
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03 i 76/11), Skupština Udruge bivših studenata i prijatelja 

Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održana 27. veljače 2017., donosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T 
UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA 

FARMACEUTSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U 

MOSTARU 

 

  



I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Udruga bivših studenata i prijatelja Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u 

daljnjem tekstu: Udruga, odnosno Fakultet), je nestranačko, nepolitičko, nevladino i 

neprofitno udruženje građana koji imaju zajednički interes u očuvanju veza i tradicije s 

matičnim Fakultetom, osposobljavanju mladih visokoobrazovanih ljudi, razvijanju, 

unaprjeđivanju i popularizaciji svih djelokruga farmacije kao znanosti i profesije. 

Članak 2. 

 

(1) Ovim Statutom, u skladu s člankom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i 

Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se: 

a) naziv Udruge, skraćeni naziv ukoliko postoji, adresa Udruge; 

b) ciljevi i djelatnost Udruge; 

c) postupci za primanje i isključivanje članova; 

d) tijela Udruge, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila 

glasovanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu za sazivanje Skupštine, uvjete i način 

raspuštanja, odnosno prestanak rada; 

e) pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima Udruge, kao i tijelo koje 

je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava; 

f) javnost rada; 

g) postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih 

akata; 

h) opis oblika i sadržaj pečata; 

i) zastupanje Udruge; 

j) uvjete i postupak za spajanje i podjelu Udruge, odnosno prestanak rada uključujući i 

bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku 

glasovanja; 

k) postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju 

raspuštanja ili prestanka rada Udruge. 

Članak 3. 

 

(1) Naziv Udruge je:  

Udruga bivših studenata i prijatelja Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 

Удружење бивших студената и пријатеља Фармацеутског факултета Свеучилитa у 

Мостару 

(2) Naziv Udruge na latinskom jeziku je: Almae Matris Alumni Pharmaceuticae Facultatis 

Mostariensis. 



(3) Naziv Udruge na engleskom jeziku je: The Association of Former Students and Friends of 

Pharmacy Faculty of the University of Mostar. 

(4) Akronim naziva Udruge je: AMA-FARFMO.  

(5) Adresa sjedišta Udruge je Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske 

bb, 88 000 Mostar. 

(6) Udruga djeluje na području Bosne i Hercegovine. 

Članak 4. 

 

(1) Udruga će biti upisana u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine, pri 

Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u smislu članaka 3. Pravilnika o načinu vođenja 

registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih međunarodnih udruženja i 

fondacija i drugih neprofitnih organizacija. 

(2) Udruga je neprofitna pravna osoba. 

Članak 5. 

 

(1) Udruga ima znak. 

(2) Znak Udruge je tučak i tarionik, oko kojih je natpis Udruga bivših studenata i prijatelja 

Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te natpis Удружење бивших студената 

и пријатеља Фармацеутског факултета Свеучилитa у Мостару, kao i akronim naziva 

Udruge AMA-FARFMO. 

Članak 6. 

 

(1) Udruga ima pečat kružnog oblika, promjera 30 mm. 

U sredini pečata se nalaze tučak i tarionik. Uokrug pečata ispisan je tekst Udruga bivših 

studenata i prijatelja Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te tekst Удружење 

бивших студената и пријатеља Фармацеутског факултета Свеучилитa у Мостару, 

kao i skraćeni naziv Udruge AMA-FARFMO. 

Članak 7. 

 

(1) Udrugu zastupaju predsjednik i potpredsjednik Udruge. Skupština Udruge može ovlastiti 

i druge članove Predsjedništva za zastupanje Udruge. 

(2) Dokumenti materijalnog i financijskog poslovanja ovjeravaju se potpisima dvaju 

ovlaštenih predstavnika Udruge. 

Članak 8. 

 

(1) Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom: 



 pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem 

interneta 

 u obliku pisanih izvješća, usmenim izvješćima na skupovima ili na drugi prikladan način 

 putem sredstava javnog priopćavanja. 

  



II. ČLANSTVO U UDRUZI I ČLANARINA 

 

Članak 9. 

 

(1) Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.  

(2) Udruga vodi Registar svojih članova. 

(3) Članom Udruge postaje se popunjavanjem pristupnice i upisom u Registar članova, te 

uplatom godišnje članarine.  

(4) Registar članova vodi tajnik Udruge. 

(5) Članovi mogu biti: 

 redoviti 

 podupirući 

 počasni 

 članovi prijatelji. 

Članak 10. 

 

(1) Redovitim članom Udruge mogu postati osobe koje prihvaćaju Statut Udruge, a završile 

su integrirani diplomski studij farmacije, specijalistički studij ili doktorirale na Fakultetu. 

(2) Redovitim članom Udruge mogu postati i osobe koje su bile ili su u radnom odnosu s 

Fakultetom, a prihvaćaju Statut Udruge. 

Članak 11. 

 

(1) Podupirućim članom Udruge smatra se pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću, 

te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva i 

zadaća Udruge.  

(2) Podupirućim članom postaje se temeljem odluke Predsjedništva Udruge.  

(3) Podupirući član je oslobođen plaćanja članarine. 

Članak 12. 

 

(1) Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge u 

ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.  

(2) Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.  

(3) Počasni član je oslobođen plaćanja članarine. 

Članak 13. 

 



(1) Predsjedništvo može imenovati članom prijateljem Udruge osobe koje su svojom 

aktivnošću posebno vezane za djelatnost Fakulteta. 

Članak 14. 

 

(1) Prava i obveze članova jesu: 

 sudjelovanje u djelatnostima Udruge 

 čuvanje i podizanje ugleda Udruge 

 čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza 

 sudjelovanje u poslovima upravljanja Udruge (redoviti članovi) 

 plaćanje članarine (izuzev članova oslobođenih plaćanja članarine). 

Članak 15. 

 

(1) Iznos godišnje članarine određuje Predsjedništvo. 

Članak 16. 

 

(1) Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti.  

(2) Za teže povrjede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili 

najmanje triju članova Predsjedništva, Predsjedništvo može članu izreći: 

 opomenu 

 suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge 

 isključenje iz Udruge zbog teže povrjede Statuta. 

Članak 17. 

 

(1) Članstvo u Udruzi prestaje: 

 dragovoljnim istupom 

 isključenjem 

 neplaćanjem članarine. 

(2) O isključenju člana iz Udruge odlučuje Predsjedništvo. Konačna odluka o isključenju 

donosi se nakon što je članu omogućeno očitovanje ili opravdanje i to u vremenskom 

roku od 1 do 3 mjeseca.  

(3) Odluka o isključenju mora biti uručena članu neposredno ili preporučenim pismom.  

(4) Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna. Rok 

za prigovor Skupštini je mjesec dana od dana primitka odluke o isključenju. 

Članak 18. 

 



(1) Udruga se može udružiti u udruženja sličnih vrsta. Odluku o udruživanju donosi 

Skupština. 

(2) Udruga može, prema potrebi, osnovati i ustrojiti ogranke diljem Bosne i Hercegovine. 

Odluku o osnivanju ogranaka Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. 

(3) Odluka o osnivanju ogranaka Udruge sadrži naziv, sjedište i ustroj novoosnovanog 

ogranka. Odluku o prestanku djelovanja ogranka Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. 

(4) Ogranci Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. 

 

  



III. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE 

 

Članak 19. 

 

(1) Udruga je osnovana s ciljem očuvanja tradicije Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u 

Mostaru, promicanja ugleda Fakulteta u Bosni i Hercegovini i u svijetu 

Članak 20. 

 

(1) Djelatnosti Udruge su sljedeće: 

 samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s 

obrazovnim i znanstvenim institucijama, farmaceutskim komorama, trgovačkim 

društvima, te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz farmaciju, medicinsku 

biokemiju, odnosno biomedicinu i srodna područja 

 skrbljenja za razvitak i napredak Fakulteta 

 promicanja ugleda farmaceutske struke, te njegovanja i razvijanja etike farmaceutskog 

poziva 

 utjecanja na stvaranje javnog stručnog i znanstvenog mišljenja o svim bitnim pitanjima 

razvoja u stručnim i znanstvenim poljima farmacije, te srodnim područjima 

 utjecanja  na  razvitak  i  napredak  spoznaje  o  potrebi  očuvanja  čovjekova zdravlja 

 izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata Fakulteta 

 poticanja i uspostavljanja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i 

istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini i u svijetu 

 uspostavljanja i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama u zemlji i u svijetu. 

 prikupljanje mišljenja članova Udruge o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge kroz 

javne rasprave 

 izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija 

 pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta temeljem pojedinačnih iskustava iz 

dobre farmaceutske prakse 

 prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta 

 pomoć članovima Udruge pri zapošljavanju 

 organiziranje susreta članova Udruge 

 razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge 

 redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, postignućima njezinih 

članova i o zbivanjima u struci 

 poticanje   razumijevanja   i   usvajanja   profesionalnih   etičkih   vrijednosti   ukupnom 

aktivnošću Udruge 

 pružanje informacija o studiranju potencijalnim studentima Fakulteta 

 uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama 

 izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata 

 organiziranje znanstvenih, stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te 

obilježavanje značajnih obljetnica. 



IV. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM 

 

Članak 21. 

 

(1) Tijela upravljanja Udrugom jesu: 

 Skupština 

 predsjednik i potpredsjednik Udruge 

 Predsjedništvo 

 tajnik Udruge 

 Nadzorni odbor. 

(2) Svi članovi tijela upravljanja Udrugom za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge. 

 

Skupština 

 

Članak 22. 

 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redoviti članovi 

Udruge. 

Članak 23. 

 

(1) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština u pravilu redovito zasjeda 

jednom godišnje, a izborna sjednica Skupštine održava se svake druge godine. 

(2) Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu. 

(3) Poziv na Skupštinu oglašava se na web stranicama Udruge (http://www.farf.sve-

mo.ba/alumni), a članovima se šalje obavijest putem elektronske pošte. 

(4) U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan i 

mjesto održavanja sjednice. 

(5) Predsjedništvo je obvezno 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. 

(6) Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave 

zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati 

prijedlog dnevnoga reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

Članak 24. 

 



(1) Skupštini predsjedava i potpisuje njezine odluke predsjednik Udruge, a u njegovoj 

odsutnosti potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge, 

odluke potpisuje osoba koju odredi Skupština javnim glasovanjem. 

(2) O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

Članak 25. 

 

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ukoliko je na sjednici 

prisutna polovica članova Udruge. Ako se, zbog pomanjkanja kvoruma, Skupština mora 

sazvati ponovno s istim dnevnim redom, njene se odluke smatraju pravovaljanim ako su 

donesene većinom glasova, pod uvjetom da je sjednici nazočilo najmanje 15 članova 

Udruge. 

Članak 26. 

 

(1) Skupština Udruge: 

 donosi i mijenja Statut Udruge 

 razmatra i usvaja financijski plan i završni račun 

 donosi pravilnik o svom radu 

 donosi program rada 

 donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge 

 bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora 

 bira i razrješuje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge 

 razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge 

 daje smjernice za rad Udruge 

 odlučuje o prestanku rada Udruge 

 obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom. 

(2) Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije 

isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadaće. Ukoliko 

razrješava rečena tijela u cijelosti, Skupština tada bira novo tijelo s punim mandatom, a 

ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove u trajanju 

mandata tijela upravljanja u čiji su sastav izabrani. 

 

Predsjednik i potpredsjednik Udruge 

 

Članak 27. 

 

(1) Predsjednik i potpredsjednik Udruge kandidiraju se iz redova Predsjedništva.  

(2) Predsjednika i potpredsjednika bira i razrješuje Skupština Udruge.  

(3) Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.  



(4) Mandat predsjedniku i potpredsjedniku Udruge traje dvije godine i može biti ponovljen. 

(5) Predsjednik: 

 predstavlja i zastupa Udrugu 

 pokreće  raspravu  o  određenim  pitanjima  iz  djelokruga  Skupštine  i  Predsjedništva 

Udruge 

 brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela 

 rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva te obavlja i druge poslove utvrđene ovim 

Statutom, poslovnikom i drugim općim aktima Udruge. 

(6) Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. U 

slučaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik. 

 

Predsjedništvo 

 

Članak 28. 

(1) Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge. 

(2) Predsjedništvo bira i razrješuje Skupština Udruge na prijedlog članova. 

Članak 29. 

 

(1) Predsjedništvo ima od 7 do 9 članova. 

(2) Dekan Fakulteta je član Predsjedništva po funkciji. 

(3) Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva 

sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva, a u njegovoj odsutnosti 

zamjenjuje ga potpredsjednik. 

Članak 30. 

 

(1) Predsjedništvo: 

 bira tajnika Udruge 

 bira i imenuje člana Predsjedništva zaduženog za financije i blagajnu 

 saziva Skupštinu Udruge 

 donosi Poslovnik o svom radu 

 utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i 

prihvaćanje 

 utvrđuje prijedloge programa i plana rada 

 brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, 

 upravlja imovinom Udruge 

 podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge 

 imenuje povjerenstva i slična tijela, prema potrebi, te im određuje zadatke 

 obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge. 



Članak 31. 

 

(1) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. 

Odluke su valjane ako je sjednici  Predsjedništva nazočan natpolovičan broj svih članova 

Predsjedništva. 

(2) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik 

Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. 

Članak 32. 

 

(1) Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini. Predsjedništvo podnosi Skupštini 

godišnje izvješće o svom radu. 

(2) Mandat članova Predsjedništva traje do sljedeće izborne Skupštine. Ako se broj članova 

Predsjedništva tijekom mandata, iz određenih razloga smanji, Predsjedništvo predlaže 

nove članove (najviše tri nova člana). Na sljedećem zasjedanju Skupštine Predsjedništvo 

mora zatražiti potvrdu njihovog izbora. 

 

Tajnik Udruge 

 

Članak 33. 

 

(1) Tajnika udruge bira Predsjedništvo iz redova članova Udruge. Mandat tajnika udruge 

podudaran je mandatu Predsjedništva. Tajnik vodi Registar članova te obavlja stručne i 

administrativne poslove Udruge. 

 

Nadzorni odbor 

 

Članak 34. 

 

(1) Nadzorni odbor bira i razrješuje Skupština na prijedlog članova. Nadzorni odbor ima tri 

člana. 

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do sljedeće izborne Skupštine. 

(3) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke 

većinom glasova svojih članova. 

Članak 35. 



 

(1) Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom 

nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru. 

(2) Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa Statutom i aktima Udruge, te 

nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge, vodeći računa o odgovornom i 

gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima. 

(3) Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. 

 

  



V. IMOVINA UDRUGE 

 

Članak 36. 

 

(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla  uplatom  članarina, 

dobrovoljnim prilozima i darovima, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa 

zakonom, njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.  

(2) U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina Udruge pripada Fakultetu. 

 

  



VI. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

Članak 37. 

 

(1) Udruga ostvaruje prihode: 

 od članarine 

 od dobrovoljnih priloga i darova 

 iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. 

Članak 38. 

 

(1) Predsjedništvo  određuje  iznos  članarine  za  svaku  tekuću  godinu.  U  slučaju  

prestanka članstva uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena. 

(2) Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje izvješće o materijalnom i 

financijskom poslovanju. 

 

  



VII. PRESTANAK RADA UDRUGE 

 

Članak 39. 

 

(1) Udruga prestaje radom u slučajevima predviđenim Zakonom o udruženjima i 

fondacijama, odnosno odlukom Skupštine. 

(2) Ako rad Udruge prestaje temeljem odluke Skupštine, ta odluka mora biti donesena 

dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine. 

 

  



VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 40. 

 

(1) Statut Udruge, nakon provedene rasprave, donosi Skupština većinom glasova ukupnog 

broja nazočnih članova na Skupštini. 

Članak 41. 

 

(1) Za  tumačenje  odredaba  ovoga  Statuta  ovlaštena  je  Skupština  Udruge.  Za  tumačenje 

odredaba drugih akata Udruge ovlašteno je Predsjedništvo Udruge. 

Članak 42. 

 

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se nepristrano i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Članak 43. 

 

(1) Statut  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  primjenjuje  se  od  dana  upisa  Udruge  

Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu pravde Bosne i 

Hercegovine. 

 

 

 

 

Predsjednik Udruge: 

 

 

 

 

 

Mostar, 27. veljače 2017. 


