Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj: 88/01 i11/2002) Osnivačka
skupština Alumni kluba Međimurskog veleučilišta u Čakovcu na sjednici održanoj dana
___________ godine donijela je

STATUT

ALUMNI KLUB
MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Alumni klub Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (u daljnjem tekstu: Alumni klub) je Udruga u
koju se mogu učlaniti student koji su završili stručni studij na Međimurskom veleučilištu u
Čakovcu te koji su svjedodžbu – diplomu stekli na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu radi
zasnivanja trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa utvrđenih ovim Statutom.
Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Alumni kluba (u
daljnjem tekstu: Alumni klub „MEV“), o zastupanju, amblemu odnosno znaku, o ciljevima,
poslovima i djelatnostima, o sredstvima, o članstvu, tijelima kluba te načinu njihova nastupanja u
pravnom prometu, obvezama i odgovornostima, o načinu prestanka rada Alumni kluba „MEV“ i
postupku s imovinom u slučaju prestanka njegova rada.

Članak 2.
Naziv Alumni kluba: ALUMNI KLUB MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU.
Skraćeni naziv kluba: Alumni klub „MEV”.
Sjedište Alumi kluba: Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec.

Članak 3.
Alumni klub „MEV“ djeluje na području Republike Hrvatske.
Klub je registriran pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.
Alumni klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Alumni klub „MEV“ ima pečat okruglog oblika, promjera 30,00 mm.
Na rubu pečata je kružno ispisan naziv: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
U sredini pečata je ispisano: ALUMNI KLUB MEV.
Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Alumni kluba, te financijska i druga dokumentacija.

Članak 5.
Alumni klub “MEV” zastupa Predsjedništvo.
Skupština može odrediti ili ovlastiti druge osobe za zastupanje Alumni kluba “MEV”.

Članka 6.
Rad Alumni kluba „MEV“ je javan. Javnost rada ostvaruje se na slijedeće načine:

-

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Alumni kluba „MEV“ i značajnim
događajima u obliku pisanih izvješća, usmenih izvješćima na skupovima ili na
drugi prikladan način,

-

putem službene Internet stranice Međimurskog veleučilišta u Čakovcu,

-

II.

putem sredstava javnog priopćavanja.

CILJEVI I DJELATNOST ALUMNI KLUBA

Članak 7.
Temeljni ciljevi Alumni kluba „MEV“ su promicanje ugleda Međimurskog veleučilišta u
Čakovcu i šire te izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata Međimurskog
veleučilišta u Čakovcu, promicanje ugleda struke, uspostava i razvijanje suradnje s drugim
Alumni klubovima u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Članak 8.
Djelatnosti putem kojih će Alumni klub „MEV“ ostvarivati ciljeve svog osnivanja su:
-

samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitiju suradnju s
državnim i lokalnim tijelima državne vlasti,

-

njegovanje tradicija Veleučilišta,

-

prikupljanje mišljena članova Alumni kluba „MEV“ u javnim raspravama o bitnim
pitanjima u svezi s ciljevima Alumni kluba „MEV“,

-

izdavanje stručnih i informativnih publikacija, sukladno posebnim propisima,

-

organiziranje tribina, sastanaka, stručnih savjetovanja, radionica i sl.

-

organiziranje susreta članova Alumni kluba „MEV“,

-

pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studiranjem na
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu,

-

redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Alumni kluba „MEV“,
dostignuća njezinih članova i o zbivanjima u struci,

-

sudjelovanje u međunarodnoj stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata s udrugama
završenih studenata u zemlji i inozemstvu,

-

organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje
značajnih obljetnica,

-

sudjelovanje u aktivnostima stalnog obrazovanja i razmjeni iskustava završenih studenata
Veleučilišta,

-

pomaganje Veleučilištu u prikupljanju donacija radi unapređenja njegove djelatnosti te
radi pomaganja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Veleučilišta,

-

poticanje, pomaganje i organiziranje različitih oblika druženja članova nastavnika i
studenata, te poticanje na njihov daljnji stručni rad i usavršavanje,

-

organiziranje i obilježavanje važnih obljetnica Veleučilišta.

Članak 9.
U ostvarivanju ciljeva Alumni klub „MEV“ se rukovodi općim načelima humanosti, tolerancije,
solidarnosti i nenasilja.

Članak 10.
Djelatnost Alumni kluba „MEV“ odvija se kroz akcije, projekte i kampanje, na lokalnoj,
nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pravila njihovog pokretanja i izvođenja određuju se
Pravilnikom akcija, projekata i kampanja Alumni kluba „MEV“ kojeg donosi Predsjedništvo, a
potvrđuje Skupština.

III.

ČLANSTVO
Članak 11.

Članovi Alumni kluba „MEV“mogu biti:


redovni,



podupirući i



počasni.

Alumni klub „MEV“ vodi registar svojih članova. Pod uvjetima predviđenim ovim Statutom,
članovima Alumni kluba mogu pod jednakim uvjetima postati svi poslovno sposobni državljani
Republike Hrvatske.
Redovnim članom mogu postati završeni studenti Veleučilišta.
Podupirućim članom mogu postati pravne i fizičke osobe koje svojim radom, materijalnim
doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Alumni kluba. Pravne osobe u radu
Alumni kluba zastupa predstavnik koji ima punomoć.
Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinjela
djelovanju Alumni kluba ili Veleučilišta.

Članak 12.
Članstvo u Alumni klubu „MEV“ je dobrovoljno.
Član Kluba može biti svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća Statut Kluba i koja je
završila jedan od studija na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Članom Kluba postaje se
ispunjavanjem pristupnice, koja sadrži Izjavu o poznavanju i prihvaćanju Statuta te upisom u
Registar članova koji vodi tajnik Alumni kluba.

Članak 13.
Popis članova revidira se na kraju svake akademske godine, s time da se iz popisa brišu oni koji
nisu podmirili članarinu za prethodnu godinu ukoliko nisu ranije dostavili Izjavu navedenu u
članku 12.
Članak 14.
Iz članstva se može istupiti pismenom izjavom koja se upućuje Nadzornom odboru. Član može
biti isključen iz članstva ukoliko prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Alumni kluba ili
prouzroči ozbiljnu štetu Alumni klubu i njegovu članstvu. Svaki član Alumni kluba „MEV“

podliježe stegovnoj odgovornosti. Za teže povrede Statuta, koje su protivne cilju i zadaći Alumni
kluba „MEV“, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva,
Predsjedništvo može članu izreći:
- suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime kluba,
- isključenje iz Alumni kluba „MEV“ zbog težih povreda Statuta.

Članak 15.
Posebnom odlukom Predsjedništva, članom prijateljem Alumni klub „MEV“ mogu postati osobe
koje su završile odgovarajući studij u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu te osobe koje su
završile neki srodni studij u RH ili u inozemstvu, a posebno su vezane za djelatnost
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

Članak 16.
Prava i obveze redovnih članova su:
-

birati i biti birani u tijela kluba Alumni kluba,

-

sudjelovati u radu i odlučivanju na sjednicama Skupštine Alumni kluba,

-

imati uvid u sve djelatnosti Alumni kluba i sudjelovanje istima,

-

imati uvid u stručne, informacijske i ostale materijale koje izdaje Alumni klub,

-

čuvati i podizati ugled Alumni kluba,

-

davati prijedlog, mišljenja i primjedbe na rad Alumni klub i njegovih tijela,

-

čuvati materijalna dobra te izvršavati preuzete obveze.

Počasni i podupirući članovi sudjeluju u radu Alumni kluba, ali bez prava odlučivanja te prava
da budu birani u njegova tijela.

Članak 17.
Članstvo u Alumni klubu, redovno i podupiruće, prestaje:
-

dobrovoljnim istupom,

-

isključenjem.

Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeljuje u radu Alumni kluba ili se prestao baviti
djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Nadzornog
odbora. Na takvu odluku član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana
donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

IV.

TIJELA ALUMNI KLUBA „MEV“
Članak 18.

Tijela Alumni kluba:
-

A - Skupština

-

B - Predsjedništvo

-

C - Predsjednik

-

D - Nadzorni odbor.

IV-A. SKUPŠTINA
Članak 19.
Skupština je najviše tijelo upravljana Alumni klubom „MEV“, a čine je svi redoviti članovi
kluba.
Članak 20.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovno zasjeda najmanje jednom godišnje dok se izborna sjednica skupštine održava
jednom u dvije godine.
U toj odluci utvrđuje se dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja. Nadzorni odbor dužan je
sazvati sjednicu skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Alumni kluba.
Ako Nadzorni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz
ovog stavka, sazvat će je ovlašteni predlagatelj sjednice.

Članak 21.
Skupštini predsjedava predsjednik Alumni kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U
slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim
glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik.

Članak 22.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako sjednici u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina čeka se 30 minuta, a nakon
proteka tog vremena Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje 1/3
članova skupštine.
Odluke se donose javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedninačnim pitanjima
odluka donosi tajnim glasovanjem.
Odluke skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 23.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje zapisničar kojeg pohranjuje i čuva tajnik Alumni kluba.
Zapisničara bira Skupština iz reda prisutnih članova.

Članak 24.
Skupština Alumni kluba “MEV”:
-

utvrđuje politiku razvitka kluba,

-

donosi i mijenja Statut kluba,

-

donosi plan i program rada,

-

donosi važne odluke za rad kluba,

-

bira i razrješuje dužnosti članove

-

bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika kluba, daje smjernice za rad
kluba,

-

utvrđuje zadatke kluba,

-

obavlja i druge poslove određene Statutom.

IV-B. PREDSJEDNIŠTVO
Članak 25.
Predsjedništvo Alumni kluba „MEV“ ima četiri članova.
Tri člana Predsjedništva bira i razrješuje Skupština Alumni kluba te između izabranih članova
Predsjedništva imenuje predsjednika, koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva Alumni kluba
„MEV“.
Skupština bira članove Predsjedništva na vrijeme od dvije godine.
Dekan Međimurskog veleučilišta član je Predsjedništva po svojoj funkciji.
Dekan može ovlastiti drugu osobu iz Veleučilišta da ga punopravno mijenja u radu
Predsjedništva.

Članak 26.
Predsjedništvo:
-

saziva Skupštinu,

-

donosi poslovnik o svom radu,

-

donosi prijedloge programa rada, statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini
na razmatranje i prihvaćanje,

-

upravlja imovinom Alumni kluba

-

podnosi izvješća o radu Skupštini Alumni kluba,

-

imenuje povjerenstva, te im određuje zadatke,

-

obavlja izvršne funkcije,

-

obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Alumni kluba.

Članak 27.
Sjednice Predsjedništva saziva i radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Alumni kluba
„MEV“.
Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.
Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini Alumni kluba.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova je 2 godine.

IV-C. PREDSJEDNIK
Članak 29.
Predsjednik Alumni kluba „MEV“, koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva kluba, zastupa i
predstavlja Alumni klub „MEV“.
PREDSJEDNIK:
-

saziva i presjedava sjednicama Predsjedništva,

-

potpisuje odluke i zapisnike sa sjednica Predsjedništva,

-

inicira i pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva
Alumni kluba,

-

brine se o upoznavanju javnosti s radom Predsjedništva kluba, Skupštine i njezinih tijela,

-

predsjedava sjednicama Skupštine,

-

potpisuuje odluke Skupštine,

-

podnosi Skupštini izvješća o radu Alumni kluba,

-

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, poslovnim i drugim općim aktima
Alumni kluba.

U slučaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od članova
Predsjedništva kojeg on odredi.
U slučaju ostavke ili trajne nesposobnosti predsjednika, Predsjedništvo će odrediti jednog od
svojih članova, koji će obavljati poslove predsjednika do novog izbora.
U slučaju prestanka postojanja Alumni kluba „MEV“ predsjednik obnaša dužnost likvidatora.

Članak 30.
Predsjeniku u obavljanju stručno administrativnih poslova pomaže tajnik Alumni kluba.
Tajnik Alumni kluba vodi Registar članova.
Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik se dužan držati se odluka, uputa i naloga Predsjednika kluba.

Članak 31.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Alumni kluba Skupština može osnovati stalna i
povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za
koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 32.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka mandata na
koji su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ukoliko razriješi cijelo tijelo tada bira novo s punim mandatom. Ukoliko razriješi pojedine
članove tijela tada bira nove članove na vrijeme do isteka mandata ostalim članovima tijela u čiji
su sustav birani.

IV-D. NADZORNI ODBOR
Članak 33.
Nadzorni odbor Alumni kluba „MEV“ prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor
utvrđuje je li djelatnost kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Alumni kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Alumni kluba.
Nadzorni odbor dužan je Skupštini podnositi izvješće o financijskom i materijalnom poslovanju
Alumni kluba najmanje jedanput godišnje.

Članak 34.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.
Mandat članova traje dvije godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom
glasova članova Skupštine.

V.

IMOVINA ALUMNI KLUBA „MEV“

Članak 35.
Imovinu čine:
-

novčana sredstva,

-

pokretne stvari,

-

nekretnine,

-

druga imovinska prava.

Članak 36.
Alumni klub stječe imovinu:
-

prikupljanjem dobrovoljnih prilogai darova,

-

donacijama iz proračuna

-

iz drugih izvora sukladno Zakonu.

VI.

PRESTANAK DJELOVANJA ALUMNI KLUBA

Članak 37.
Alumni klub prestaje sa svojim djelovanjem odlukom Skupštine i u slučajevima predviđenim
zakonom.
U slučaju prestanka postojanja kluba sva imovina pripast će Veleučilištu.
Skupština donosi odluku o prestanku postojanja kluba dvotrećinskom većinom glasova od
ukupnog broja članova Skupštine.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Statut je temeljni opći akt Alumni kluba i svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama
Statuta.
Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene
rasprave.

Članak 39.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga
Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave Međimurske županije.

U Čakovcu,
Predsjednik:
___________________________

