Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br.88/01), Skupština Udruge bivših
studenata i prijatelja Metalurškog fakulteta u Sisku, na svojoj Osnivačkoj skupštini
održanoj 30. ožujka 2011. godine u Sisku donosi

STATUT
»UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA
METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU«

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga bivših
studenata i prijatelja Metalurškog fakulteta u Sisku (u daljnjem tekstu Udruga); ciljevi;
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; zastupanje; ostvarivanje javnosti rada Udruge;
članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem
ustroju Udruge; tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja,
uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova, imovini i
raspolaganju imovinom; načinu stjecanja imovine te prestanku Udruge i postupku s
imovinom u slučaju prestanka njezina rada.
Članak 2.
Naziv udruge: »UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG
FAKULTETA U SISKU«.
Naziv Udruge na latinskom jeziku: Almae Matris Alumni – Metallurgicae Facultatis
Sisciae.
Akronim naziva Udruge na latinskom jeziku: AMA– MEFS.
Adresa sjedišta Udruge je u Sisku, Aleja narodnih heroja 3.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 3.
Udruga će biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske kod nadležnog tijela
državne uprave.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
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Članak 4.
Udruga ima pečat okruglog oblika na kojem duž oboda piše: UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU, a u sredini je
grb Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Članak 5.
Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti potpredsjednik i tajnik.
Predsjednik Udruge može pismeno ovlastiti i druge članove Predsjedništva za
zastupanje Udruge.
Članak 6.
Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim
obavještavanjem članova. Članstvo se o radu Udruge obavještava putem mrežnih
stranica. Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu prisustvovati sjednicama
tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela. Javnost se može
isključiti zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udrug, te zbog zaštite osobne ili
poslovne tajne.

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
Ciljevi Udruge su:
•
•
•
•
•
•
•

očuvanje tradicije Metalurškog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu,
promicanje ugleda Metalurškog fakulteta,
izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata Metalurškog
fakulteta,
poticanje i uspostavljanje veza i suradnje Metalurškog fakulteta i sličnih
institucija u zemlji i inozemstvu,
njegovanje etičnosti među sveučilištarcima,
uspostavljanje i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u zemlji i u
svijetu,
utjecaj na razvitak i napredak spoznaje o očuvanju prirode i čovjekova
okoliša.
Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:
•
•
•
•

upoznavanje članstva s radom Metalurškog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu,
povezivanje članstva zbog suradnje na nastavnim i znanstvenim zadacima,
inicijative za poboljšanje materijalnih uvjeta nastave na Metalurškom fakultetu,
pomoć pri zapošljavanju mladih inženjera,
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•
•
•
•
•

informiranje članstva o djelatnostima Udruge, postignućima njezinih članova i
događanjima u struci,
pružanje informacija potencijalnim studentima o studiranju na Metalurškom
fakultetu,
organiziranje susreta članova Udruge,
organiziranje znanstvenih, stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim
udrugama,
obilježavanje značajnih obljetnica.

3. ČLANSTVO U UDRUZI I ČLANARINA
Članak 9.
Članovi Udruge mogu biti domaće ili strane pravne i fizičke osobe.
Članovi Udruge mogu biti: redoviti, počasni i članovi prijatelji.
Redovitim članom Udruge, na vlastitu želju, može postati osoba koja je diplomirala,
magistrirala ili doktorirala na studijima u Sisku. Redovitim članom Udruge može biti i
pravna osoba koja podržava djelatnost Udruge.
Počasni član Udruge je osoba izuzetno zaslužna za ugled Metalurškog fakulteta,
Sveučilišta i Udruge, a takvom je proglasi Skupština Udruge na prijedlog
Predsjedništva. Počasni član je oslobođen plaćanja članarine.
Prijatelj Udruge je osoba koja prihvaća njezine ciljeve i zalaže se za njih.
.
Članak 10.
Članom Udruge postaje se popunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine.
Udruga ima Registar svojih članova. Registar članova vodi tajnik Udruge.
Članak 11.
Prava i obveze članova su:
•
•
•
•
•

sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (redoviti članovi),
plaćanje članarine.

Članak 12.
Iznos godišnje članarine određuje Predsjedništvo. U slučaju prestanka članstva,
uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.

3

Članak 13.
Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti. Za teže povrede Statuta
protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana
Predsjedništva,
Predsjedništvo može članu izreći:
•
•

suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge.
isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna. Rok za žalbu
Skupštini je mjesec dana od dana primitka Odluke o isključenju. Odluka o isključenju
se uručuje poštom u obliku preporučenog pisma.
Članak 14.
Članstvo u Udruzi može prestati:
•
•
•

istupom po vlastitoj želji,
isključenjem zbog teže povrede Statuta,
isključenjem zbog neplaćanja članarine.
Članak 15.

Udruga se može udružiti u asocijacije sličnog tipa. Odluku o udruživanju donosi
Skupština.

4. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM
Članak 16.
Tijela upravljanja Udrugom su: Skupština;
potpredsjednik i tajnik Udruge; Nadzorni odbor.

Predsjedništvo;

predsjednik;

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redoviti članovi i
predstavnik pravne osobe. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovita Skupština se sastaje u pravilu jednom godišnje, a izborna svake četvrte
godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge. O održavanju Skupštine
obavještavaju se svi članovi Udruge.
Po potrebi može se na isti način sazvati izvanredna Skupština, koja razmatra samo
pitanje zbog kojeg je sazvana.
Poziv na Skupštinu oglašava se na mrežnim stranicama Udruge.
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Članak 18.
Skupština Udruge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge,
bira i razrješava predsjednika Udruge i članove Predsjedništva,
razmatra i usvaja program rada,
donosi i usvaja financijske dokumente,
razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
odlučuje o povezivanju, suradnji, udruživanju Udruge s drugim organizacijama,
rješava žalbe članova u drugom stupnju,
odlučuje o prestanku rada Udruge,
razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
odlučuje o drugim važnim pitanjima za rad Udruge, a koja nisu u nadležnosti
drugih tijela.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova
ukoliko je prisutno najmanje 20 članova Udruge, osim odluka o promjeni Statuta i
prestanku rada Udruge koje se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova
Skupštine.
Članak 19.
Predsjedništvo čini 8 članova koje bira Skupština i dekan Metalurškog fakulteta po
svom položaju. Skupština bira dva potpredsjednika i tajnika Udruge iz članova
Predsjedništva. Mandat izabranih članova Predsjedništva je četiri godine Mandat se
može ponoviti.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge. U slučaju kršenja Statuta i
zakona ili nesavjesnog obavljanja dužnosti Skupština može razriješiti Predsjedništvo
ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata.
Sjednice Predsjedništva se održavaju prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik
Udruge.
Članak 20.
Predsjedništvo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvršava odluke Skupštine,
vodi poslovanje Udruge u skladu s propisima i interesima Udruge,
upravlja imovinom Udruge,
priprema izmjene i dopune Statuta,
priprema prijedloge programa rada Udruge i brine o njihovu provođenju,
odlučuje o visini članarine,
odlučuje o prijemu i isključenju članova,
brine o informiranju članstva,
obavlja ostale poslove Udruge.
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Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina
članova i to većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 21.
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost njezinog rada.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednika Udruge bira Skupština iz redova Predsjedništva na četiri godine.
Mandat se može ponoviti.
Predsjednik Udruge:
•
•
•

zastupa i predstavlja Udrugu,
saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva, predlaže dnevni red i vodi
sjednice,
provodi odluke Skupštine i Predsjedništva te rukovodi radom Udruge
između dvije sjednice Skupštine.

U slučaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od
potpredsjednika, kojega na prijedlog predsjednika potvrđuje Predsjedništvo Udruge.
Članak 22.
Potpredsjednike i tajnike Udruge bira Skupština iz redova članova Udruge,
natpolovičnom većinom glasova
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku i mogu ga zamjenjivati u slučaju
njegove spriječenosti.
Tajnici pripremaju sjednice, vode brigu o tekućem poslovanju, vode Registar članova
te obavljaju stručne i administrativne poslove.
Članak 23.
Nadzorni odbor bira i razrješuje Skupština. Nadzorni odbor ima 3 člana.
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih statutom te nadzire
materijalno i financijsko poslovanje Udruge. O svom mišljenju izvješćuje Skupštinu i
tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru.

5. IMOVINA UDRUGE
Članak 24.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od članarina, donacija, sredstava
dobivenih od županije, grada, institucija i pojedinaca koji podupiru njezin rad i
djelovanje te iz ostalih izvora.
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Članak 25.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o financijskom i materijalnom
poslovanju neprofitnih organizacija.
Sredstva se raspoređuju financijskim planom za svaku kalendarsku godinu. Izvješće
o materijalnom i financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

6. PRESTANAK RADA UDRUGE
Članak 26.
Udruga prestaje radom odlukom Skupštine donesenom dvotrećinskom većinom
nazočnih i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama. U slučaju prestanka rada
Udruge, sva imovina Udruge pripada Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s
odredbama Statuta. Statut udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova
nazočnih članova na Skupštini.
Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo i upućuje ga na
raspravu članstvu. Za tumačenje odredaba Statuta ovlaštena je Skupština Udruge.
Za tumačenje odredaba drugih akata Udruge ovlašteno je Predsjedništvo Udruge.
Članak 28.
Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Udruge, a primjenjuje se od
dana upisa Udruge u registar u nadležnom tijelu državne uprave.

Predsjednik Udruge:
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