Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 74/14) Skupština
Financijskog kluba je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. donijela novi
STATUT
FINANCIJSKOG KLUBA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o
načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu
vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u
slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama
udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i
raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o
načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za
udrugu.
Članak 2.
Udruga Financijski klub je studentska udruga osnovana 2005. godine u svrhu okupljanja
studenata sličnih interesa, njihova poticanja na prepoznavanje vlastitih mogućnosti,
sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje, prakse i provedbu projekata 
vezanih uz
financijsku djelatnost.
Članak 3.
Ovaj Statut je temeljni opći akt udruge Financijski klub. Skupština i po njoj izabrana tijela
provode ovaj Statut donošenjem općih akata, odluka i zaključaka koji moraju biti s njime u
suglasnosti, u protivnom u protivnom ne proizvode valjane pravne učinke.
II. O KLUBU

Naziv, sjedište i područje djelovanja
Članak 4.
(1) Naziv udruge je: Financijski klub (u daljnjem tekstu Klub)
(2) Skraćeni naziv udruge je: FK
(3) Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Financial Club
(4) Sjedište udruge je: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
(5) Udruga djeluje na području Grada Zagreba
Pečat
Članak 5.
(1) Klub ima pečat.
(2) Pečat je okruglog oblika promjera 39 milimetara. U sredini se nalazi vizualni dientitet Kluba
u skraćenom “FK” obliku, a ispod njega natpis “sigurna investicija”. Uz unutarnji obrub stoji
puni naziv i adresa Kluba.
Ciljevi
Članak 6.
(1) Klub je osnovan u cilju unaprjeđivanja i širenja znanja iz ekonomije, a osobito iz područja
financijske djelatnosti te poticanja razvoja etike i moralnosti u poslovanju.
(2) Klub sukladno cilju djeluje na području gospodarstva.
Djelatnosti
Članak 7.
Djelatnosti Kluba su:
A. organiziranje tematskih edukacija za svoje članove;
B. organiziranje predavanja, seminara i konferencija;
C. provedba projekata od javnog interesa i interesa Kluba vezanih za ciljeve kluba
D. suradnja sa sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Javnost
Članak 8.
(1) Rad Kluba je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se:

A. izvješćem o radu;
B. izvješćivanjem u sredstvima javnog priopćavanja;
C. prezentacijom rada i aktivnosti putem internetskih stranica Udruge.
(3) Udruga obavještava članove i članice o svom radu na sjednicama Skupštine, a između
zasjedanja putem vlastitih kanala komunikacije
III. ČLANSTVO
Članak 9.
(1) Članom Kluba može postati svaka osoba sa statusom studenta/ice ili osoba zainteresirana
za financije koja želi sudjelovati u nekom od organiziranih sadržaja i oblika koje organizira
Klub te koji/a prihvaća odredbe ovog Statuta, sva prava, obveze i odgovornosti koje iz njega
proizlaze.
(2) Klub razlikuje dvije vrste člana: redovne i starije članove
(3) Klub vodi Registar članova u skladu sa Zakonom o udrugama u Republici Hrvatskoj. Za
registar je odgovoran član predsjedništva kojeg odredi Predsjedništvo Kluba.
Članak 10.
(1) Predsjedništvo donosi odluku o pristupanju osoba u redovno članstvo.
(2) Redovni član je svaki član koji aktivno svojim radom pridonosi razvoju Kluba.
Članak 11.
(1) Stariji član, odnosno alumnus/alumna, je član Kluba koji je najmanje jednu cijelu
kalendarsku godinu bio redovni član, ali aktivno više ne pridonosi radu Kluba.
(2) Odluku o promijeni statusa člana u Klubu donosi Predsjedništvo.
(3) Stariji članovi doprinose razvoju Kluba svojim znanjem i iskustvom te savjetima
unaprijeđuju njegove aktivnosti.
Prava i obveze članova
Članak 12.
(1) Prava redovnih članova Kluba su:
A. pravo glasa na skupštini Kluba,
B. pravo korištenja imovine Kluba,
C. pravo sudjelovanja u tijelima i aktivnostima Kluba.

(2) Obveze članova Kluba su:
A. redovito pridonositi aktivnostima Kluba,
B. obveza čuvanja i podizanja ugleda Kluba,
C. obveza čuvanja imovine Kluba.
(3) Prava starijih članova Kluba su:
A. pravo korištenja imovine Kluba,
B. pravo informiranja o internim aktivnostima kluba,
C. pravo sudjelovanja u projektima i Nadzornom odboru Kluba
(4) Obveze starijih članova Kluba su:
A. obveza čuvanja i podizanja ugleda Kluba,
B. obveza čuvanja imovine Kluba,
C. obveza upoznavanja s prilikama za razvoj Kluba i njegovih članova.
Prestanak članstva
Članak 13.
(1) Članstvo u Klubu prestaje:
A. izjavom o istupanju iz članstva;
B. isključenjem iz članstva;
C. prestankom djelovanja Udruge
(2) Članu/ici Kluba koji/a u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji/a
svojim djelovanjem i istupanjima šteti ugledu Kluba, Predsjedništvo može izreći opomenu ili
ga/ju isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.
(3) Isključenje člana može predložiti nadležna skupina Predsjedništvu kluba.
(4) Protiv odluke Predsjedništva, član/ica može podnijeti žalbu Skupštini Kluba u roku od 15
dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.
IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 14.

(1) Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko član Kluba dolazi u priliku da svojom
odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama
i organizacijama, a nauštrb interesa Kluba ili osoba koje su mu dale povjerenje.
(2) Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Predsjedništvo imenuje arbitražno vijeće između
članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi
Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona
o mirenju.
(3) Ukoliko se odlučuje o sporu ili sukobu interesa koje uključuje člana Predsjedništva,
arbitražno vijeće imenuje Nadzorni odbor.
(3) Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
(4) Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti
odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u
registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
V. UPRAVLJANJE I TIJELA KLUBA
Članak 15.
Klubom upravljaju redovni/e članovi/ice Kluba neposredno na Skupštini i preko izabranih
predstavnika/ca u tijelima Udruge
Članak 16.
(1) Tijela Kluba su:
A. Skupština Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština),
B. Nadzorni odbor Kluba (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor),
C. Predsjedništvo Kluba (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo).
Skupština
Članak 17.
(1) Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja.
(2) Skupštinu čine svi/e redovni/e članovi/ice Kluba.
(3) Ovlasti skupštine su sljedeće:
A. bira i razrješuje članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,

B. utvrđuje politiku rada Udruge te donosi i mijenja Program rada,
C. usvaja plan rada za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu
D. razmatra i usvaja izvještaje o radu Kluba,
E. usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
F. odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
G. nadzire i kontrolira zakonitost u radu Kluba,
H. odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Udruge,
I.

nadzire poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge,

J. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
K. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
L. odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela
Udruge.
Sazivanje sjednice Skupštine
Članak 18.
(1) Sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo kluba, i to:
A. kad ocijeni da je potrebno sazvati sjednicu Skupštine, a najmanje jednom u
akademskoj godini;
B. na zahtjev Nadzornog odbora;
C. na zahtjev više od 1/3 redovnih članova/ica Kluba
(2) Ukoliko Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana primitka
pismenog zahtjeva predlagatelja, sjednicu Skupštine sazvat će sami predlagatelji.
(3) Sazivatelj Skupštine mora objaviti sazivanje sjednice Skupštine i to putem sredstava
javnog priopćavanja Kluba.
(4) Poziv na sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se
članovima/icama najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.
(5) U slučaju isteka mandata tijelima upravljanja, Skupštinu saziva najmanje tri člana Kluba
koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
Odlučivanje na sjednici Skupštine
Članak 19.
(1) Na sjednici Skupštine se mora sastaviti popis svih nazočnih članova.

(2) Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Skupštine, zapisničar i osoba koja broji glasove, po
odluci Skupštine. Do njihova izbora, sjednicu Skupštine vodi Predsjedništvo.
(3) Zadaće predsjednika Skupštine:
A. utvrđuje pravovaljanost sazivanja Skupštine i kvorum,
B. odgovoran je da točke dnevnog reda teku prema redoslijedu,
C. vodi brigu da svi članovi Skupštine mogu izraziti svoje stajalište,
D. nadzire glasovanje,
(4) Zapisnik Skupštine vodi zapisničar te se trajno čuva u arhivi Kluba.
Kvorum i pravo glasa
Članak 20.
(1) Kvorum sjednice Skupštine čini najmanje 1/2 članova Skupštine.
(2) Odluke na Skupštini donose se običnom većinom nazočnih članova.
(3) Odluka o promjeni Statuta donosi se 2/3 većinom nazočnih članova.
(4) Pravo glasa na sjednici skupštine imaju svi članovi Skupštine, tj. svi redovni članovi Kluba.
NADZORNI ODBOR
Članak 21.
(1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Kluba u smislu da nadzire zakonitost rada i usklađenost
s odredbama ovog Statuta.
(2) Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koja su jednaka u svojim pravima.
Izbor, opoziv i trajanje mandata članova NOa
Članak 22.
(1) Članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Skupština običnom većinom na prijedlog
Predsjedništva.
(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje jednu godinu.
Ovlasti i obveze Nadzornog odbora
Članak 23.
(1) Nadzorni odbor nadzire Predsjedništvo i može u svakom trenutku zahtijevati od
Predsjedništva da ga izvješćuje o svim pitanjima koja su od značenja za poslovanje i stanje
Kluba.

(2) Brine se o postojanju potrebnih tijela za funkcioniranje Kluba.
(3) U slučaju kršenja odredbi ovog Statuta, Nadzorni odbor može predložiti Skupštini
razrješenje jednog ili više člana Predsjedništva.
(4) Nadzorni odbor jednom godišnje na kraju svog mandata podnosi pismeni ili usmeni
izvještaj Skupštini.
Odlučivanje Nadzornog odbora
Članak 24.
Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 25.
(1) Predsjedništvo upravlja radom Kluba u svrhu razvoja i dobrobiti Kluba i njegovih članova
te je odgovorno Skupštini.
(2) Predsjedništvo Kluba ima tri člana koja su jednaka u svojim pravima.
(3) Klub zastupaju članovi Predsjedništva.
Izbor, opoziv i trajanje mandata članova Predsjedništva
Članak 26.
(1) Članove Predsjedništva bira i razrješuje Skupština običnom većinom.
(2) Prijedlog za imenovanje novih članova Predsjedništva Skupštini podnosi trenutno
Predsjedništvo.
(3) Mandat članova Predsjedništva traje jednu godinu.
(4) Skupština može na prijedlog Nadzornog odbora razriješiti člana Predsjedništva ukoliko krši
odredbe ovog Statuta.
(5) U slučaju prijevremenog razrješenja člana Predsjedništva, Predsjedništvo može predložiti
Skupštini imenovanje novog člana Predsjedništva čiji mandat prestaje kada i ostalim
članovima Predsjedništva.
Ovlasti i obveze Predsjedništva
Članak 27.
(1) Predsjedništvo vodi poslove Kluba te provodi odluke i planove koje utvrdi Skupština.
Predsjedništvo ima sljedeće ovlasti i obveze:

A. Predlaže godišnji plan rada na početku akademske godine
B. Priprema nacrte odluka i općih akata iz djelokruga Skupštine
C. Osigurava i nadgleda provođenje odluka Skupštine
D. Predlaže članove Predsjedništva Skupštini
E. Izdaje priopćenja za članove Kluba i članove Nadzornog odbora
F. Donosi odluku o opomeni ili isključenju člana
G. Podnosi godišnji izvještaj o radu i financijsko izvješće na kraju mandata
(2) Zastupanje Kluba je pojedinačno tako da svaki član Predsjedništva može zastupati Klub.
(3) Kada članovi Predsjedništva nastupaju u funkciji zastupnika Kluba, potpisuju se u ime
Kluba, uz što moraju navesti puni naziv Kluba i svoje svojstvo člana Predsjedništva.
Članak 28.
(1) Predsjedništvo donosi odluke s ciljem dobrobiti Kluba i njegovog članstva.
(2) Predsjedništvo može osnivati stalne i privremene skupine, kao stručna i pomoćna tijela u
svom radu. Skupine mogu biti:
A. Funkcijske  stalan tip skupine koji vodi brigu o osnovnom funkcioniranju Kluba,
B. Projektne  stalan tip skupine koji provodi edukaciju članova i stalne aktivnosti Kluba,
C. Radne  privremeni tip skupine koji se osniva s ciljem provedbe određenog projekta ili
aktivnosti nakon koje prestaje s radom.
Savjet Predsjedništva
Članak 29.
(1) Predsjedništvo može osnovati Savjet predsjedništva čija je uloga aktivno savjetovati
Predsjedništvo pri donošenju odluka.
(2) Savjet može imati do deset članova.
(3) Mandat članovima Savjeta prestaje sa završetkom akademske godine u kojoj su
imenovani.
(4) Članovi predsjedništva imenuju i razrješuju članove Savjeta, a čije imenovanje mora biti
dano na znanje Skupštini i Nadzornom odboru.
(5) Članovi Savjeta nemaju pravo glasa na skupštini i ne moraju biti članovi Kluba da bi ih se
imenovalo.
(6) Nadzorni odbor može poništiti imenovanje člana Savjetnika uz obrazloženje.

VI. IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE KLUBA
Imovina Kluba
Članak 30.
(1) Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava.
(2) Klub stječe imovinu: dobrovoljnim prilozima, darovima, dotacijama, obavljanjem vlastitih,
dopuštenih djelatnosti te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonima
Republike Hrvatske.
(3) Svi ostvareni prihodi koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Kluba te se raspoređuju za
programske aktivnosti.
(4) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
Članak 31.
(1) Klub može prestati s radom na temelju odluke Skupštine dvotrećinskom većinom glasova
svih članova/ica Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
(2) U slučaju prestanka rada Udruge, posljednja Skupština donosi odluku kome će pripasti
imovina Kluba.
(3) Klub prestaje postojati brisanjem iz registra Udruga, u skladu sa Zakonom o udrugama.
Članak 32.
(1) Likvidatora udruge imenuje i opoziva Predsjedništvo.
(2) Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka
likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
(1) Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Predsjedništvo Kluba. Svi opći akti koje
Klub donosi moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja svih izmjena od strane nadležnog Ureda.
(3) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Financijskog
kluba.

(4) Statut potpisuju imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osobe
ovlaštene za zastupanje Kluba.

U Zagrebu, 9. listopada 2014.

Jelena Glavaš
Članica Predsjedništva Financijskog kluba
Marko Ćurković
Član Predsjedništva Financijskog kluba
Matija Gorišek
Član Predsjedništva Financijskog kluba

