
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 88/2001) i članka 11. 
Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ 
71/2007) Osnivačka skupština udruge „Klub studenata primijenjenog računarstva“ je 
na sjednici održanoj 06. prosinca 2011. godine u Zagrebu donijela, 
 
 
 
 

STATUT 
 
 

Kluba studenata primijenjenog računarstva 
 
 
 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Temeljni akt Kluba studenata primijenjenog računarstva je Statut. 
Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedište, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi, 
djelatnosti, udruživanja u saveze ili zajednice, javnost rada, članstvo, ogranci udruge, 
tijela udruge, imovina udruge, prestanak rada udruge te druga pitanja važna za rad 
Kluba studenata primijenjenog računarstva. 
 

Članak 2. 
 

Puni naziv udruge glasi: Klub studenata primijenjenog računarstva (u daljnjem tekstu 
Udruga). 
Skraćeni naziv udruge je: Kasper. 
 

Članak 3. 
 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ilica 242. 
 

Članak 4. 
 

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 
 

Članak 5. 
 

Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti to pravo ima 
zamjenik predsjednika ili član Udruge uz suglasnost Vijeća. 
 

Članak 6. 
 
Udruga posjeduje pečat. 
Pravokutnog je oblika sa skraćenim imenom Udruge i znakom Udruge u sredini te 
natpisima Republika Hrvatska i Visoka škola za primijenjeno računarstvo uz rub. 



Članak 7. 
 

Udruga ima svoj znak. 
Znak se sastoji od grafičkog logotipa skraćenog naziva udruge. 
 
 

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 
 

Članak 8. 
 
Cilj Udruge je povezivanje studenata svih godina studija Visoke škole za primijenjeno 
računarstvo, suradnja sa srodnim znanstvenim ustanovama i pravnim osobama, 
razvijanje studentske svijesti i poticanje djelatnosti studenata, unaprjeđenje kvalitete 
studiranja te promicanje Visoke škole za primijenjeno računarstvo i aktivnosti vezanih 
uz računarstvo. 
 

Članak 9. 
 

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 8. ovog Statuta, Udruga će obavljati 
slijedeće djelatnosti: 

• informiranje i pomoć pri edukaciji i IT certifikaciji studenata 
• organiziranje projekata, manifestacija, radionica, tečaja, skupova, seminara, 

putovanja i sličnih aktivnosti vezanih uz razvoj studenata te promocije Visoke 
škole za primijenjeno računarstvo i računarstva općenito 

• pojačavanje kohezije među studentima, utjecanje na kvalitetu studiranja te 
poštivanje prava i obaveza studenata 

• podrška samostalnim projektima članova, pomoć pri zapošljavanju i primjeni 
stečenog znanja u praksi 

• održavanje web stranica Udruge, kao i oglasne ploče 
• povezivanje i suradnja s drugim hrvatskim i međunarodnim studentskim 

organizacijama, znanstvenim ustanovama i pravnim osobama 
• čvrsta suradnja s Visokom školom za primijenjeno računarstvo 
• sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, 

sajmovima i sličnim događanjima koja su vezana uz ostvarivanje ciljeva 
Udruge. 

 
Članak 10. 

 
Udruga se može udruživati i učlanjivati u saveze ili zajednice hrvatskih i 
međunarodnih udruga. 
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Vijeće. 
 

Članak 11. 
 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može 
sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, 
obimu i trajanju posla. 
 

 



Članak 12. 
 
Rad Udruge je javan. 
Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim statutom te redovnim 
obavještavanjem članova Udruge i šire javnosti o radu Udruge pisanim izvješćima, 
elektroničkom poštom, putem oglasne ploče, web stranice Udruge, priopćenja ili na 
drugi prikladan način. 
Rad tijela Udruge je javan. Tijelo Udruge može isključiti javnost sa svoje sjednice 
zbog zaštite osobne ili poslovne tajne, zbog zaštite podataka o članovima Udruge ili 
zbog ograničenja uvjeta u kojima se sjednica održava. 
 
 
 

3. ČLANOVI UDRUGE 
 

Članak 13. 
 
Udruga ima redovno i izvanredno članstvo. 
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. 
 

Članak 14. 
 
Redovnim članom može postati svaki student sa Visoke škole za primijenjeno 
računarstvo koji nije diplomirao. 
Studenti se upisuju u Registar članova ispunjavanjem Pristupnice. 
 

Članak 15. 
 

Izvanrednim članom može postati student bilo kojeg veleučilišta, sveučilišta, više ili 
visoke škole, diplomirani student Visoke škole za primijenjeno računarstvo te svaka 
punoljetna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i prihvaća njezina načela i 
ciljeve te odredbe ovog Statuta. Izvanrednim članom mogu postati i pravne osobe. 
Fizička ili pravna osoba za upis u Registar članova mora uz Pristupnicu predati i 
molbu za učlanjenje. Molbu odobrava Vijeće Udruge. 
 
 

Članak 16. 
 

Članom se postaje potpisivanjem Pristupnice i njome članovi prihvaćaju svoja prava i 
obveze prema Udruzi. Svi članovi se upisuju u Registar članova. Evidenciju Registra 
vodi Tajnik Udruge.  
Članstvo nije vremenski ograničeno. Članovi imaju obvezu javiti Udruzi svaku 
promjenu podataka iz Pristupnice. Dužnost Tajnika je provjeriti točnost iste i voditi 
računa o promjeni podataka svih članova. 
 
  



Članak 17. 
 

Članovi imaju pravo: 
• birati i biti birani u tijela Udruge 
• sudjelovati u aktivnostima Udruge 
• biti informirani o radu Udruge 
• koristiti prava i povlastica Udruge 
• biti nagrađeni ili sankcionirani za svoj doprinos Udruzi. 

 
Članak 18. 

 
Članovi imaju obavezu: 

• poštivati odredbe Statuta i drugih akata Udruge 
• poštivati odluke tijela Udruge 
• sudjelovati u radu i pružati pomoć Udruzi 
• svojim radom i ponašanjem doprinositi ugledu i časti Udruge. 

 
Članak 19. 

 
Članstvo u Udruzi prestaje: 

• istupanjem 
• isključenjem 
• u slučaju smrti. 

 
Člana se može isključiti ako krši odredbe Statuta ili drugih akata Udruge, ili ako 
svojim ponašanjem narušava ugled Udruge. 
Odluku o isključenju iz članstva donosi Vijeće. Isključeni član ima pravo u roku od 15 
dana dostaviti pismenu žalbu Predsjedniku Udruge. Predsjednik je dužan razmotriti 
žalbu i u roku od 30 dana potvrditi odluku o isključenju ili sazvati ponovno glasanje 
Vijeća uz nove argumente. Odluka na toj sjednici je konačna. 
 
 

4. TIJELA UDRUGE 
 

Članak 20. 
 
Tijela Udruge su: 

• Vijeće  
• Predsjednik 
• Zamjenik predsjednika 
• Tajnik 

 
Članak 21. 

 
Članovi Udruge upravljaju Udrugom preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge. 
 
 
 
 



 
I. VIJEĆE 

 
Članak 22. 

 
Vijeće je najviše tijelo Udruge. 
Vijeće sačinjava 7 predstavnika članova Udruge. Predstavnici mogu postati svi 
redovni članovi Udruge. 
 

Članak 23. 
 

Vijeće zasjeda na sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.  
Redovne sjednice se održavaju najmanje jednom u semestru. Na redovnim 
sjednicama moraju nazočiti barem 4 člana Vijeća. O radu redovne sjednice vodi se 
zapisnik koji se arhivira u Udruzi. 
Sve sjednice saziva Predsjednik na prijedlog članova Udruge ili 5 članova Vijeća. 
Predsjednik i Tajnik određuju mjesto, datum i dnevni red sjednice Vijeća.  
Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu na prijedlog članova Vijeća, to pravo ima 
učiniti predlagač. 
 

Članak 24. 
 

Sjednici Vijeća predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Zamjenik 
predsjednika. U slučaju da su oboje odsutni, Predsjednik imenuje predsjedavatelja za 
tu sjednicu. 
Za punovažno odlučivanje na sjednici moraju nazočiti najmanje 4 člana Vijeća. 
Odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Za odluke o 
promjeni Statuta potrebni su prisutnost i glasanje svih članova Vijeća. 
 

Članak 25. 
 
Dužnosti Vijeća: 
 

• donosi i mijenja Statut i druge opće akte Udruge 
• bira i razrješava Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika 
• potvrđuje i razrješava članove Vijeća 
• donosi financijski plan i potvrđuje financijski izvještaj 
• utvrđuje poslovnu politiku Udruge 
• utvrđuje plan rada Udruge za tekuću godinu  
• razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge 
• odlučuje o organizacijskim promjenama i prestanku rada Udruge 
• odlučuje o prijemu i isključivanju iz članstva 
• odlučuje o prigovorima i žalbama 
• upravlja imovinom Udruge 
• imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke 
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge. 

 
 
  



II. PREDSJEDNIK UDRUGE 
 

Članak 26. 
 
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu, upoznaje javnost s radom Udruge i 
odlukama Vijeća, predsjeda Vijećem i određuje smjernice za rad Udruge. Osigurava 
provedbu djelatnosti i rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Vijeća. Predsjednik odgovara za zakonitost rada Udruge. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima ga zamjenjuje 
Zamjenik predsjednika. 
 

Članak 27. 
 
Predsjednika Udruge bira Vijeće na mandat od jedne godine (akademske) s time da 
može biti ponovno izabran. 
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na vlastiti zahtjev ili 
odlukom Vijeća ako djeluje protivno zakonu i Statutu ili svojim djelovanjem šteti 
ugledu Udruge. 
 
 

III. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 
 

Članak 28. 
 
Zamjenik predsjednika osigurava uvjete za rad Udruge, pribavlja financijska i druga 
sredstva, osigurava provedbu odluka Vijeća od strane Predsjednika te mu pomaže u 
svim tekućim poslovima i aktivnostima. U slučaju Predsjednikove odsutnosti ili 
odstupanja s dužnosti prije isteka mandata Zamjenik predsjednika dužan je preuzeti 
sve njegove poslove do povratka Predsjednika ili odabira novog. 

 
Članak 29. 

 
Zamjenika predsjednika bira Vijeće Udruge na mandat od jedne godine (akademske) 
s time da može biti ponovno izabran.  
Zamjenik predsjednika može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na vlastiti 
zahtjev, na prijedlog Predsjednika ili odlukom Vijeća ako djeluje protivno zakonu i 
Statutu ili svojim djelovanjem šteti ugledu Udruge. 
 

IV. TAJNIK UDRUGE 
 

Članak 30. 
 
Tajnik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge i brine o svim 
administrativnim poslovima. Tajnik je ujedno i blagajnik Udruge. Ovlašten je 
raspolagati financijskim sredstvima Udruge u dogovoru s Predsjednikom. 
Tajnik vodi brigu o Registru članova i prati stanje resursa Udruge. Zadužen je za 
arhivu svih zapisa i financijskih knjiga te vođenje riznice. 
Član je Vijeća i dužan je istom podnositi godišnje izvješće. 
 
  



Članak 31. 
 
Tajnika Udruge imenuje i razrješuje Vijeće na mandat od jedne godine. Može biti 
razriješen dužnosti i prije isteka mandata na vlastiti zahtjev, na prijedlog Predsjednika 
ili odlukom Vijeća ako djeluje protivno zakonu i Statutu ili svojim djelovanjem šteti 
ugledu Udruge. 
 
 

5. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE 
 

Članak 32. 
 
Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretna imovina i nekretnine. 

Sukladno članku 12. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama Udruge stječe imovinu: 

• donacijama Visoke škole za primijenjeno računarstvo (obavlja nadzor 
namjenske uporabe sredstava koja su dodijeljena Udruzi) 

• donacijama zaklada, sponzorstvima, natječajima i darovnicama 
• od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom 

zapošljavanju, sukladno odluci nadležnog tijela te pravne osobe i članka 11. 
ovog Statuta 

• iz drugih izvora ako to nije u suprotnosti sa zakonom ili Statutom 
 

Članak 33. 
 
Sva sredstva se koriste isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge te 
ostvarivanje ciljeva. 
O raspodjeli i korištenju sredstava odlučuje Vijeće na temelju prijedloga financijskog 
plana i izvješća Tajnika.  
 

  



6. PRESTANAK RADA UDRUGE 
 

Članak 34. 
 
Udruga prestaje s radom odlukom Vijeća na sjednici. 
Udruga prestaje s radom ukidanjem statusa studentske udruge od strane Visoke 
škole za primijenjeno računarstvo sukladno članku 11., stavku 2. Zakona o 
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. 
U slučaju prestanka postojanja, Vijeće će na posljednjoj sjednici odlučiti o raspodjeli 
preostale imovine Udrugama sličnih ciljeva. 
 
 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
 
Statut Udruge donosi Osnivačka skupština koja postaje Vijeće stupanjem na snagu 
ovog Statuta. 
Tumačenje članaka ovog Statuta daje Vijeće Udruge. 
 

Članak 36. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

U Zagrebu, 6. prosinca 2011. godine 
 

PREDSJEDNIK UDRUGE 
 

Luka Tomašević 
 
 

_________________________ 
 

 


