
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/2001), skupština 
Udruge studenata veterinarske medicine "EQUUS", održana 15.05.2003. godine, donijela 
je:  

STATUT 
UDRUGE STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE 

"EQUUS" 

 

1.OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja UDRUGE 
STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE "EQUUS"; o zastupanju; o ciljevima, te 
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu 

i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; 
o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu 
izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s 
mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju 
prestanka udruge.  

 

Članak 2.  

Naziv udruge je: UDRUGA STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE "EQUUS". 
Sjedište udruge: Heinzelova 55, Zagreb. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. 

 
Članak 3. 

UDRUGA STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE "EQUUS" je udruga registrirana pri 
Ministarstvu znanosti i tehnologije. UDRUGA STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE 
"EQUUS" (u daljnjem kontekstu "Udruga") je neprofitna pravna osoba.  

 
Članak 4. 

Udruga ima znak. 
Znak udruge je: stilizirana silueta prednjeg dijela tijela konja u obliku slova ''E'' na koju 
se nastavlja ostatak naziva, ''quus''. U gornjem desnom kutu znaka piše Veterinarski 
fakultet, a u donjem desnom Zagreb.  

 
Članak 5. 

 
Udruga ima pečat.  
Pečat udruge je: okruglog oblika, promjera 3,5 cm u krug piše UDRUGA STUDENATA 
VETERINARSKE MEDICINE "EQUUS", a u sredini se nalazi znak udruge. 

 



Članak 6. 

 
Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge. Skupština može ovlastiti i 
druge osobe za zastupanje udruge.  

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 

 
Članak 7. 

Udruga je osnovana u cilju razvitka i unapreĎenja studiranja na Veterinarskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 
Članak 8. 

Djelatnosti udruge jesu: 
- djelatna skrb za ostvarenje stručnih, znanstvenih, društvenih, kulturnih i drugih 

interesa studenata, 
- zaštita standarda i socijalnog statusa studenata, 
- zaštita dostojanstva studenta, 
- doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta, 
- suradnja sa drugim organizacijama u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i svijetu, 
- iniciranje izbora studentskih predstavnika Veterinarskog fakulteta u radna tijela, kao 
npr. Fakultetsko vijeće, 

- organizacija i voĎenje meĎunarodne studentske razmjene, 
- pomoć studentima u ostvarenju njihovih ciljeva i prava, 
- organiziranje tribina, seminara i sl.,  
- izdavačka djelatnost u svrhu promidžbe Udruge, 
- sudjelovanje u kulturno-umjetničkim, športskim, zabavnim i drugim programima i 
- ostale djelatnosti potrebne za ostvarenje ciljeva Udruge. 

 
Članak 9. 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrĎene ovim statutom, 
te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim dogaĎajima, pisanim 
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.  

 
 

3. ČLANSTVO UDRUGE 

 
Članak 10. 

Članom udruge smatra se svaki student Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
koji prihvati Statut Udruge.  

 
Članak 11. 

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.  



 
Članak 12. 

Redovnim članom smatra se svaki član Udruge koji aktivnim radom pridonosi ostvarenju 
ciljeva i zadaća Udruge. 

Članak 13. 

Počasnim članom može postati svaki graĎanin Republike Hrvatske koji ima izuzetne 
zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge. Počasnim članom postaje se temeljem 
odluke skupštine.  

 
Članak 14. 

Prava i obveze članova Udruge su: 
- plaćanje članarine, 
- sudjelovanje u radu Udruge, 
- ocjenjivanje rada Udruge, 

- čuvanje časti, dostojanstva, ugleda i interesa Udruge i 
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza. 

 
Članak 15. 

Redovni član Udruge se prema svojim željama rasporeĎuje u sekcije Udruge. 

Članovi unutar pojedine Sekcije biraju voditelja. 
Voditelj Sekcije suraĎuje u postizanju ciljeva Sekcije sa Predsjedništvom Udruge kojem 
podnosi i izvještaje o radu. 
Voditelj Sekcije izraĎuje financijski plan Sekcije u dogovoru sa članovima Sekcije i 
blagajnikom Udruge.  

 

Članak 16. 

Članstvo u Udruzi prestaje:  
- dragovoljnim istupom, 
- gubljenjem statusa studenta, 
- neplaćanjem članarine, 
- isključenjem, zbog djelovanja koja nisu u skladu s ovim Statutom ili interesima Udruge 

i 
- smrću. 
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.  

 
Članak 17. 

Udruga se može udružiti u studentske asocijacije, a odluku o udruživanju donosi 
Skupština. 

 
 
 

  



4.TIJELA UDRUGE 

 
Članak 18. 

Tijela Udruge su: 
- Skupština, 
- Predsjedništvo i 
- Nadzorni odbor. 

 
SKUPŠTINA 

 
Članak 19. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. 
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge. 

 
Članak 20.  

20.1. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 
20.2. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna 
sjednica skupštine održava svake dvije godine. 
20.3. Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu. 

20.4. U odluci o sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrĎuje dnevni red sjednice, te dan i 
mjesto održavanja sjednice. 
20.5. Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 
članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine 
predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  
20.6. Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana 
dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba 
sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

 
Članak 21. 

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili 
tajnik. U slučaju odsudnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge, Skupština će 

na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicu.  
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

 
Članak 22.  

Skupština odlučuje pravovaljano odlukom natpolovične većine prisutnih članova 

Skupštine. 

 
Članak 23. 

Skupština Udruge: 
- donosi, mijenja i dopunjuje statut Udruge; 

- utvrĎuje politiku razvitka Udruge; 



- donosi financijski plan i završni račun; 
- donosi i mijenja program rada Udruge; 
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge; 
- bira i razrješuje tijela Udruge u skladu sa ovim Statutom; 
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednike Udruge, tajnika 
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge; 
- daje smjernice za rad Udruge; 
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrĎuje zadatke; 
- odlučuje o prestanku rada Udruge; 
- obavlja i druge poslove odreĎene zakonom ili Statutom. 
- odlučuje o žalbama na odluke Predsjedništva u stegovnom postupku 

 
Članak 24. 

O zasjedanju Skupštine članstvo se obavješćuje najmanje pet dana ranije. 

 
PREDSJEDNIŠTVO 

 
Članak 25. 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrĎene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.  

 

Članak 26. 

Predsjedništvo Udruge čini pet članova: 
- predsjednik, 
- dopredsjednik, 
- tajnik, 
- blagajnik i 
- član predsjedništva. 
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva 
sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva. 

 
Članak 27. 

27.1. Predsjednika Udruge bira Skupština neposrednim glasovanjem, na temelju 
predloženog programa rada. 
27.2. Predsjednik predlaže Skupštini ostale članove Predsjedništva, koji se biraju na 
temelju programa za pojedina područja za koja su predloženi. 
27.3. Mandat članova Predsjedništva traje dvije godine.  

 
Članak 28. 

Predsjedništvo Udruge: 
- saziva Skupštinu Udruge, 
- provodi odluke Skupštine Udruge, 
- utvrĎuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i 
prihvaćanje, 
- utvrĎuje prijedloge programa djelatnosti i plana rada, 



- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, 
- upravlja imovinom Udruge, 
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im odreĎuje zadatke, 
- obavlja i druge poslove predviĎene Statutom i drugim općim aktima Udruge i 
- provodi stegovni postupak. 

 
Članak 29.  

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge. 
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a 
mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca. 

 
Članak 30. 

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno skupštini. 
Predsjedništvo podnosi Skupštini izvješće o svom radu svaki semestar. 

 
NADZORNI ODBOR 

 
Članak 31. 

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrĎenih ovim Statutom. 
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran. 
Nadzorni odbor utvrĎuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i 
drugim aktima Udruge. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko 
poslovanje Udruge. 

 

Članak 32. 

Nadzorni odbor ima tri člana. 
Članovi Nadzornog odbora mogu, uz članove Udruge, biti i djelatnici Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine. 
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. 

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora. 

 
PREDSJEDNIK UDRUGE 

 
Članak 33. 

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednik Udruge je po 
funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva. 
Predsjednik Udruge: 
- zastupa Udrugu, 
- pokreće raspravu o odreĎenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva 
Udruge, 

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela, 



- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva i 
- obavlja i druge poslove utvrĎene ovim Statutom. 

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga 

dopredsjednik ili tajnik. 

 
DOPREDSJEDNIK UDRUGE 

 
Članak 34. 

Dopredsjednika udruge predlaže predsjednik, a bira ga Skupština na mandat od dvije 
godine.  
Dopredsjednik: 
- zamjenjuje predsjednika Udruge u svim njegovim funkcijama kada ih predsjednik nije u 
mogućnosti obavljati. 
Dopredsjednik Udruge podnosi izvješće o svome radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. 

 
TAJNIK UDRUGE 

 
Članak 35. 

Tajnika Udruge predlaže predsjednik Udruge, a bira ga Skupština na mandat od dvije 
godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. 
Tajnik Udruge vodi Registar članova. 

 
BLAGAJNIK UDRUGE 

 
Članak 36. 

Blagajnika Udruge predlaže predsjednik Udruge, a bira ga Skupština na mandat od dvije 
godine za obavljanje računovodstvenih poslova. 
Blagajnik Udruge izvješće podnosi Nadzornom odboru Udruge. 

 
 

5. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE 

 
Članak 37.  

Imovinu Udruge čine: 
- novčana sredstva. 

 
 
 

  



Članak 38. 

Udruga stječe imovinu: 
- od članarine, 
- dobrovoljnih priloga i darova, 

- dotacija iz proračuna i 
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 
Članak 39. 

Predsjedništvo odreĎuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na 
razmatranje i prihvaćanje. 

 
 

6. PRESTANAK RADA UDRUGE 

 
Članak 40. 

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviĎenim zakonom. 
U slučaju prestanka rada Udruge imovina će pripasti Veterinarskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. 
U slučaju prestanka rada odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja 

Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge. 

 
 

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 41. 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini 
nakon provedene rasprave. 

 
Članak 42. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. 
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge. 

  

 

 

Predsjednik: 

U Zagrebu, 15. svibnja 2003.                                                           Igor Bagarić 


