
                                                                                                                                                                              prijedlog odluke 
 

                                                                                                      
 
Broj:  
 
U Dubrovniku, 13. studenoga 2017. 
 
 
Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 
105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. – Odluka UsRH i 60/15 - Odluka 
UsRH) i članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 144. sjednici, održanoj 13. studenoga 
2017., donio je 

 
 

Odluku 
o osnivanju Kluba UNIDU Alumni 

 
 

I. Polazne odredbe 
 
Klub UNIDU Alumni (dalje: Klub) osniva se radi uspostavljanja trajne veze Sveučilišta u Dubrovniku sa svojim bivšim 
studentima  i radi promicanja zajedničkih ciljeva i interesa, a posebno uspostave i jačanja suradnje s drugim domaćim i 
inozemnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama te  veza s gospodarstvom. 

 
II. Pravni status 

 
Klub nema pravnu osobnost, a financijsku, organizacijsku i tehničku podršku njegovom radu osigurava Sveučilište u 
Dubrovniku. 

III. Članstvo 
 
Članstvo u Klubu je dragovoljno, a može mu pristupiti svatko tko je završio studij na Sveučilištu u Dubrovniku (dalje: 
Sveučilište) ili na nekoj od ustanova - pravnih prednika Sveučilišta (Veleučilište u Dubrovniku, Fakultet za turizam i vanjsku 
trgovinu Dubrovnik, Pomorski fakultet u Dubrovniku, Viša turistička škola u Dubrovniku i Viša pomorska škola u 
Dubrovniku).     
Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice, a Sveučilište će svakom članu izdati iskaznicu. 
Svaki član Kluba u svako doba može bez posebnog obrazloženje pisanim putem zatražiti i dobiti prestanak članstva u Klubu. 
Evidenciju članstva vodi tajnik Kluba. 

IV. Tijela Kluba 
 
Tijela Kluba su: Predsjednik i Etičko vijeće.  
Predsjednika Kluba imenuje Senat na prijedlog rektora ili najmanje deset članova Kluba. Imenuje se za razdoblje od dvije 
godine, a ista se osoba može ponovno imenovati za predsjednika. Predsjednik zastupa Klub i interese članstva te koordinira 
sve aktivnosti Kluba.  
Etičko vijeće Kluba ima predsjednika i dva člana koje imenuje Senat iz redova članova Kluba a za razdoblje od dvije godine, a 
iste osobe mogu biti ponovno imenovane. Etičko vijeće raspravlja i ovlašteno je donositi sve odluke o etičkim pitanjima u 
vezi s radom Kluba te odluke u vezi s članstvom u Klubu uključujući i odluku o isključenju člana Kluba koji svojim 
djelovanjem grubo povrijedi ugled Kluba ili Sveučilišta. 
Osobe imenovane u tijela Kluba za svoj rad ne dobivaju naknadu. 
Predsjedniku Kluba u organizacijskim i administrativnim poslovima pomaže tajnik Kluba kojega imenuje rektor Sveučilišta iz 
redova zaposlenika – bivših studenata Sveučilišta, a tajnik za svoj rad ne dobiva naknadu. 
   

V. Financije 
 
Klub nema vlastiti račun niti financijsku samostalnost ali može imati podračun na Sveučilištu.  
Sve donacije ili financijska sredstva namijenjena radu Kluba uplaćuju se na račun Sveučilišta a predsjednik kluba u suradnji s 
rektorom Sveučilišta utvrđuje njihovu namjenu i način raspodjele. 

 
 
 
 
 
 



 
 

VI. Promotivne aktivnosti 
 
Članovi Kluba mogu promovirati svoje aktivnosti izdavanjem vlastitog elektroničkog ili tiskanog časopisa, putem internetske 
stranice i društvenih mreža Sveučilišta, UNIDU radija, UNIDU TV-a te putem drugih medija. 

 
 
 
 
 

VII. Sudjelovanje članova Kluba u radu Sveučilišta 
 
Sveučilište će redovito izvještavati s pomoću društvenih mreža i svojih internetskih stranica sve članove Kluba o najvažnijim 
aktivnostima te ih pozivati na sva važnija događanja u organizaciji Sveučilišta. 
Članovi Kluba koji su se posebno istaknuli u svom profesionalnom radu pozivat će se kao gosti predavači na studijima u 
okviru redovite nastave ili na javnim izlaganjima i tribinama namijenjenim široj javnosti. 
Predsjednik Kluba poziva se i aktivno sudjeluje u svim prigodama u kojima se promoviraju studenti Sveučilišta i njegova 
temeljna djelatnost. 

    
 
 

 
Predsjednik Senata  
             Rektor 
prof. dr. sc. Nikša Burum 


