Na temelju prijedloga Inicijativnog odbora i suglasnosti Fakultetskog vijeća Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 03. prosinca 2009. godine, Predsjedništvo Kluba završenih
studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosi dana 18. prosinca 2009.
godine sljedeći

PRAVILNIK O RADU KLUBA ZAVRŠENIH STUDENATA
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja naziva, sjedišta i područje na kojem Klub završenih
studenata Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (u daljnjem tekstu: Klub) djeluje,
njegovo zastupanje, ciljevi, javnost rada, članstvo, prava i obveze, unutarnje ustrojstvo, način
upravljanja, prestanak rada i druga pitanja važna za njegov rad.
(2) Klub je neprofitno udruženje građana, koje promiče
djelatnostI u području
građevinarstva.
(3) Klub je dragovoljno, nepolitičko, vanstranačko, nevladino udruživanje, koji članstvo i
prava članova uvjetuje isključivo zajedničkim interesima članova.
II. NAZIV, SJEDŠTE I PRESTAVLJANJE
Članak 2.
(1) Naziv Kluba glasi:
Klub završenih studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
(2) Skraćeni naziv Kluba glasi:
Alumni klub GF u Rijeci
Članak 3.
(1) Sjedište Kluba je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Viktora Cara
Emina 5.
Članak 4.
(1) Klub posjeduje pečat. Pečat Kluba je pravokutnog oblika, dimenzija 5 cm sa 2 cm u
kojem je uz gornji rub upisano, Alumni klub, u središnjem dijelu upisano je Klub završenih
studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci , a u donjem dijelu upisano je sjedište - Rijeka.
(2) Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti predsjednik i dopredsjednik, a iznimno drugi
članovi Kluba koje ovlasti Predsjedništvo Kluba.
Članak 5.
(1) Klub predstavljaju predsjednik i dopredsjednik.

III. CILjEVI KLUBA
Članak 6.
Ciljevi rada Kluba su slijedeći:
- poticanje i održanje zajedništva članova Kluba na osnovi održanja tradicijskih vrijednosti
studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,
- suradnja i poticanje poslovnih i drugih veza članova Kluba za opću dobrobit i dobrobit
pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
- osiguranje dostupa i razmjena poslovnih i drugih informacija za opću dobrobit i dobrobit
pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
- osiguranje pomoći članovima Kluba u različitim vidovima i oblicima,
- sudjelovanje u programima u organizaciji Kluba u pogledu stručnog i općeg unaprjeđenja
odnosa članova Kluba,
- strukovno i društveno povezivanje sa srodnim organizacijama radi unaprjeđenja rada
Kluba,
- suradnja u provedbi nastave
- druge aktivnosti u cilju unaprjeđenja rada Kluba, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
i društvene zajednice.
IV. JAVNOST RADA
Članak 7.
(1) Rad Kluba i svih njegovih tijela je javan i utemeljen na demokratskim načelima.
(2) Javnost rada osigurava se putem elektroničke pošte i Internet stranica, a prema potrebi
priopćenjima i povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih
medija, biltena i časopisa.
V. ČLANSTVO U KLUBU
Članak 8.
(1) Članom Kluba može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je završila
jedan od studijskih programa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
(2) Članstvo može biti redovito ili počasno.
Članak 9.
(1) Osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev Predsjedništvu, koje
donosi odluku o prijemu u članstvo Kluba.
(2) Novi redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu
Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Pravilnika o radu i svih drugih akata, kao i odluka tijela
Kluba.

Članak 10.
(1) Predsjedništvo može imenovati počasne članove Kluba. Počasnim članom može postati i
osoba koja nije završila Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koja je osobnim radom i
zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.
Članak 11.
(1) Članstvo u Klubu prestaje: a) istupanjem po osobnom zahtjevu člana b) isključenje zbog
nepoštivanja odredbi Pravilnika o radu c) prestankom rada Kluba.
VI. OSNOVNA PRAVA I OBVEZE ČLANSTVA
Članak 12.
(1) Prava redovitih članova su:
• da organizirano mogu sudjelovati u svim oblicima djelovanja Kluba
• da mogu koristiti pogodnosti, usluge, stručno – tehničku pomoć i zajedničku opremu
Kluba
• da dobiju pisani odgovor na prijedloge, prigovore, žalbe i molbe
• da imaju pravo birati i biti izabrani u Klubu
(2) Obaveze redovitih članova su:
• da se odazovu na poziv za organizirano sudjelovanje u akcijama i djelovanju Kluba
• da čuvaju ugled Kluba i djeluju u skladu s ljudskim i poslovnim moralom
• da se ophode korektno prema ostalim članovima.
VII.TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 13.
(1) Tijela upravljanja su:
• Predsjedništvo,
• Predsjednik,
• Dopredsjednik,
• Tajnik
(2) Tijela upravljanja mogu imenovati druga stalna ili privremena tijela, službe ili osobe za
obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova.
VIII. PRESJEDNIŠTVO
Članak 14.
(1) Predsjedništvo je najviše tijelo upravljanja Kluba.
(2) Predsjedništvo ima 5 članova, od kojih je jedan zaposlenik Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.
(3) Članove Predsjedništva biraju svi redoviti članovi na skupu Kluba.
Članak 15.
(1) Predsjedništvo Kluba nadležno je za obavljanja sljedećih poslova:
• donosi opće i pojedinačne akte Kluba,

• kontrolira rad,
• odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Kluba,
• odlučuje o žalbama
• donosi sve odluke u vezi s radom Kluba.
(2) Sjednica Predsjedništva može biti redovna ili izvanredna.
(3) Predsjedništvo se sastaje prema potrebi.
(4) Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva odlučuje se samo o pitanjima zbog kojih je
sazvana.
(5) Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
Predsjedništva u roku od 30 dana od dana kada je to predložilo 10% redovitih članova
Kluba.
(6) Sjednici Predsjedništva mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava
odlučivanja.
Članak 16.
(1) Predsjedništvu predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik a u slučaju spriječenosti
dopredsjednik.
(2) O radu sjednice Predsjedništva vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi.
(3) Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(4) Odluke Predsjedništva smatraju se punovažećima i valjanima, ako sjednici prisustvuje
natpolovična većina članova.

IX. PREDSJEDNIK
Članak 17.
(1) Predsjednika bira i razrješava Predsjedništvo.
(2) Predsjednik se bira javnim glasovanjem. Predsjednik je izabran ako dobije natpolovičnu
većinu glasova Predsjedništva.
(3) Predsjednik Predsjedništva je ujedno i predsjednik Kluba.
(4) Mandat predsjednika traje tri (3) godine, i može biti ponovo biran.
Članak 18.
(1) Predsjednik ima slijedeća prava i obveze:
• predstavlja Klub
• brine o izvršenju odluka tijela Kluba
• obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene općim aktima Kluba ili odlukama njegovih tijela
• brine i odgovoran je za zakonitost rada Kluba.
(2) Predsjednik je odgovoran za svoj rad Predsjedništvu.
X. DOPREDSJEDNIK
Članak 19.
(1) Dopredsjednika bira Predsjedništvo, iz redova članova Kluba, na razdoblje od tri (3)
godine, i može biti ponovo biran.
(2) Dopredsjednik Kluba obavlja slijedeće poslove:
. • predstavlja Klub, odnosno zamjenjuje predsjednika Kluba u svim poslovima u slučaju
njegove spriječenosti
. • brine i odgovoran je za zakonitost rada Kluba i izvršenje obveza propisanih zakonom i

drugim propisima.
XI. T A J N I K
Članak 20.
(1) Tajnika bira Predsjedništvo, iz redova članova Kluba. Tajnik obavlja sljedeće poslove:
• osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Predsjedništva
• vodi evidenciju članstva
. brine o javnosti rada Kluba
• priprema sjednice Predsjedništva i pomaže predsjedniku u njegovom radu
• za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu.
XII. PRESTANAK RADA KLUBA
Članak 21.
(1) Rad Kluba prestaje na prijedlog Predsjedništva, za koji je glasovala natpolovična većina
članova Kluba.
XIII. INFORMIRANJE ČLANSTVA
Članak 22.
(1) Članovi Kluba imaju pravo uvida u rad tijela Kluba i odluke koja ta tijela donose.
(2) Informacije o aktivnostima Kluba, radu njezinih tijela, te o odlukama koje su donesene,
članovi Kluba dobivaju elektroničkim putem.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
(1) Predsjedništvo Kluba može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama
zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Kluba ili za doprinos pojedinim akcijama
Kluba.
Članak 24.
(1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Predsjedništvo Kluba.
Članak 25.
(1) Ako koja odredba Pravilnika dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista
odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se
nova odredba u skladu s važećim propisom.

Članak 26.
(1) Ovaj Pravilnik Kluba stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Kluba:

