Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o studentskom
zboru i drugim studentskim organizacijama, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Statuta
Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Pravilnika o evidenciji drugih
studentskih organizacija donosi se

PROGRAM RADA I DJELOVANJA

I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom rada i djelovanja utvrđuju se odredbe o nazivu, zastupanju, ciljevima,
načinu donošenja i usvajanja programa rada, načinu financiranja ili sufinanciranja djelatnosti
ili dijela djelatnosti, načinu osiguranja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu učlanjivanja i
prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i
načinu vođenja popisa članova, prestanku postojanja, načinu 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 studentske organizacije je Klub studenata sociologije Hrvatskog katoličkog
sveučilišta Nexus (u daljnjem tekstu: Klub).
Skraćeni naziv je Klub Nexus.
Klub djeluje pri Hrvatskom Katoličkom Sveučilištu (dalje u tekstu: Sveučilište) u Zagrebu sa
sjedištem u Ilici 242.
Načela djelovanja Kluba su poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora,
promoviranje temeljnih ljudskih vrijednosti, solidarnost, ljubav, poštivanje, dijalog,
samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca
i organizacije za rad.

III. ZNAK KLUBA
Kluba ima svoj znak. Znak Kluba je bijele boje u obliku kruga. Unutar kruga, na vrhu, nalazi
se natpis „Klub studenata sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, u sredini se nalazi
skraćeni naziv Kluba „Klub Nexus“, a pri dnu kruga nalazi se spona koju obasjavaju zrake
svjetlosti koje dolaze od naziva Kluba.
Natpisi su plave boje Pantone 280c i u fontu Book Antiqua sukladno Knjizi standarda
Sveučilišta.

IV. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
Klub zastupaju predsjednik i dopredsjednik Kluba.
Osobe ovlaštene za zastupanje poduzimaju radnje u skladu s Programom rada i djelovanja
Kluba.

V. CILJEVI I DJELATNOSTI
Ciljevi i djelatnosti Kluba su:
 djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa
studenata;
 izdavanje periodičkog časopisa u svrhu prezentacije rada Sveučilišta u skladu s
zakonskim propisima i aktima Sveučilišta;
 organizacija radionica, kvizova, zajedničkih druženja u svrhu integracije studenata;
 organizacija predavanja, tribina i skupova;
 pomoć studentima nižih godina studija u učenju;
 promicanje međugeneracijske suradnje, upoznavanja i druženja;
 provođenje istraživanja u svrhu prakse studenata sociologije u skladu s aktima
Sveučilišta;
 utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
 promoviranje katoličkog identiteta;
 povezivanje katoličkih vrijednosti sa sociološkim radovima;
 promicanje sociologije kao struke;
 povezivanje i suradnja s drugim studentskim udrugama i drugim studentskim
organizacijama koje djeluju na Sveučilištu, te na drugim visokim učilištima u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu.

VI. DONOŠENJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA
Program rada i djelovanja Kluba donosi Skupština u skladu s odredbama o načinu
odlučivanja.

VII. FINANCIRANJE DJELATNOSTI
Djelovanje Kluba financira se:
 sredstvima od članarina;
 namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu
ostvarivanja postavljenih ciljeva;
 sredstvima iz darova, donacija, priloga i sl.;
 te drugih izvora sukladno zakonu.
VIII. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA
Djelovanje Kluba je javno. Javnost rada Kluba ostvaruje se pravovremenim i kvalitetnim
izvještavanjem članova o radu Kluba, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem
sredstava javnog priopćavanja i na druge načine. Radi potpunije obaviještenosti javnosti i
članstva Klub može izdavati periodične obavijesti, biltene, časopise i drugo u skladu sa
zakonskim propisima i aktima sveučilišta.

IX. ČLANSTVO
Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Prepreka članstvu ne smije biti nacionalna, spolna, rasna,
socijalna ili vjerska pripadnost.
Redovnim članom Kluba može postati svaki student preddiplomskog ili diplomskog
sveučilišnog studija sociologije na Sveučilištu. Članom Kluba postaje se upisom u Knjigu
članova koju vodi tajnik Kluba.
Popis članova vodi se elektronički, a obvezno sadrži podatke o: osobnom imenu člana,
OIB-u, datumu rođenja, broju telefona, mail adresi, datumu pristupanja Klubu te datumu
prestanka članstva u Klubu.
Redovno članstvo obnavlja se svake akademske godine.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
Skupština Kluba može odlučiti o uvođenju plaćanja članarine i njezinoj visini.
Prava i obaveze članova Kluba su:
 aktivno sudjelovanje u radu i aktivnostima Kluba;
 biti redovan na sastancima vezanim uz rad Kluba;
 biti informiran o radu Kluba;
 ocjenjivati rad Kluba;
 svojim djelovanjem štititi interese, ugled i čast Kluba i Sveučilišta.
Članstvo u Klubu prestaje:
 dobrovoljnim istupanjem iz članstva;
 isključenjem iz članstva;
 završetkom studija sociologije;
 gubitkom statusa studenta na studiju;
 isključenjem po odluci u stegovnom postupku.
X. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu obveza i dužnosti utvrđenih ovim
Programom rada i djelovanja.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv člana Kluba može podnijeti predsjednik ili
najmanje jedna trećina članova Kluba.
Stegovni postupak provodi Stegovno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Skupština na
vrijeme od jedne godine.
Član protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora biti pismeno
obaviješten o mjestu i datumu održavanja sastanka Stegovnog povjerenstva na kojoj će se
odlučivati o stegovnoj odgovornosti.
U slučaju izostanka člana protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka
Stegovno povjerenstvo o zahtjevu može odlučiti na temelju predočenih činjenica u njegovoj
odsutnosti.
U stegovnom postupku mogu se izreći mjere:
– opomena,
– suspenzija članskih prava u trajanju do godine dana,

– isključenje iz Kluba.
Odluka o stegovnoj odgovornosti donosi se većinom glasova svih članova Stegovnog
povjerenstva.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se u roku od 8 dana, računajući od dana
priopćenja odluke, podnijeti žalba skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine je konačna.

XI. TIJELA KLUBA
Tijela Kluba su:
– skupština
– predsjednik
- dopredsjednik
Skupština je najviše tijelo Kluba koju čine svi članovi Kluba.
Skupština Kluba:
– donosi Program rada i djelovanja Kluba i njegove izmjene i dopune,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- utvrđuje i odlučuje o programskim i financijskim dokumentima Kluba i usvaja izvješća o
njihovom ostvarenju;
– bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
– daje smjernice za rad Kluba,
- osniva stalna ili povremena radna tijela Kluba za rad na projektima Kluba,
– odlučuje o povezivanju i suradnji s drugim studentskim udrugama i drugim studentskim
organizacijama koje djeluju na Sveučilištu, te na drugim visokim učilištima u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu,
– odlučuje o prestanku rada Kluba,
– bira i razrješava članove Stegovnog povjerenstva,
- odlučuju o žalbama članova protiv odluka u stegovnom postupku,
- odlučuje o drugim pitanjima vezanim uz rad i djelovanje Kluba.
Sjednice skupštine Kluba sazivaju se najmanje dva puta godišnje i to jednom u zimskom i
jednom u ljetnom semestru akademske godine. Sjednice sazivaju osobe ovlaštene za
zastupanje Kluba.
Predsjednika bira Skupština na mandat od dvije godine i može se jednom ponoviti.
Predsjednik ima ovlasti:
zastupati Klub,
sazivati i predsjedavati sjednicama Skupštine,
voditi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,
brine o izvršenju usvojenog programa rada i djelovanje te provedbi odluka Skupštine,
podnosi izvješća o radu Skupštini,
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela.
Dopredsjednika bira Skupština iz redova redovitih članova na mandat od dvije godine i može
se jednom ponoviti.
Dopredsjednik/ca ima ovlasti:
pomaže predsjedniku u radu,
zamjenjuje predsjednika u svim poslovima u slučaju njegove spriječenosti,
brine i odgovoran je za zakonitost rada Kluba.

Stručno–administrativne poslove Kluba obavlja tajnik kojeg imenuje Skupština na vrijeme od
dvije godine.
Tajnik:
vodi registar članova, te reviziju članstva,
brine o imovini,
brine za namjensko trošenje sredstava,
vodi i čuva poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje,
priprema sjednice Skupštine i obavještava članove.
XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Ukoliko između članova Kluba dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja
od zajedničkog interesa, članovi mogu rješavanje tih sporova povjeriti skupštini Kluba, pod
uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA
Odluku o prestanku postojanja Kluba donosi skupština Kluba pri čemu će se odlučiti i o
imovini.
Osoba ovlaštena za zastupanje Kluba dužna je podnijeti prijavu o prestanku rada Kluba te
navesti razloge istog nadležnom tijelu Sveučilišta radi brisanja Kluba iz Evidencije drugih
studentskih organizacija.

