
На пснпву шлана 52 Статута Виспке щкпле за услужни бизнис, Истпшнп Сарајевп, 
Спкплац, Сенат Виспке щкпле на 158. сједници пдржанпј 10.04.2020. гпдине, дпнпси 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ АЛУМНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА 
УСЛУЖНИ БИЗНИС 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Алумни прганизација Виспке щкпле за услужни бизнис, Истпшнп Сарајевп, Спкплац  (у 
даљем тексту: Алумни прганизација) је прганизација кпја дјелује у саставу Виспке 
щкпле. 
 

Члан 2. 
Пвим Правилникпм се регулище: 

 ппщте пдредбе; 

 назив и сједищте прганизације; 

 представљаое и заступаое прганизације; 

 нашин рада прганизације; 

 циљеви и дјелатнпст прганизације; 

 шланствп, права и пбавезе шланпва; 

 средства за рад; 

 престанак рада и 

 друга питаоа пд знашаја за рад прганизације. 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 3. 
Алумни прганизација је тијелп у пквиру Виспке щкпле за услужни бизнис. Назив 
прганизације је: Алумни прганизација Виспке щкпле за услужни бизнис. Сједищте 
прганизације је Виспка щкпла за услужни бизнис, Цара Лазара бб, Спкплац. 
 

III ПРЕДСТАВЉАОЕ И ЗАСТУПАОЕ 
 

Члан 4. 
Алумни прганизацију представља и заступа предсједник, пднпснп ппдпредсједник у 
слушају спријешенпсти предсједника. 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV ЈАВНПСТ РАДА АЛУМНИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 5. 

Рад  Алумни прганизације и оених тијела је јаван. Предсједник Алумни прганизације је 
дужан пбавјещтавати шланствп п свпм раду и раду пргана прганизације путем 
извјещтаја и веб сајта. За јавнпст рада је пдгпвпран предсједник прганизације. Ради 
пствариваоа јавнпсти рада прганизације представницима јавнпг инфпрмисаоа 
псигурава се слпбпдан приступ сједницама Скупщтине. Јавнпсти се мпгу ускратити самп 
пни ппдаци п раду прганизације кпји су ппслпвна тајна. 
 

V ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНПСТ 
 

Члан 6. 
Циљеви прганизације су: 

 усппстављаое и пдржаваое трајне везе између Виспке щкпле и оених 

студената накпн заврщетка студија; 

 ппвезиваое свих бивщих студената Шкпле у Алумни прганизацију Шкпле 

какп би се пмпгућила оихпва међуспбна сарадоа; 

 унапређеое рада Шкпле кап пбразпвне и наушнп – истраживашке 

институције у смислу ппсједпваоа адекватних и благпвремених 

инфпрмација кпје мпгу пбезбиједити шланпви Алумни прганизације; 

 развијаое сарадое Виспке щкпле са предузећима и институцијама у 

кпјима су ангажпвани бивщи студенти; 

 мптивација и унапријеђеое шланпва Алумни прганизације у кпнтексту 

ппдстицаоа струшних и наушнп – истраживашких активнпсти; 

 ушещће у међунарпднпј, наушнпј и струшнпј размјени и усппстављаое 

релација са Алумни прганизацијама из регипна и щире; 

 оегпваое и защтита виспких етишких кпдекса у ппслпваоу. 

 

Члан 7. 

Дјелатнпст прганизације је: 

 пмпгућаваое свим шланпвима пнлајн регистрацију (путем прилагпђене 

веб странице), брз и ефикасан приступ инфпрмацијама и усппстављаое 

међуспбних кпнтаката; 

 прганизација пкруглих стплпва, семинара и кпнференција кпје ће 

третирати актуелна питаоа; 

 прганизпваое прпграма пбуке и тренинга за шланпве прганизације у 

кпнтексту бпље инфпрмисанпсти; 

 прганизпваое сусрета шланпва прганизације са студентима, какп би им 

пренијели свпје практишнп знаое и искуствп; 

 прганизпваое сусрета шланпва Прганизације; 



 пружаое ппдрщке шланпвима Алумни прганизације да унапређују 

ппслпваое предузећа и институција у кпјима раде, крпз пбразпвне и 

истраживашке иницијативе; 

 фпрмираое алумни центра за праћеое каријере, какп би шланпви 

Алумни прганизације имали, крпз међуспбну сарадоу, приступ 

инфпрмацијама п мпгућнпсти даљег усаврщаваоа и прилику за 

кпнкурисаое на ппзиције кпје бпље пдгпварају оихпвим мпгућнпстима и 

квалификацијама; 

 псмищљаваое прпграма путпваоа у смислу струшних усаврщаваоа 

шланпва Алумни прганизације; 

 пбезбјеђеое ппсаебних привилегија у ппгледу приступа библиптеци, 

мпгућнпсти претраживаоа база ппдатака (наушних и истраживашких 

инфпрмација), пнлине каталпге, библипграфије и сл. 

 

VI ЧЛАНСТВП, ПРАВА И ПБАВЕЗЕ 
 

Члан 8. 
Чланствп у Алумни прганизацији је бесплатнп. Чланпм Алумни прганизације Виспке 
щкпле за услужни бизнис ппстаје се стицаоем диплпме на дпдиплпмским студијима и 
пппуоаваоем приступнице за шланствп у Алумни прганизацији Виспке щкпле за 
услужни бизнис. 
 

Члан 9. 
Ппшасним шланпм мпже ппстати физишкп лице кпје је свпјим радпм и залагаоем 
ппсебнп дппринијелп развпју и угледу Алумни прганизације. Пдлуку п прпглащеоу 
ппшаснпг шлана дпнпси Сенат Шкпле на приједлпг предсједника прганизације. 
 

Члан 10. 
Члан Алумни прганизације има правп: 

 бирати и бити биран у сва тијела Алумни прганизације; 

 давати приједлпге и мищљеоа п раду прганизације; 

 ппкретати иницијативе за рад прганизације; 

 бити пбавијещтен п раду прганизације и оених тијела. 

 

Члан 11. 

Члан Алумни прганизације дужан је: 

 пстваривати циљеве и задатке прганизације; 

 придржавати се пдредаба Правила и дпнијетих пдлука; 

 спрпвпдити пдлуке и закљушке; 

 прпмпвисати рад прганизације. 

Члан 12. 
Алумни прганизација мпже давати признаоа и ппхвале свпјим шланпвима, 
ппјединцима и правним лицима за нарпшиту активнпст и ппсебан дппринпс у раду 



Алумни прганизације. На Сенату щкпле мпгу се дпдијелити признаоа ппјединим 
правним и физишким лицима за изузетан дппринпс у пствариваоу циљева и задатака 
Алумни прганизације, на приједлпг Предсједника прганизације. 
 

VII ПРГАНИЗАЦИЈА АЛУМНИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 13. 
Пргани Алумни прганизације су: 

 Скупщтина  

 Предсједник и ппдпредсједник 

 

VIII СКУПШТИНА 
 

Члан 14. 
Скупщтина је највищи прган упраљаоа Алумни прганизације и шине је сви редпвни 
шланпви Алумни прганизације. 
Скупщтина врщи сљедеће ппслпве: 

 даје иницијативу за измјену и дппуну Правилника п раду, дпнпси ппщте и 

ппјединашне акте везане за свпј рад; 

 даје иницијативу за избпр и разрјещеое Предсједника и 

Ппдпредсједника прганизације; 

 дпнпси прпграм рада Алумни прганизације; 

 даје иницијативу п дпдјели признаоа физишким лицима, правним 

субјектима и шланпвима; 

 пбавља и друге ппслпве утврђене пвим Правилникпм и прпписима. 

 
IX ПРЕДСЈЕДНИК И ППДПРЕДСЈЕДНИК 

 
Предсједника Алумни прганизације бира Скупщтина прганизације на приједлпг 
шланпва прганизације, на перипд пд шетири гпдине. Иста пспба мпже се ппнпвп 
изабрати за предсједника. Предсједник представља и заступа Алумни прганизацију, 
пптписује акте кпје дпнпси Скупщтина, дпнпси акте п прпведби пдлука Скупщтине. 
Предсједник прганизације ппднпси Скупщтини прганизације и Сенату Шкпле извјещтај 
п раду прганизације. За свпј рад и прпведбу пдлука Предсједник Алумни прганизације 
пдгпвара Скупщтини и Сенату Шкпле. 
 

Члан 15. 
Скупщтина Алумни прганизације пдржава се једнпм гпдищое. 
 

Члан 16. 
Скупщтина се сазива на иницијативу Предсједника, ппдпредсједника Прганизације или 
на иницијативу петине шланпва. Приједлпг дневнпг реда Скупщтине, те мјестп и 
вријеме оенпг пдржаваоа утврђује предсједник, те п тпме пбавјещтава шланпве 
Алумни прганизације најмаое 7 дана прије засједаоа. Скупщтина расправља и 



пдлушује на сједницама. Радпм Скупщтине рукпвпди раднп предсједнищтвп, кпје се 
бира на свакпј сједници. 
 

Члан 17. 
Предсједник пбавјещтава писменим ппзивпм све шланпве прганизације, а пдржаваое 
Скупщтине пглащава се на веб страници Виспке щкпле за услужни бизнис, најмаое 7 
дана прије пдржаваоа. 
 

Члан 18. 
За дпнпщеое правпваљаних пдлука на Скупщтини мпра гласати већина пд присутних 
шланпва. Скупщтина мпже дпнпсити пдлуке акп је присутнп најмаое 10 шланпва. 
Пдлуке Скупщтине дпнпсе се у правилу јавним гласаоем. Скупщтина мпже да пдлуши 
да се п ппјединим питаоима пдлука дпнпси тајним гласаоем. 
 

Члан 19. 
П раду Скупщтине впди се записник. Записник пптписује предсједавајући, записнишар и 
два пвјериваша записника, кпјег ппхраоује и шува Предсједник прганизације. 
Записнишара и пвјериваша записника бира Скупщтина из реда присутних шланпва. 
 
 

Члан 20. 
Алумни прганизација се финансира из бучета Шкпле. 
Прихпде Алумни прганизације шине и : 

 прихпди пстварени пд ппмпћи и дпнација ппјединаца и правних 

субјеката за пдређене прпграме и прпјекте; 

 дпнација из бучета за наушну и струшну дјелатнпст; 

 пстали пблици финансијске и материјалне ппмпћи. 

 

Члан 21. 
Средствима Алумни прганизације распплаже Предсједник у складу са пдлукама, 
закљушцима и планпвима Скупщтине и Сената. 
 

X ПРЕСТАНАК РАДА ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 22. 
Алумни прганизација престаје са радпм на пснпву пдлуке Скупщтине Алумни 
прганизације или пдлуке Сената Шкпле. 
 

XI ДПНПШЕОЕ ПРАВИЛА И ДРУГИХ ППШТИХ АКАТА АЛУМНИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 23. 
Правила Алумни прганизације дпнпси Сенат Шкпле на приједлпг Скупщтине 
прганизације. 
 

Члан 24. 



Измјене и дппуне Правила дпнпсе се на нашин и пп ппступку кпји је утврђен за оегпвп 
дпнпщеое. 
Приједлпг за измјену и дппуну Правила мпже ппднијети најмаое трећина шланпва 
Скупщтине. 
 

Члан 25. 
 

Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 
Брпј: _________ 
Дана: _______2020. гпдине       Предсједник Сената ВУБ-а 
 
        _______________________ 
               Прпф. др Ацп Бпбић 
 
 


