Na osnovu čl. 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 11. Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, čl. 123. Statuta Hrvatskog
katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, čl. 19. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog
katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i čl. 5. Pravilnika o evidenciji drugih studentskih
organizacija, Klub studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Homo volans“ donosi
sljedeći

PROGRAM RADA I DJELOVANJA

I.

OPĆE ODREDBE

Klub studenata povijesti pod nazivom “Homo volans” je studentska organizacija koju
osnivaju studenti Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu s ciljem
poticanja studentskog i stručnog istraživanja te organiziranja studentskih aktivnosti u
području visokog obrazovanja.
Program rada i djelovanja sadrži sljedeće podatke: naziv studentske organizacije, zastupanje,
način donošenja i usvajanja programa rada, ciljeve i djelatnosti Kluba, način financiranja i
sufinanciranja djelatnosti ili dijela djelatnosti, način osiguravanja javnosti djelovanja, uvjete i
načine učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovnoj
odgovornosti članova i način vođenja popisa članova, prestanak postojanja Kluba, način
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar studentske organizacije, te odredbe o znaku
studentske organizacije i njegovu izgledu i drugim pitanjima od značaja za studentsku
organizaciju.
II.

NAZIV STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Puni naziv kluba je Klub studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Homo volans“.
Skraćeni naziv kluba je „Homo volans“.
Klub djeluje pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sjedište Kluba je u Zagrebu na adresi Ilica
242, Zagreb.
III.

ZASTUPANJE

Osobe ovlaštene za zastupanje su predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i
druge osobe za zastupanje Kluba.
IV.

NAČIN DONOŠENJA I USVAJANJA PROGRAMA RADA I DJELOVANJA

Svaki član Kluba ujedno je i član Skupštine te doprinosi djelovanju Kluba svojim prijedlozima.
Skupština Kluba donosi i usvaja program rada i djelovanja.
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Tijela Kluba jesu:
–
–
–
–

Skupština
Nadzorni odbor
Predsjednik
Dopredsjednik

SKUPŠTINA
Skupština je tijelo koje upravlja Klubom. Skupštinu čine svi redovni članovi Kluba.
Skupština Kluba:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

utvrđuje politiku razvitka Kluba;
donosi i usvaja Program rada i djelovanja te izmjene i dopune Programa rada i
djelovanja;
donosi financijski plan i završni račun;
bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i članove Nadzornog
odbora;
razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba;
daje smjernice za rad Kluba;
imenuje članove arbitražnog vijeća, odbora, komisija i drugih radnih tijela te im
utvrđuje zadatke;
odlučuje o prestanku rada Kluba;
odlučuje o žalbi u stegovnom postupku;
obavlja i druge odgovarajuće poslove Kluba.

Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba na
vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red, vrijeme i
mjesto održavanja, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova
Kluba ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni
predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana
od dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji.
Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju
odsutnosti dopredsjednika, Skupština će na početku zasjedanja odrediti osobu koja će
predsjedati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Zapisnik je dostupan svim redovnim članovima Kluba.
Skupština odlučuje pravovaljano ako sjednici Skupštine prisustvuje najmanje polovina
članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Ako na
sjednici ne bude prisutna polovina članova, u roku sedam dana mora se sazvati novo
zasjedanje. Takav saziv Skupštine valjano odlučuje ako je prisutna jedna petina članova
Skupštine.
Prijedlog Rektoru kojim se traži suglasnost na izmjene i dopune Programa rada i djelovanja te
znaka Kluba, koji je sastavni dio Programa, te potom Odluku o izmjenama i dopunama
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Programa te znaka Kluba, Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova. O
izmjenama i dopunama Programa rada i djelovanja Skupština odlučuje pravovaljano ako
sjednici Skupštine prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine. Ako na sjednici ne bude
prisutna polovina članova, u roku sedam dana mora se sazvati novo zasjedanje. Takav saziv
Skupštine valjano odlučuje ako je prisutna jedna petina članova Skupštine.
Glasovanje u Skupštini je tajno.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor čine tri člana Kluba. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na mandat
od jedne akademske godine te im se mandat može jednom ponoviti. Član Nadzornog odbora
ne može istovremeno biti predsjednik i dopredsjednik Kluba. Nadzorni odbor podnosi
godišnje izvješće o svom radu Skupštini Kluba.
Nadzorni odbor:
–

–
–
–

prati i nadzire rad tijela, te arbitražnog vijeća, odbora, komisija i drugih radnih
tijela koje imenuje Skupština te o svom mišljenju obavještava Skupštinu Kluba
i tijelo čiji je rad nadziran;
utvrđuje jesu li djelatnost Kluba u skladu s Programom rada i djelovanja;
nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba;
obavlja i druge odgovarajuće poslove.

PREDSJEDNIK
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od jedne akademske godine te mu se mandat
može jednom ponoviti.
Predsjednik:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

saziva Skupštinu Kluba;
predsjedava Skupštinom;
brine o izvršavanju usvojenog Programa rada i djelovanja te provedbi odluka
Skupštine Kluba;
priprema i predlaže financijski plan za proračunsku godinu;
koordinira rad članova;
upravlja imovinom Kluba;
imenuje tijelo za provedbu stegovnog postupka;
zaprima pritužbe na rad Kluba te ih, izuzev pritužbi članova Kluba (o kojima
samostalno odlučuje), uz svoje pisano mišljenje, prosljeđuje Sveučilištu na
odlučivanje;
obavlja i druge odgovarajuće poslove Kluba.

Za svoj rad predsjednik je odgovaran Skupštini.
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DOPREDSJEDNIK
Dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od jedne akademske godine te mu se mandat
može jednom ponoviti.
Dopredsjednik:
- predsjedava Skupštinom u slučaju odsutnosti predsjednika;
- pomaže predsjedniku u vođenju Kluba;
- obavlja i druge odgovarajuće poslove.
TAJNIK
Tajnika Kluba bira Skupština na mandat od jedne akademske godine te mu se mandat može
jednom ponoviti.
Tajnik:
V.

vodi zapisnike sa sjednica Skupštine te svojim potpisom jamči njihovu
ispravnost;
vodi Registar članova, prikuplja članarine te brine o financijama Kluba;
obavlja i druge odgovarajuće poslove.
CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

–

–
–
–
–
–
–

okupljanje studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje:
Sveučilište) zainteresiranih za rad na promicanju i istraživanju hrvatske i
svjetske povijesti;
doprinos radu i razvoju Odjela za povijest Sveučilišta, kao i samog Sveučilišta;
bavljenje pitanjima metodologije povijesnog istraživanja;
suradnja s hrvatskim i inozemnim studentskim udrugama i organizacijama;
organiziranje tribina, skupova i radionica radi promicanja povijesti kao struke;
organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku;
ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Klub će poštivati katolički identitet Sveučilišta.
Ciljeve i djelatnosti Kluba vezane uz odnose Kluba s javnošću, posebice one koji se odnose na
suradnju Kluba s hrvatskim i inozemnim studentskim udrugama i organizacijama;
organiziranje tribina, skupova i radionica radi promicanja povijesti kao struke; organiziranje
stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku, Klub ostvaruje uz prethodni dogovor s
pročelnikom Odjela za povijest i Uredom za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog
sveučilišta.
VI.
NAČIN FINANCIRANJA I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI ILI DIJELA
DJELATNOSTI
Za svoj rad Klub može ostvarivati sredstva iz:
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–
–
–
–
–

članarina;
dobrovoljnih priloga;
donacija;
sponzorstava;
na druge načine u skladu sa zakonom i aktima Sveučilišta.

Financijska sredstva Kluba raspoređuju se financijskim planom za proračunsku godinu kojeg
priprema i predlaže predsjednik, a usvaja Skupština.
VII.

NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se pravovremenim
izvješćivanjem članova o djelatnosti Kluba i raznim događanjima koje Klub organizira ili na
kojima Klub sudjeluje, i to putem oglasne ploče, mrežnih stranica Sveučilišta, službenih profila
Sveučilišta na društvenim mrežama, na sjednicama Skupštine te na druge načine sukladno
zakonu i općim aktima Sveučilišta.
Komunikacija s medijima u isključivoj je nadležnosti Ureda za odnose s javnošću Hrvatskog
katoličkog sveučilišta.
VIII.

UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKA ČLANSTVA, PRAVIMA,
OBVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA, TE STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
ČLANOVA I NAČINU VOĐENJA POPISA ČLANOVA

U Klubu postoje dvije vrste članstva:
- redovno članstvo i
- izvanredno članstvo
Redovnim članom Kluba može postati student preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Izvanrednim članom Kluba može postati osoba koja je završila preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Članstvo u Klubu je dobrovoljno, uz plaćanje godišnje članarine čija se visina određuje
odlukom Skupštine.
Članstvo u Klubu neće se uskratiti na temelju nacionalne, spolne, rasne, vjerske ili političke
pripadnosti.
Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik. Vodi se evidencija
članstva s osobnim podacima članova.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu članova, OIBu, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, vrsti članstva i datumu prestanka članstva u
Klubu, a mogu se navesti i drugi podaci npr. e-mail adresa te usmjerenje i godina studiranja.
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Popis članova, izuzev osobnih podataka članova, je uvijek dostupan na uvid svim članovima
i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Prava i obveze članova su:
–
–
–
–
–
–
–

glasovanje redovnih članova u Skupštini;
ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kluba;
sudjelovanje redovnih članova u upravljanju poslovima Kluba;
čuvanje i unapređenje ugleda Kluba i Sveučilišta;
izvršenje preuzetih obveza;
plaćanje članarine;
provođenje odluka tijela Kluba.

Članstvo u Klubu prestaje:
–

–
–
–
–

redovno članstvo prestaje prestankom statusa studenta preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a
izvanredno članstvo prestaje godinu dana od završetka preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta;
dobrovoljnim istupom;
nesudjelovanjem u aktivnostima;
neplaćanjem članarine;
isključenjem.

Smatra se da je član istupio iz Kluba kada predsjednik utvrdi da najmanje jednu akademsku
godinu nije sudjelovao ni u jednoj od aktivnosti Kluba te se briše iz Registra članova.
Član se briše iz Registra članova temeljem odluke predsjednika ukoliko ne plati jedan iznos
godišnje članarine.
IX.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Član Kluba stegovno odgovara ako se utvrdi da član djeluje suprotno ciljevima i djelatnostima
utvrđenim Programom rada i djelovanja Kluba te narušava ugled Kluba i Sveučilišta. Svaki
član Kluba može predsjedniku uputiti pisani zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv
drugog člana Kluba. Predsjednik odlučuje o osnovanosti zahtjeva, odnosno hoće li se s
postupkom započeti, te imenuje tročlano tijelo koje će provesti stegovni postupak.
Stegovna djela mogu biti lakša i teža.
Lakša stegovna djela su:
–
–
–
–
–

nepoštivanje odredaba Programa rada i djelovanja i općih akata Sveučilišta,
nepoštivanje odluka tijela Kluba,
neizvršavanje preuzetih obaveza,
ometanje rada Kluba i Sveučilišta,
nedolično ponašanje članova Kluba prema drugim članovima i ostalim
studentima, nastavnicima, suradnicima, zaposlenicima i gostima Sveučilišta.
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Teža stegovna djela su:
–
–
–

raspolaganje imovinom Kluba protivno zakonu, općim aktima Sveučilišta i
Programu rada i djelovanja,
nasilničko ponašanje prema članovima Kluba i ostalim studentima, nastavnicima,
suradnicima, zaposlenicima i gostima Sveučilišta,
iznošenje neistina o radu Kluba i Sveučilišta, kao i istupi u javnosti kojima se
narušava ugled Kluba i Sveučilišta.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
Za lakša stegovna djela mjere su:
–
–

opomena i
suspenzija članskih prava na vrijeme od 12 mjeseci.

Za teža stegovna djela mjere su:
–

isključenje iz Kluba.

Član protiv kojeg se vodio stegovni postupak i podnositelj zahtjeva imaju pravo u roku od 15
dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu. Skupština je dužna riješiti žalbu u
roku od 15 dana, računajući od dana dostave žalbe. Žalba odgađa izvršenje mjere. Odluka
Skupštine Kluba o žalbi je konačna.
Odredbe o stegovnoj odgovornosti članova Kluba ne isključuju mogućnost primjene odredaba
Pravilnika Hrvatskog katoličkog sveučilišta o stegovnoj odgovornosti studenata, posebice u
slučaju počinjenja stegovnog djela iznošenja neistina o radu Sveučilišta, kao i istupa u javnosti
kojima se narušava ugled Sveučilišta.
X.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Klub prestaje postojati:
–
–
–

odlukom Skupštine;
odlukom matične ustanove (Sveučilišta);
u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti Hrvatskom katoličkom
sveučilištu.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
XI.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA UNUTAR STUDENTSKE
ORGANIZACIJE

Sporovi i sukobi interesa unutar Kluba rješavaju se mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti
postizanja mirnog rješenja, u arbitražnom postupku.
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Skupština imenuje tri člana arbitražnog vijeća iz redova redovnih članova Kluba na mandat
od dvije godine.
Odluke arbitražnog vijeća donose se većinom glasova te su takve odluke konačne.
XII.

ODREDBE O ZNAKU STUDENTSKE ORGANIZACIJE I NJEGOVU IZGLEDU
I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA STUDENTSKU ORGANIZACIJU

Znak Kluba žute je boje te se sastoji od padobranca vezanog za knjigu, koji asocira na Letećeg
čovjeka (Homo volans) Fausta Vrančića. Znak čini sastavni dio ovog Programa.
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