VIJEĆE UDRUGA GRADA OMIŠA
O M I Š

Na Osnivačkoj sjednici Vijeća udruga Grada Omiša (dalje: Vijeća), dana 06. ožujka 2008.
godine, predstavnici udruga članica Vijeća donijeli su:

Pravilnik o radu
VIJEĆA UDRUGA GRADA OMIŠA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se:
 članstvo
 način upravljanja
 osiguranje javnosti rada
II. ČLANSTVO
Članak 2.
Članice Vijeća mogu biti udruge registrirane na području Grada Omiša, koje se zauzimaju za zaštitu
ljudskih prava i sloboda te imaju ekološke, humanitarne, informacijske, nacionalne, pronatalitetne,
prosvjetne, socijalne, strukovne, zdravstvene, znanstvene i slične ciljeve i uvjerenja, a potpisivanjem
pristupnice prihvaćaju uvjete Povelje o utemeljenju, Statut i ovaj Pravilnik o radu, kojima se reguliraju
odnosi unutar Vijeća.
Članak 3.
Udruge članice imenuju svog predstavnika i zamjenskog člana koji sudjeluju u radu Vijeća.
Članak 4.
Udruge članice potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Vijeća odnosno u
aktivnostima od interesa za udrugu članicu, kao i poštivanje odredbi Pravilnika o radu, Povelje o
utemeljenju, Statuta i drugih akata te odluka Vijeća.
Članak 5.
Članovi imaju pravo:
 sudjelovati u aktivnostima Vijeća
Članovi imaju obvezu:
 poštivati principe i vrijednosti određene Poveljom o utemeljenju,
 poštivati odredbe Pravilnika o radu i štititi ugled Vijeća.

Članak 6.
Članstvo u Vijeću udruga prestaje:
 prestankom postojanja članice
 istupanjem; jednostranim pismenim opozivom članstva od strane upravnog tijela udruge uz
obrazloženje istupanja
 isključenjem zbog gubitka prava, temeljem odluke nadležnih tijela Vijeća.
Člana se može isključiti iz članstva u Vijeću udruga ako krši odredbe Statuta i Pravilnika o radu, ili
ako svojim ponašanjem narušava ugled Vijeća djelujući suprotno principima i vrijednostima iz
Povelje o utemeljenju.
III. NAČIN UPRAVLJANJA
Članak 7.
Tijela upravljanja Vijeća su:
1. Skupština
2. Savjet
3. Nadzorni odbor
4. Koordinator
1. SKUPŠTINA
Članak 8.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Vijeća. Skupštinu čine svi delegirani predstavnici udruga
članica Vijeća.
Članak 9.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje koliko je propisano Statutom. Skupštinu saziva
Savjet. Savjet je obvezan sazvati Skupštinu Vijeća ako to pisanim putem zatraži Nadzorni odbor ili
jedna trećina članica Vijeća.
Savjet je dužan pozive i radne materijale za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje osam
dana prije sjednice. Ako Savjet ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 1. ovog članka,
sjednicu mogu sazvati predlagači. Ukoliko Savjet u roku od osam dana od primitka zahtjeva
predlagača ne sazove Skupštinu, Skupštinu sazivaju sami predlagači.
Članak 10.
Skupština Vijeća osobito skrbi za obavljanje slijedećih poslova:
 biranje i razrješavanje dužnosti članove Savjeta Vijeća,
 utvrđivanje strategije i poslovne politike Vijeća,
 donošenje godišnjih i dugoročnih proračuna Vijeća,
 odobravanje djelatnosti i zajedničke aktivnosti te usvajanje izvješća o njima
 odlučivanje u drugom stupnju o isključenju udruga iz članstva Vijeća,
 donošenje svih odluka u svezi s radom Vijeća a koje nisu u nadležnosti drugih tijela .
Članak 11.
Pitanja rada Skupštine koja nisu regulirana odredbama Statuta i Pravilnika o radu riješit će Radno
predsjedništvo tijekom zasjedanja Sjednice.

2. SAVJET

Članak 12.

Savjet je izvršno i operativno tijelo Skupštine koje obavlja poslove i izvršava zadatke između dvije
sjednice Skupštine.
Savjet se sastoji od sedam (7) članova i njihovih zamjenika.
Izbor članova i zamjenika članova Savjeta vrši se na Izbornoj skupštini .
Članak 13.
Savjet:
• koordinira radom Vijeća u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Vijeća,
• izvršava odluke Skupštine,
• predlaže nacrt Statuta, njegovih izmjena i dopuna, te predlaže proračun, programske
smjernice i druge opće akte Vijeća,
• podnosi izvještaje o svom radu Skupštini,
• operacionalizira program rada Vijeća i predlaže način njegove realizacije
• osniva posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja
• obavlja i druge poslove i zadatke koji se odnose na planove i programe Vijeća, a koje mu
zaključcima Skupštine i odlukama članica, budu stavljeni u zadatak.
Članak 14.
Na način djelovanja Savjeta primjenjuju se odredbe Statuta Vijeća.
3. NADZORNI ODBOR
Članak 15.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Vijeća o čemu podnosi izviješće
Skupštini. O svom nalazu i mišljenju obavještava i tijelo čiji je rad nadzirao.
Nadzorni odbor broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici. U
Nadzornom odboru ne može se birati onaj član koji je ujedno u sastavu Savjeta.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik ili dva člana Nadzornog odbora.
Sva su tijela Vijeća dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u svu dokumentaciju koja se tiče
djelatnosti Vijeća.
4. KOORDINATOR
Članak 16.
Savjet među svojim članovima bira Koordinatora.
Koordinator Vijeća organizira i vodi poslovanje Vijeća .
Koordinator zastupa i predstavlja Vijeće, ili dogovara na sastancima Skupštine i Savjeta druge
predstavnike Vijeća, ovisno o kojim područjima/partnerima se radi. Koordinatorov mandat traje tri
godine i može biti ponovo biran.
Članak 17.
Koordinator može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata u svako doba odlukom Savjeta.
Ako je utvrđeno povjerenja Koordinatoru ponovni postupak utvrđivanja povjerenja se može provesti
tek nakon proteka tri mjeseca od odluke o povjerenju.
Postupak utvrđivanja povjerenja Koordinatoru može pokrenuti bilo koji član Savjeta ili članica Vijeća.

Koordinator može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran:




na vlastiti pismeni zahtjev;
ako djeluje protivno uputama i smjernicama Skupštine, zakonu, Statutu ili Pravilniku;
ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Vijeća.

Članak 18.
Osim Statuta Vijeća sve druge akte Skupštine i Savjeta potpisuje Koordinator.
IV. SREDSTVA
Članak 19.
Vijeće je neprofitna, neregistrirana asocijacija udruga, a novčana sredstva pribavlja od donacija i
poklona, iz vlastitih aktivnosti te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. O raspodjeli sredstava
odlučuje Savjet Vijeća.
Članak 20.
Financijska sredstva koje Vijeće ostvari prije registracije i otvaranja žiro-računa će se voditi preko
zasebnog računa kod udruge Koordinatora ili druge udruge članice Vijeća, koja ima kapacitete za
vođenje financijskog poslovanja Vijeća.
V. JAVNOST RADA
Članak 21.
Rad Vijeća je javan. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova Vijeća i šire
javnosti o radu tijela Vijeća.
VI. PRESTANAK RADA
Članak 22.
Vijeće prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Pravilnik Vijeća udruga stupa na snagu danom donošenja.

U Omišu, dne 06. ožujka 2008.g.

