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Na prijedlog vrSitelja duZnosti predsjednika ALUMNI kluba, Fakulteta dentalne medicine
Sveudili5ta u Rijeci izv. prof.dr.sc. ZoranaKovada,dr.med.dent. a temeljem dlanka 26. Statuta,
Fakultetsko vijede Fakulteta dentalne medicine SveudiliSta u Rijeci na 24. sjednici
fakultetskog vijeda u elektronskom obliku odrZanoj dana 1 . oiujka2022. godine donosi,

PRAVILNIK ALUMNI KLUBA FAKULTETA DENTALNE MEDICINE
SVEUCILISTA U RIJECI

OPCE ODREDBE

ilanak 1.

Naziv Kluba glasi: ALUMNI Klub Fakulteta dentalne medicine Sveudili5ta u Rijeci.
Skradeni naziv Kluba glasi: Alumni klub FDMRI.

Klub nema pravnu osobnost ved djeluje u okviru Sveudili5ta u Rijeci, Fakulteta dentalne
medicine.

SjediSte Kluba je u Rijeci, Kresimirova 40.

Clanak2.

Klub Alumni FDMRI ( dalje: Klub) je osnovan s ciljem jadanjavezaimedusobne suradnje
biv5ih studenata te povezanosti s matidnim Fakultetom.

Klub je dobrovoljno i neprofitno udruZenje, koji dlanstvo iprava dlanova uvjetuje iskljudivo
zaj ednidkim interesima dlanova.

ilanak 3.

Klub u svom djelovanju koristi peiat.

Pedat Kluba je pravokutnog oblika, dimenzija 50x20 mm na kojem je centrirano upisano: uz
gornji rub: ALUMNI KLUB, u sredi5njem dijelu: Fakulteta dentalne medicine, a u donjem

. dijelu: Sveudili5ta u Rijeci.

Pedat duvaju i ovla5teni su ga koristiti piedsjednik i zamjenik predsjednika, a iznimno i drugi
dlanovi Kluba koje ovlasti Upravno vijede Kluba.



CILJEVI KLUBA

ilanak 4.

Ciljevi Kluba su sljede6i:

- poticanje i odrZanje zajedni5tva dlanova KIuba na osnovi odrianja tradicijskih
vrijednosti studiranja na Fakultetu dentalne medicine Sveudili5ta u Rijeci (u daljnjem
tekstu FDMRI),

- suradnja i poticanje poslovnih i drugih veza (,lanova Kluba za opilt dobrobit i dobrobit
pojedinih dlanova Kluba i FDMRI,

- osiguranje dostupnosti i razmjene poslovnih i drugih informacija za opcu dobrobit i
dobrobit pojedinih dlanova Kluba i FDMRI,

- osiguranie pomoii dlanovima Kluba u razliditim viclovima i oblicima.
- sudjelovanje u programima u organizaciji Kluba u pogledu strudnog i opieg

unaprjedenja odnosa dlanova Kluba,
- strukovno i dru5tveno povezivanje sa srodnirn organizactjama radi unaprjedenj a rad,a

KIuba"
- suradnia u provedbi nastave,
- druge aktivnostiu cilju unaprjedenja rada Kluba, FDMRI i drusrvene zajednice.

Klub sukladno svojim cillevima, djeluje u znanstvenom podrudju: prirodne znanosti.
znanstvenom polju: Biomedicina i zdravstvo.

JAVNOST RADA

ilanak 5.

Rad Kluba je javan.

Informacije o aktivnostima Kluba, radu njegovih tijela te o odlukama koje su donesene, dlanovi
Kluba dobivaju putem web stranice Kluba i iili elektronskirn putem.

Sira javnost obavjestava se o radu Kluba putem web stranice Kluba te putem sredstava javnog
priopiavanja, konferencija, biltena, letaka i publikacija.

TIJELA UPRAVL.IANJA

Clanak 6.

Tijela upravljanja su:

o Upravno Vijede.
o Predsjednik,
. ZamienikPredsjednika,
. Tajnik,
. Savjet



Tijela upravljanja mogu imenovati druga stalna ili privrernena tijela kao i pojedine osobe za
obavljanje pojed in ih spec ifi dn i h vrsta po slova.

UPRAVNO VIJECE

ilanal< 7.

Upravno vijeie je najviSe tijelo upravljanja Klubom.

Upravno vijede ima pet (5) dlanova, od kojih su najmanje dvoje (2) zaposlenici Fakulteta
dentalne medicine Sveudilista u Rijeci.

ilanove Upravnog vije6a. osim Predsjednil<a, biraju svi redoviti dlanovi na Upravnom vije6u
Kluba narazdoblje od tri( 3 ) godine.

ilanak 8.

Upravno vijeie Kluba nadleZno je za obavljanje sljedeiih posrova:

- donosi opie i pojedinadne akte Kluba te odluke vezane uz rad Kluba.
- donosiprogram rada Kluba,
- nadgleda rad Kluba,
- odluduje o organizacijskim i statusnim promjenama iprestanku rada Kluba,
- odluduje o prijemu u dlanstvo novih dlanova.

Upravno vijeie sastaje se najmanje jednom godisnje ili prema potrebi.
Upravno vijeie djeluje na sjednicama.
Sjednica Upravnog vijeia nroZe biti redovna ili izvanredna.
Poziv za sjednicu dostavlja se dlanovirla elektronskin, putern zajedno sa dnevnim redom
sjednice.
Na izvanrednoj sjednici Upravnog vije6a odluduje se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
Sjednicu Upravnog vijeia sazivapredsjednik. Predsjednik je duZan sazvati sjednicu Upravnog
vijeia u roku od 30 dana od dana kada je to predloZilo l0o/o redovitih dlanova Kluba.
Sjednici Upravpog vijeia mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava
od luc ivanja

ilanak 9.

O radu sjednice Upravnog vije6a vodi se zapisnik koji se trajno duva u arhivi.

. U zapisnik se unose:

- oznaka broja sjednice,
- mjesto, vrijeme i dan odrZavania sjednice,
- nazo(ni i nenazodni dlanovi,
- imena ostalih pozvanih i nazodnih na sjednici,
- imena dlanova koji su sLrdjelovali u raspravi,
- tekst donesenih odluka.

Zapisnik potpisuje predsjednik Kluba.



Clanak 10.

Upravn im vijeiem predsjedava Predsjednik.

Predsjednik Kluba ujedno je predsjednik Upravnog vije6a. U sludaju njegove sprijedenosti
zamjenjuje ga zamjenik predsjedn ika.

Upravno vije6e donosi odluke natpolovidnom ve6inom glasova prisutnih dlanova.

Odluke Upravnog vijeia smatraju se pravovaljanima ako s.iednici prisustvuje natpolovidna
vedina dlanova.

Odluke potpisuje predsjednik Kluba. odnosno u sludaju sprijedenostizamjenik predsjednika.

PREDSJEDNIK

ilanak I l.

Predsjednika bira irazrjeiava Savjet na razdoblje od tri ( 3 ) godine uz moguinost ponovnog
izbora najviSe joS jednom.
Predsjednik je redoviti dlan Kluba.
Predsjednik Kluba je ujedno ipredsjednik Upravnog vijeia.

Clanak 17.

Predsjednik ima sljede6a prava iobveze:
predstavlja Klub,
brine o izvrSenju odluka tijela Kluba.
brine o ostvarivanju ciljeva rada Kluba,
brine o upoznavanju javnosti s radom Kluba,
predlaZe program rada Kluba
obavlja idruge poslove izadatl<e utvrdene op6im aktima Kluba ili odlukama njegovih
tiiela.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Sav.ietu.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

ilanak 13.

Zamjenika predsjednika predlaie Predsjednik iz redova dlanova Kluba ili zaposlenika
Fakulteta dentalne medicine Sveudili5ta u Rijeci, narazdoblje od tri 13; godine. uz mogudnost
ponovnog izbora, najviSe jo5 jednom.

Zamjenikpredsjednikapomale predsjedniku u njegor,u radu te zamjenjuje Predsjednika u svim
poslovima u sludaju njegove sprijedenosti.

ilanak 14.



Tajnika predlaZe Predsjednik, iz redova dlanova Kluba ili zaposlenika Fakulteta dentalne
medicine SveudiliSta u Rijeci, narazdoblje od tri (3) godine, a nal<on isteka nrandatamoLebiti
ponovo predloZen i biran, najvi5e joS jednom.

Tajnik obavlia sljede6e poslove:
- osigurava izvr5enje odluka. programa, planova, smjernica i zakljudaka Upravnog

vijeia.
- vodi evidenciju dlanstva,
- brine se o javnosti rada Kluba,
- priprema sjednice Upravnog vijeda ipomaZe Predsjedniku u njegovom radu.

Za svoj rad odgovoran je Savjetu.

SAVJET

ilanak 15.

Savjet nadgleda iprati rad Upravnog vijeia Kluba.
Savjet dine Uprava Fal<ulteta denralne medicine Sveudilista u Rijeci.

elausrvo u KLUBU

ilanak 16.

Clanstvo u klLrbu moZe biti redovno ili podasno.

Redovnim dlanom I(luba moZe postati svaka osoba koja je zavr5ila neki od studijskih programa
na Fakultetu dentalne medicine SveudiliSta u Rijeci odnosno na Medicinskorn fakultetu
SveudiliSta u Rijeci, kao njegovom pravnom predniku.

Podasnim dlanom Kluba moZe postati svaka fizidl<a ili pravna osoba koja ima iztzetne zasluge
u ostvarivanju temeljnih ciljeva Kluba.

, ilanak 17.

Redovni dlanovi Kluba sudjeluju u radu Kluba, in,aju pravo glasa na Upravnom vijeiu te mogu
birati i biti birani u tijela Kluba.

Podasni dlanovi sudjeluju u radu Kluba no nemaju pravo glasa na Upravnom vijeiu te nemaju

. pravo biratiniti biti birani u tiiela Kluba.

. ilanak 18.

ilanstvo u Klubu je dobrovoljno.

Zahtjev za dlanstvo podnosi se pravilnim popunjavanjem pristupnice u papirnatom obliku ili
ispunjavanjem online pristupnice dostupne na web stranici Fakulteta.
O zahtjevu zapriiem u dlanstvo odluku donosi Upravno vije6e.



Potpisivanjem pristupnice prihvaiaju se ciljevi Kluba, prava i obveze utvrdeni ovim
Pravilnikom i odlukama Kluba.

ilanak 19.

ilanstvo u Klubu prestaje:

dobrovoljnim istuponr po osobnom zahtjevu dlana
iskljudenjerr
prestankom rada Kluba
smr6u

ilanak 20.

ilan moZe u svakom trenutku zatraLiti istupanje iz dlanstva Kluba. Zahtjev za istupanje
podnosi se elektronskim putem predsjedniku Kluba.

PRAVA I OBYE,ZE dUXOVA

ilanak 2l .

Prava redovitih dlanova su:

sudjelovanje u svim organiziranim oblicima d.ielovanja Kluba,
davanje prijedloga, miSljenja i primjedbi na rad Kluba i njegovih tijela,
koriStenie pogodnosti. usluga, strudne pomo6i i zajednidke opreme Kluba.

Redoviti dlanovi mogu sudjelovati u radu Upravnog vijeia, mogu birati i biti birani u tijela
Kluba.

Obveze redovitih dlanova su:

Sudjelovanje u radu Kluba te na sjednicama tijela u ko.ia su izabrani kao dlanovi,
sudjelovanje u akcijama idjelovanju Kluba,
duvanje' i podizanje ugleda Kluba,
po5tivanje i pridrZavanje odredbi ovog Pravilnika i odluka tijela Kluba.

Clanal<22.

Prava podasnih dlanova:

sudjelovati i zauzimati se za ostvarivanje ciljeva kluba i doprinositi provodenju
djelatnosti radi ostvarenja istih,.
bitiobavjeSteni o radu Kluba i njegovih tilela,
prisustvovati sjednicama tijela kluba bez prava odludivanja,
davati prijedloge, mi5ljenja iprimjedbe na rad l<luba i njegovih tijela.

Obveze podasnih dlanova:



pridrLavati se odredbi ovog Pravilnika kao i odluka tijela Kluba
duvanje i podizanje ugleda Kluba .

PRESTANAK RADA KLUBA

ehnak23.

Rad Kluba prestaje na prijedlog Upravnog vijeda, zakoji je glasovala natpolovidna veiina svih
dlanova Kluba.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

ilanak24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi Fakulteta dentalne
medicine SveudiliSta u Rijeci.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno znaden_ie, koriste se neutralno i odnose
se jednako na mu5ki i Zenski spol.

Clanak25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti nadin kao i ovaj Pravilnik.

KLASA: 602-03122-01/44
URBROJ: 217 0-57 -006-01 -22- 1

U Rijeci, 25. velja(,e 2022. godine


