
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 88/01, 11/02) i članka 11. Zakona 
o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine” 71/07, 11/02) 
Skupština Kluba studenata etnologije Domaći na svojoj sjednici održanoj 13. 6. 2013. godine u 
Zagrebu donio je 
 
 

STATUT 
KLUBA STUDENATA ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE 

 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
Predmet normiranja 
Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja kluba; o 
ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada kluba; o 
članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem 
ustroju; o tijelima kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu 
izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i načinu stjecanja 
imovine; prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada kluba. 

 
Status Kluba 
Članak 2. 

(1) Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (u daljnjem tekstu: Klub) udruga je 
koju su utemeljili studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

(2) Klub je udruga studenata registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada 
Zagreba. 

 
Temeljni akt Kluba 
Članak 3. 

(1) Temeljni je akt Kluba Statut. 

(2) Svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. 

(3) Statut, kao i prijedlog njegovih izmjena i dopuna, priprema i utvrđuje predsjedništvo 
Kluba (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) koje ga upućuje na raspravu i donošenje skupštini 
Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština). 

(4) Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih punopravnih članova Kluba. 
 
Naziv, sjedište i udruživanje Kluba 
Članak 4. 

(1) Puni je naziv udruge Klub studenata etnologije i kulturne antropologije. 

(2) Skraćeni je naziv Kluba KSEKA. 

(3) Klub djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

(4) Sjedište je Kluba pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ivana Lučića 3. 

 
Članak 5. 

(1) Klub se može udruživati u više oblike organiziranja. 

(2) Odluku o udruživanju donosi Skupština. 



 
Znak i pečat Udruge 
Članak 6. 

(1) Klub ima svoj znak. 

(2) Znak Kluba predstavlja apstraktni prikaz upotrebe rala. Ralo je prikazano trokutom, a 
zemlja krugom. 

(3) Klub ima svoj pečat. 

(4) Pečat Kluba kružnog je oblika, promjera 27 mm. U sredini je pečata smješten znak Kluba 
kojeg okružuje puni naziv i mjesto sjedišta Kluba. 

 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI 
Ciljevi i djelatnosti Kluba 
Članak 7. 

(1) Studenti se udružuju u Klub radi organiziranog djelovanja na području etnologije i 
kulturne antropologije. 

(2) U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Klub obavlja sljedeće djelatnosti: 
1. organiziranje tematskih terena i stručnih događanja tematski pripadajućih području 
etnologije i kulturne antropologije; 

2. organiziranje gostujućih predavanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 

3. stručna razmjena članova Kluba sa studentima iz Hrvatske i drugih zemalja; 

4. uspostava kontakata i stručne suradnje s muzejima, institutima i srodnim 
ustanovama te srodnim nevladinim i studentskim udrugama; 

5. suradnja s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; 

6. predstavljanje etnologije i kulturne antropologije široj javnosti putem radionica, 
izložbi radova članova i izdavanja publikacija iz područja djelatnosti Kluba. 

 
III. ČLANSTVO U KLUBU 
Postajanje članom 
Članak 8. 

(1) Članstvo u Klubu je dobrovoljno. 

(2) Članovima Kluba mogu postati studenti etnologije i kulturne antropologije, kao i studenti 
srodnih grupa te svaka druga stručna fizička osoba koja se želi aktivno baviti djelatnostima 
navedenima u Statutu ili podupirati rad i postojanje Kluba. 
 (3) Članom Kluba postaje se upisom u registar članova na temelju pristupnice. Registar 
članova vodi tajnik Kluba. 

(4) Svakom članu Kluba izdaje se članska iskaznica prema vrsti članstva kao dokaz njegove 
pravovaljanosti. 

 
Vrste članstva 
Članak 9. 

(1) Članstvo u Klubu može biti: 
1. pridruženo 

2. punopravno. 
(2) Pridruženim članovima Kluba može postati bilo koja fizička osoba koja je iskazala interes 
za rad u Klubu. Pridruženim članom postaje se upisom u registar članova. 

(3) Pridruženi članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Kluba. 



(4) Punopravnim članom Kluba može postati svaki student etnologije i kulturne 
antropologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. O primanju u punopravno 
članstvo odlučuje Skupština natpolovičnom većinom svih prisutnih punopravnih članova. 

(5) Punopravni članovi imaju pravo birati i biti birani u skladu s čl. 22. ovoga Statuta. 
 
Članarina 
Članak 10. 

(1) Skupština određuje godišnji iznos članarine. 

(2) Članarina pridruženih članova za dvije je trećine niža od članarine punopravnih članova u 
skladu s ograničenim pravima koja uživaju. 

 
Prava i obveze članova 
Članak 11. 

(1) Prava članova jesu: 

1. organiziranje ili sudjelovanje u aktivnostima navedenim u Statutu; 

2. sudjelovanje na Skupštini; 

3. mogućnost da biraju i budu izabrani u predstavnička tijela Kluba u skladu s čl. 9. st. 5.; 

4. pravo pristupa svim resursima koje Klub koristi za potrebe svoga rada (zapisnici sa 
Skupština i dr.) izuzev onih koji sadrže osobne podatke fizičkih osoba. 

 
(2) Obveze članova jesu: 

1. plaćanje članarine; 

2. bavljenje aktivnostima Kluba i izvršenje preuzetih obveza; 

3. čuvanje i podizanje ugleda Kluba; 

4. čuvanje materijalnih dobara Kluba. 
 
Prestanak članstva 
Članak 12. 

(1) Članstvo u Udruzi prestaje: 
1. dragovoljnim istupom/ostavkom; 
2. prestankom statusa studenta u skladu s čl. 52. Statuta Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; 

3. neplaćanjem članarine; 

4. isključenjem zbog neispunjavanja obveza propisanih čl. 11. st. 2. ovoga Statuta. 
 

(2) Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne 
plati članarinu za tekuću godinu. 

(3) Prijedlog o isključenju člana iz Kluba može podnijeti svaki član. Prijedlog se u pismenom 
obliku podnosi Predsjedništvu koje ga potom razmatra i donosi zaključak. Konačnu odluku o 
isključenju donosi Skupština. 

(4) Ako se žalba podnosi na rad člana Predsjedništva, upućuje se izravno Skupštini. Odluka je 
Skupštine konačna. 

 
IV. USTROJSTVO I TIJELA KLUBA 
Predstavljanje i zastupanje Kluba 
Članak 13. 

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik. 
 



Tijela Kluba 
Članak 14. 

Tijela Kluba jesu: 
1. Skupština i 

2. Predsjedništvo. 
 
Skupština 
Članak 15. 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba. 

(2) Skupštinu čine svi punopravni, poslovno sposobni članovi Kluba. 
 
Članak 16. 

(1) Skupština može biti redovna i izvanredna. 

(2) Redovna Skupština zasjeda najmanje dva puta tijekom kalendarske godine. 

(3) Izvanredna Skupština zasjeda po potrebi. 
 
Djelokrug Skupštine 
Članak 17. 

Djelokrug Skupštine kao najvišeg tijela Udruge jest: 
1. donosi, usvaja i mijenja Statut; 

2. po potrebi donosi i druge akte i odluke važne za rad Kluba; 

3. utvrđuje politiku razvoja Kluba; 

4. daje smjernice za rad te donosi i mijenja program rada Kluba; 

5. donosi financijski plan i završni račun; 

6. razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba; 

7. imenuje i razrješuje Predsjedništvo; 
8. odlučuje o žalbama članova; 

9. utvrđuje visinu i način naplate članarine; 

10. donosi odluku o prestanku rada Kluba; 

11. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom. 
 
Sjednice Skupštine 
Članak 18. 

(1) Skupštinu saziva predsjednik samoinicijativno ili kada to zatraži najmanje jedna četvrtina 
(1/4) članova Skupštine. 

(2) Datum saziva Skupštine utvrđuje predsjednik. 

(3) Skupštinom predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti netko od članova 
Predsjedništva ili bilo koji član po odluci Skupštine. 

 
Način donošenja odluka na Skupštini 
Članak 19. 

(1) Skupština može pravovaljano odlučivati ako mu prisustvuje najmanje polovica svih 
punopravnih članova Skupštine. 

(2) Ako na Skupštini bude prisutno manje od polovice svih punopravnih članova Kluba, u 
roku od deset (10) dana predsjednik je dužan sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom, 
a takav saziv Skupštine valjano odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih 
punopravnih članova Kluba. 



(3) Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih punopravnih 
članova Kluba. 

(4) Glasovanje Skupštine u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno. O 
tajnosti glasovanja odluku donosi Skupština. 

 
Izvanredne sjednice Skupštine 
Članak 20. 

(1) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev najmanje jedne četvrtine (1/4) 
članova Kluba. 

(2) Sazivatelj je dužan naznačiti dnevni red i pripremiti sjednicu Skupštine. 

(3) Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o onim pitanjima zbog kojih je ista 
sazvana. 

 
Predsjedništvo 
Članak 21. 

(1) Predsjedništvo Kluba izvršno je tijelo Kluba. 

(2) Predsjedništvo se sastoji od pet (5) članova koji moraju biti punopravni članovi Kluba. 
 
Sastav Predsjedništva 
Članak 22. 

(1) Predsjedništvo čine: 
1. predsjednik 

2. dva dopredsjednika 
3. tajnik 

4. zamjenik tajnika 
 

(2) Predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika i zamjenika tajnika na mandat od jedne godine 
bira Skupština neposrednim glasovanjem na temelju predloženog programa. 

(3) Za predsjednika Kluba može biti izabran svaki punopravni član Kluba upisan u najmanje 
treći (3.) semestar preddiplomskoga studija. Mandat se ne može ponoviti. 

(4) Za dopredsjednika Kluba može biti izabran svaki punopravni član Kluba. Mandat se može 
jednom ponoviti. 

(5) Za tajnika Kluba može biti izabran svaki punopravni član Kluba upisan u najmanje treći 
(3.) semestar preddiplomskoga studija. Mandat se može jednom ponoviti. 

(6) Za zamjenika tajnika Kluba može biti izabran svaki punopravni član Kluba. Mandat se 
može jednom ponoviti. 

 
Djelokrug Predsjedništva 
Članak 23. 

Djelokrug Predsjedništva jest: 
1. koordinira rad Kluba; 

2. saziva Skupštinu Kluba; 

3. predlaže dnevni red i priprema materijale za sjednice Skupštine; 

4. utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i 
prihvaćanje; 

5. utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planova rada; 

6. nadzire provedbu usvojenog Programa rada i odluka Skupštine Kluba; 

7. podnosi izvješće o radu Skupštine Kluba; 



8. donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa; 

9. podnosi zahtjev za pokretanje stegovna postupka; 

10. upravlja imovinom Kluba; 

11. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i zakonskim propisima. 
 
Sjednice Predsjedništva 
Članak 24. 

(1) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. 

(2) Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba. 

(3) Predsjedništvo na svojim sjednicama donosi odluke većinom glasova svih članova 
Predsjedništva. 

 
Odgovornost Predsjedništva za rad 
Članak 25. 

(1) Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 

(2) Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 

(3) Mandat članova Predsjedništva traje jednu godinu i može se jednom ponoviti osim u 
slučaju opisanom čl. 22. st. 2. 

(4) Članovi Predsjedništva mogu biti razrješeni i prije isteka mandata 
1. na vlastiti zahtjev; 

2. ukoliko ne postupaju u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine, odnosno djeluju 
protivno zakonima Republike Hrvatske ili svojim djelovanjem štete Klubu; 
3. u ostalim slučajevima u skladu s čl. 12. ovog Statuta. 

 
(5) Odluku o razrješenju donosi Skupština Kluba. 

 
Predsjednik 
Članak 26. 

(1) Predsjednik s tajnikom supotpisuje odluke i akte. 

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika dužnosti predsjednika preuzima jedan 
od dopredsjednika u dogovoru s ostalim članovima Predsjedništva. 

(3) Predsjednik: 

1. zastupa Klub; 

2. pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva 
Kluba; 

3. upravlja radom Skupštine i Predsjedništva; 

4. podnosi izvješće o svom radu Skupštini; 

5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom. 
 
Dopredsjednik 
Članak 27. 

(1) Klub ima dva dopredsjednika. 

(2) Dopredsjednike Kluba na mandat od jedne godine bira Skupština. 

(3) Dopredsjednici obavljaju one poslove i zadade koje im predsjednik prenese iz svojih 
ovlasti i djelokruga rada. 

 
Tajnik 
Članak 28. 



(1) Tajnika Kluba za obavljanje stručno-administrativnih poslova na mandat od jedne godine 
bira Skupština. 

(2) Tajnik vodi i sastavlja zapisnike sjednica, organizira i odgovoran je za administrativne 
poslove, obavlja financijske poslove vezane uz rad Kluba, vodi registar članova, naplaćuje 
članarinu te raspolaže sredstvima Kluba u skladu s odlukama Predsjedništva, odnosno 
Skupštine. 

(3) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika njegove dužnosti preuzima zamjenik u 
dogovoru s ostalim članovima Predsjedništva. 

 
Zamjenik tajnika 
Članak 29. 

Zamjenik tajnika obavlja one poslove i zadatke koje mu tajnik prenese iz svojih ovlasti i 
djelokruga rada. 

 
V. RADNA ETIKA, RAD S OSOBNIM PODACIMA I ODGOVORNOST ČLANOVA KLUBA 
Odnos prema kolegama i suradnicima 
Članak 30. 

(1) U međusobnim kontaktima i javnom djelovanju članovi Kluba obvezni su uljuđeno se 
ophoditi i poštivati dostojanstvo svojih kolega i suradnika. 

(2) Odnos s članovima Kluba (posebice novima) mora biti poticajan i afirmativan bez 
naglašavanja funkcije ili hijerarhijske strukture. 

(3) Nedopustivo je iskazivanje bilo kojeg oblika netrpeljivosti na osobnoj ili nekoj drugoj 
razini, kao i indiskretno se ponašati. 

(4) Svako se neslaganje mišljenja mora odvijati isključivo kroz argumentirani dijalog, stoga su 
svi članovi obvezni njegovati takvu kulturu dijaloga. 

(5) U slučaju bilo kakva spora nadležno je posebno povjerenstvo koje imenuje Skupština. 
 
Rad s osobnim podacima 
Članak 31. 

(1) Osobne podatke članova Kluba smiju prikupljati i koristiti te dostavljati trećim osobama 
samo predsjednik i tajnik i to u svrhu zakonita djelovanja i poslovanja Kluba. 

(2) Netočne i nepotpune podatke potrebno je odmah ispraviti i dostaviti tajniku. 
 
Odgovornost članova Kluba 
Članak 32. 

(1) Svaki član upravljačkog tijela i ostalih tijela Kluba, kao i tijelo u cjelini, odgovorni su za 
svoj rad Skupštini Kluba. 

(2) Član tijela upravljačkog ili drugog tijela može biti opozvan ako nemarno obavlja svoje 
dužnosti ili ih uopće ne obavlja, odnosno obavlja ih suprotno općim aktima Kluba. 

(3) Ako Skupština odbije opoziv, član tijela ili tijelo u cjelini nastavljaju s radom do isteka 
mandata. 

(4) Ako Skupština usvoji opoziv na mjesto opozvanih biraju se novi članovi čiji mandat traje 
do kraja mandata opozvanih članova. 

 
Razrješenje dužnosti 
Članak 33. 

Svi članovi Udruge i njezinih tijela mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata ako: 
1. ne ispunjavaju svoje dužnosti određene ovim Statutom i drugim važećim propisima i 
odlukama; 



2. zlouporabe svoj položaj ili prekorače ovlasti; 

3. krše odredbe pozitivnih zakona Republike Hrvatske, Statuta ili drugih važećih propisa; 

4. svojim ponašanjem povrijede ugled dužnosti koju obnašaju. 
 
VI. MATERIJALNO — FINANCIJSKO POSLOVANJE 
Financiranje djelatnosti Kluba 
Članak 34. 

(1) Djelatnosti Kluba financiraju se: 
1. sredstvima od članarina i doprinosa; 

2. namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu 
ostvarivanja postavljenih ciljeva; 

3. iz dobrovoljnih priloga, darova i donacija; 

4. iz drugih izvora sukladno zakonu i ovom Statutu. 
 

(2) Sredstva koja ostvari Klub smatraju se zajedničkim sredstvima Kluba. 

(3) Sredstva se ne mogu koristiti u svrhe koje nisu u skladu s ciljevima i djelatnostima Kluba. 

(4) U skladu s odlukama nadležnih tijela o prikupljanju i raspolaganju sredstvima brine tajnik. 
 
Financijsko poslovanje Kluba 
Članak 35. 

(1) Financijsko poslovanje Kluba vodi se na temelju važećih financijskih propisa. 

(2) Klub financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku stabilnost. 

(3) Stjecanjem i pribavljanjem financijskih izvora iz članka 33. ovog Statuta formiraju se trajni 
i povremeni izvori financiranja Kluba. 

 
Imovina Kluba 
Članak 36. 

(1) Imovinu Kluba čine novčana sredstva i pokretnine. 

(2) Imovina Kluba primarno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva te za uredno 
poslovanje Kluba. 

 
VII. JAVNOST RADA KLUBA 
Javnost rada Kluba 
Članak 37. 

(1) Rad je Kluba javan. 

(2) Klub ostvaruje javnost rada pravodobnim izvješćivanjem svojih članova i šire javnosti te 
zainteresiranih ustanova i to putem svojih mrežnih stranica, oglasne ploče na Odsjeku za 
etnologiju i kulturnu antropologiju te ostalih primjerenih mjesta i načina izvještavanja. 

(3) Sjednice su Kluba otvorene za javnost. 

(4) Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice ako prisutnost javnosti ometa normalan rad 
sjednice. Odluka o isključivanju javnosti donosi se natpolovičnom većinom prisutnih 
ravnopravnih članova. 

 
VIII. PRESTANAK RADA KLUBA 
Prestanak rada Kluba 
Članak 38. 

Klub prestaje s radom prema odluci Skupštine pri čemu će se odlučiti i o imovini Kluba u 
slučajevima i na način određen zakonom. 



Odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih punopravnih 
članova Skupštine. 

 
Prijava o prestanku rada Udruge 
Članak 39. 

Predsjednik ili tajnik dužni su podnijeti odluku o prestanku rada Kluba nadležnom tijelu radi 
brisanja Kluba iz Registra udruga. 

 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Nadležnost za tumačenje Statuta 
Članak 40. 

(1) Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština. 

(2) Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima 
Kluba. 

 
Stupanje na snagu 
Članak 41. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova donošenja na sjednici Skupštine. 
 
 
 
 
 
Tajnik: Predsjednik: 

   
 


