
На основу сагласности Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама и

исказане спремности бивших студената овог факултета са свих циклуса студија

Оснивачка скупштина „Алумни асоцијације Економског факултета у Палама“, на

сједници одржаној у Палама дана 28. новембра 2013. године доноси сљедећи:

П Р А В И Л Н И К  О  Р А Д У

АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПАЛАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Алумни асоцијација Економског факултета у Палама је добровољно удружење у

које могу да се учлане сви они који су успјешно завршили први,  други или трећи

циклус студија на Економском факултету у Сарајеву (у периоду 1955-1992. година)

или на Економском факултету у Палама (од 1993. године до данас), а ради

остваривања трајне и узајамне користи и интереса утврђених овим Правилником.

Члан 2.

Алумни асоцијација Економског факултета у Палама је непрофитна, невладина,

нестраначка организација.

II ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Члан 3.

Циљеви постојања и рада Алумни асоцијације Економског факултета у Палама су:

· успостављање и одржавање трајне везе измену Економског

факултета у Палама и његових студената након завршетка студија

· повезивање свих бивших студената Економског факултета у

Сарајеву/Палама у Алумни асоцијацију Економског факултета како

би се омогућила њихова међусобна сарадња

· унапређење рада Економског факултета у Палама као образовне и

научноистраживачке институције у смислу посједовања адекватних и



благовремених информација које могу обезбједити чланови Алумни

асоцијације

· развијање сарадње Економског факултета са предузећима и

институцијама у којима су ангажовани бивши студенти

· мотивација и помоћ члановима Алумни асоцијације у контексту

потицања стручних и научно-истраживачких активности

· учешће у међународној научној и стручној размјени и успостављање

релација са Алумни асоцијацијама из региона и шире

· афирмација мјеста и улоге економске струке у развоју друштва

· заштита интереса економске струке према кодексу и правилима

струке

Члан 4.

Активности Алумни асоцијације Економског факултета у Палама обухватају:

· организовање сусрета чланова Алумни асоцијације

· рад на пројектима у које је укључен Факултет са члановима своје Алумни

асоцијације

· организација округлих столова, семинара и конференција које ће третирати

актуелна економска и друштвена питања

· организовање програма обуке и тренинга за чланове Алумни асоцијације

· организовање сусрета чланова Алумни асоцијације са студентима, како би

им пренијели своје практично знање и искуство

· обезбјеđење посебних привилегија у погледу приступа библиотеци,

могућности претраживања база података (научних и истраживачких

информација), онлине каталоге, библиографије итд.

· обезбједити финансијска средства (посебне погодности) за наставак

школовања и друге образовне активности члановима Асоцијације

· пружање подршке члановима Алумни асоцијације да унапреđују пословање

предузећа и институција у којима раде, кроз образовне и истраживачке

иницијативе.



· формирање алумни центра за праћење каријере, како би чланови Алумни

асоцијације имали, кроз менусобну сарадњу, приступ информацијама о

могућности даљег усавршавања и прилику за конкурисање на позиције које

боље одговарају њиховим могућностима и квалификацијама

· обиљежавање важних датума за Асоцијацију и Економски факултет у

Палама и сл.)

· сарадња са центром за издавачку дјелатнос Економског факултета у Палама

· осмишљавање програма путовања у смислу стручних усавршавања чланова

Алумни асоцијације

· сарадња са другим Алумни асоцијацијама и удружењима везаним за

економску струку у земљи и шире (нпр. Друштво економиста, Удружење

рачуновођа и сл.)

III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ,

ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА

Члан 5.

Назив удружења је: Алумни асоцијација Економског факултета у Палама.

Сједиште Асоцијације је у Палама, Економски факултет у Палама, Алексе Шантића

бр. 3

Члан 6.

Алумни асоцијација користи печат Економског факултета у Палама.

Печатом се овјеравају општи и други акти Алумни Асоцијације,  те финансијска и

друга документација.

Алумни асоцијација имат ће знак сљедећег изгледа: -----------------

IV ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 7.

Алумни асоцијацију Економског факултета представља и заступа предсједник,

неограничено у оквиру уписане дјелатности, а у случају његове спријечености или



одсуства, а по његовом одобрењу подпредсједник, или у случају и његове

спријечености и по одобрењу предсједника, секретар Асоцијације.

Они су овлаштени потписници Алумни асоцијације Економског факултета.

V ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 8.

Редовним чланом Алумни асоцијације Економског факултета могу постати сви они

који су завршили први, други или трећи циклус на Економском факултету у

Палама или Економски факултет у Сарајеву.

Редовним чланом може се постати добровољно потписивањем приступнице или

регистрацијом онлине, чиме се прихваћају циљеви, права и обавезе утврнене

Правилником и одлукама Алумни асоцијације.

Одлуку о примању у редовно чланство доноси Управни одбор на бази

приступнице, молбе или писменог захтјева особе која жели постати члан.

Приступ (чланство) Асоцијације је бесплатно.

Члан 9.

Почасним чланом може постати физичко лице које је својим радом и залагањем

посебно допринијело развоју и угледу Алумни асоцијације Економског факултета у

Палама.  Одлуку о проглашењу почасног члана доноси Скупштина Алумни

асоцијације Економског факултета у Палама на приједлог Управног одбора.

Члан 10.

Члан Алумни асоцијације Економског факултета у Палама има право:

· бирати и бити биран у сва тијела Алумни асоцијације Економског факултета

у Палама

· давати приједлоге и мишљења о раду Алумни асоцијације

· покретати иницијативе за рад Алумни асоцијације

· бити обавијештен о раду Алумни асоцијације и њених тијела

· предлагати нове, почасне чланове Алумни асоцијације



Члан 11.

Члан Алумни асоцијације Економског факултета у Палама дужан је:

· остваривати циљеве и задатке Алумни асоцијације

· придржавати се одредаба Правила

· спроводити одлуке и закључке тијела Алумни асоцијације

· промовирати рад Алумни асоцијације

Члан 12.

Алумни асоцијације Економског факултета у Палама може давати признања и

похвале својим члановима, појединцима и правним лицима за нарочиту активност

и посебан допринос у раду Алумни асоцијације.

Скупштина може на приједлог Управног одбора додијелити признања појединим

правним и физичким лицима за изузетан допринос у остваривању циљева и

задатака Алумни асоцијације Економског факултета у Палама.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ

Члан 13.

Алумни асоцијација је тијело у оквиру Економског факултета у Палама (региструје

се као асоцијација при Економском факултету у Палама).

Тијела Алумни асоцијације су:

· Скупштина

· Управни одбор

· Предсједник

· Подпредсједник

· Секретар

· Надзорни одбор



СКУПШТИНА

Члан 14.

Скупштина је највиши орган управљања Алумни асоцијацијом и чине је сви

редовни чланови Алумни асоцијације Економског факултета у Сарајеву.

Скупштина врши нарочито сљедеће послове:

· доноси Правилник о раду и друге друге акте, те њихове измјене и допуне

· бира и разрјешава чланове Управног одбора, предсједника / предсједница,

подпредсједника, секретар /секретарица, Надзорни одбор

· доноси Програм рада Алумни асоцијације

· расправља и одлучује о извјештајима о раду Управног одбора и других

тијела

· прихваћа годишњи финансијски извјештај

· одлучује о додијели признања физичким лицима, правним субјектима и

члановима

· одлучује о престанку рада Алумни асоцијације Економског факултета у

Палама

· обавља и друге послове утврнене овим Правилником и прописима.

Члан 15.

Скупштина Алумни асоцијације Економског факултета у Палама одржава се

једном годишње.

Изборна скупштина одржава се сваке друге године.

Члан 16.

Скупштину сазива предсједник Управног одбора, на приједлог Управног одбора,

Надзорног одбора или на иницијативу најмање 10% чланова.

Приједлог дневног реда Скупштине, те мјесто и вријеме њеног одржавања утврђује

предсједник, те о томе обавјештава све чланове Алумни асоцијације најмање 7 дана

прије засједања.

Скупштина расправља и одлучује на сједницама. Радом Скупштине руководи

радно предсједништво, које се бира на свакој сједници.



Члан 17.

За доношење правоваљаних одлука на Скупштини мора гласати већина од

присутних чланова.

Скупштина може доносити одлуке ако је присутно најмање 20 чланова.

Одлуке Скупштине доносе се у правилу јавним гласањем. Скупштина може да

одлучи да се о појединим питањима одлука доноси тајним гласањем.

Одлуке Скупштине су обавезне за тијела и све чланове за њихово спровонење.

Члан 18.

О раду Скупштине води се записник. Записник потписује предсједавајући,

записничар и два овјеровача записника, којег похрањује и чува секретар Алумни

асоцијације. Записничара и овјеровача записника бира Скупштина из реда

присутних чланова.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 19.

Управни одбор је извршно тијело Скупштине. Чланове Управног одбора бира

Скупштина. Мандат им је двије године и може се понављати.

Управни одбор има седам чланова. Предсједник, подпредсједник и секретар

Алумни асоцијације по својој функцији су чланови Управног одбора.

Члан 20.

Декан Економског факултета у Сарајеву је члан Управног одбора по положају.

Факултет може одредити да чланом Управног одбора буде други представник

Факултета. Декан или други представник Факултета не може бити предсједник

Асоцијације.

Члан 21.

Управни одбор, као извршно тијело, сноси одговорност за свој рад и дјеловање

према Скупштини.



Члан 22.

Управни одбор обавља сљедеће послове и има овлаштења:

· водити пословање Алумни асоцијације Економског факултета у Палама

· извршава одлуке и закључке Скупштине

· доноси годишњи план рада

· утврнује приједлог финансијског плана и завршног рачуна

· утврђује приједлог Правила Алумни асоцијације и његове измјене и допуне,

одлуке и друге опште акте

· оснива стална и повремена тијела, којима повјерава поједине задатке

· одлучује о сарадњи и одржава везе с другим асоцијацијама

· предлаже Скупштини Програм рада Алумни асоцијације Економског

факултета у Палама

· извршава Програм рада који утврђује Скупштина, одлуке и акте

· издаје приопштења о раду Алумни асоцијације

· подноси Скупштини извјештај о свом раду

· брине се о унапређењу рада и дјелатности Алумни асоцијације

· именује представника Алумни асоцијације у друга тијела, удружења

· обавља и друге послове и задатке, које му повјери Скупштина или који су

законом или овим Статутом стављени у његову надлежност.

Члан 23.

Управни одбор ради и одлучује на сједницама ако је на сједници присутна

натполовична већина чланова Управног одбора. Одлуке Управног одбора доносе се

већином гласова присутних чланова. Сједнице Управног одбора сазива и њоме

предсједава предсједник, а у случају његове спријечености и по његовом одобрењу

подпредсједник. Предсједник сједнице сазива према потреби, а најмање један пут у

три мјесеца. Сваки члан Управног одбора може дати иницијативу за сазивање

сједнице.

Одлуке Управног одбора доносе се у правилу јавним гласањем.



О раду Управног одбора води се записник који потписује предсједник и секретар.

ПРЕДСЈЕДНИК / ПРЕДСЈЕДНИЦА,

ПОДПРЕДСЈЕДНИК/ПОДПРЕДСЈЕДНИЦА

Члан 24.

Скупштина бира предсједника Алумни асоцијације за период од двије године. Иста

особа може се поново изабрати за предсједника. Предсједник има истодобно и

положај предсједника Управног одбора.

Члан 25.

Предсједник представља и заступа Алумни асоцијацију, потписује акте које доноси

Управни одбор, доноси акте о проведби одлуке Скупштине, те води сједнице

Управног одбора.

Предсједник Алумни асоцијације подноси Скупштини Извјештај о раду Алумни

асоцијације, Управног одбора и своме раду.

За свој рад и проведбу одлука предсједник Алумни асоцијације одговара

Скупштини и Управном одбору.

Члан 25а.

У случају одсуства предсједник може своја овлаштена пренијети на

подпредсједника.

СЕКРЕТАР

Члан 26.

Скупштина Алумни асоцијације бира секретара из редова својих чланова. Секретар

се бира на вријеме од двије године, а може бити и реизабран. Секретар има

функцију координатора и члан је Управног одбора. Секретар Алумни асоцијације

припрема приједлоге аката и одлука који доноси Скупштина и Управни одбор, те

помаже предсједнику Алумни асоцијације у раду и припремању сједница

Скупштине и Управног одбора.

За свој рад секретар је одговоран Скупштини и Управном одбору Алумни

асоцијације.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 27.

Надзорни одбор је тијело контроле рада Алумни асоцијације.

Надзорни одбор има предсједника и два члана, који бира Скупштина из редова

чланова Алумни асоцијације за период од 2 године. Надзорни одбор доноси одлуке

већином од броја чланова Надзорног одбора. Члан Управног одбора не може бити

члан Надзорног одбора.

Члан 28.

Задаци и послови Надзорног одбора:

· оцјењује извршење одредаба Правила и других аката Алумни асоцијације

· контролише законитост финансијског и материјалног пословања и

располагања средстава Алумни асоцијације

· обавља послове које му повјери Скупштина Алумни асоцијације

· подноси Скупштини извјештај о свом раду.

Надзорни одбор дужан је Скупштини поднијети извјештај о финансијском и

материјалном пословању Алумни асоцијације најмање једанпут годишње.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПАЛАМА

Члан 29.

Приходе Алумни асоцијације чине:

· донације Економског факултета Пале

· донације чланова Алумни асоцијације

· помоћ и донације појединаца и правних субјеката за одређене програме и

пројекте које ће проводити Алумни асоцијација

· донације из фондова за научну и стручну дјелатност



· приходи од имовине и права

· приходи остварени у складу са законом

· остали облици финансијске и амтеријалне помоћи

Евентуални вишак прихода над расходима, којег би остварила у обављању своје

дјелатности, Асоцијација може користити искључиво за обављање и унапренење

дјелатности којом се остварују циљеви утврнени Правилима. Одлуку о намјени тих

средстава доноси скупштина.

Члан 30.

Средствима Алумни асоцијације располаже Управни одбор у складу са одлукама,

закључцима и плановима Скупштине.

Финансијско и материјално пословање Алумни асоцијације обавља се у складу са

законским прописима,  те се примјењују прописи који се односе на пословање

непрофитних организација, а на основу финансијског плана који Управни одбор

Алумни асоцијације доноси за сваку календарску годину.

По завршетку године за коју је донесен финансијски план саставља се завршни

рачун.

Члан 31.

Алумни асоцијација има свој подрачун код банке.

VIII ПРЕСТАНАК РАДА АСОЦИЈАЦИЈЕ

Члан 32.

Алумни асоцијација престаје са радом у случајевима утврненим Законом о

удружењима и фондацијама, или на основу одлуке Скупштине Алумни

асоцијације.

Истовремено с доношењем одлуке о престанку рада Алумни асоцијације

Скупштина ће одлучити о предаји имовине одговарајућем удружењу које наставља

с остваривањем истих циљева и дјелатности или ће бити основано ново удружење.



Имовина ће се пренијети на Економски факултет у Палама ако се не формира ново

удружење.

IX ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛА И ДРУГИХ

ОПШТИХ АКАТА АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Члан 33.

Правила Алумни асоцијације доноси Скупштина натпросјечном већином

присутних чланова, али не мање од 20 гласова.

Приједлог Правила Алумни асоцијације утврнује Управни одбор и доставља га

Скупштини на расправу и доношење.

Члан 34.

Измјене и допуне Правила доносе се на начин и по поступку који је утврђен за

његово доношење. Приједлог за измјену и допуну Правила може поднијети

Управни одбор, најмање трећина чланова Скупштине може поднијети захтјев

Управном одбору да тај поступак покрене.

О приједлогу измјена и допуна Правила упознат ће се чланство Алумни

асоцијације на сједници Скупштине.

Скупштина Алумни асоцијације разматра примједбе и мишљење на приједлог о

промјенама Правила и доноси одлуку о промјени Правила.

X ЈАВНОСТ РАДА АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЕКОНОМСКОГ

ФАКУЛТЕТА

Члан 35.

Рад Асоцијације и њених тијела је јаван.

Ради остваривања јавности рада Алумни асоцијације Економског факултета,

представницима јавног информисања осигурава се слободан приступ сједницама

Скупштине.



Јавности се могу ускратити само они подаци о раду Асоцијације који су пословна

тајна Алумни асоцијације Економског факултета.

XII ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Асоцијације.

                                                                   Предсједник Скупштине Алумни асоцијације

                                                                              Економског факултета у Палама


