.
1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
2) U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina pripast će Fakultetu političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu, OIB 28011548575.
3) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 23.
1) Likvidatoricu Udruge imenuje i opoziva Skupština.
2) Likvidatorica zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka
likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

VIII
PR IJE LAZ NE I ZAVR ŠNE OD RE DB E
Članak 24.
Statut stupa na snagu danom donošenja.
ZAGREB, 14. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK
Izv. prof. dr. sc. Davor Boban
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