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Projekt dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ najboljima od najboljih,
ima zadaću da kreira ambijent za nova stvaranja i izrastanje novih generacija poduzetnika
- stvaratelja za stoljeća. Laureati nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ bit će
veliki uzor novim generacijama poduzetnika - stvaratelja !

U V O D:
Projekt dodjele nagrada i priznanja za doprinos razvoju poduzetništva na području Srednje i Jugoistočne
Europe1 „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ pokrenut je 2013. godine. Inicijator, kreator projekta i nositelj svih
aktivnosti je Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ Zagreb (dalje: MEF „PERSPEKTIVE“).
Cilj Projekta je: javno odavanje priznanja i usmjeravanje pažnje šire javnosti na velike vizionare i lidere
sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati, temelj i glavni pokretač
napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.
Nakon višemjesečne procedure, uz sudjelovanje nekoliko stotina zainteresiranih: poduzetnika, kompanija,
nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, obrazovnih i znanstvenih institucija, medija i drugih, za prve laureate
nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, za 2014. godinu, predloženo je 340 kandidata iz devet zemalja
(Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Njemačka, Srbija, Slovenija i Švedska).
Odlukom Međunarodnog neovisnog stručnog Komiteta 2 za dodjelu nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA
STOLJEĆA“, za prve laureate proglašeno je 63 poduzetnika (fizičke i pravne osobe) iz osam zemalja.
Prve nagrade i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ za 2014. godinu dodijeljene su na svečanostima u
Dubrovniku, 27. 03. 2015. godine.
Na inicijativu pojedinih laureata, jedan broj članova Programskog odbora MEF „PERSPEKTIVE“ predložio je, a
Programski odbor donio Odluku o formiranju MEĐUNARODNOG KLUBA LAUREATA NAGRADA I PRIZNANJA
„STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ u okviru MEF „PERSPEKTIVE“.
Temeljem Odluke iz prethodnog paragrafa, Programski odbor, na prijedlog Upravnog odbora MEF
„PERSPEKTIVE“ d o n o s i

PRAVILNIK
O RADU MEĐUNARODNOG KLUBA LAUREATA
NAGRADA I PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

I. OSNOVNE ODREDBE
1.

Međunarodni klub laureata nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ (skraćeno: Klub
„STVARATELJI ZA STOLJEĆA“) formira se i djeluje u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma
„PERSPEKTIVE“ Zagreb.
Klub nema status pravne osobe.

1

Od 2015. godine, dodjela nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ proširena je geografski / tržišno i na Srednju Europu.
Akademik prof. dr. Boris Tihi, predsjednik Komiteta (BiH); dr. Sandra Švaljek, zamjenica predsjednika Komiteta (Hrvatska); prof.
dr. Sinša Zarić, zamjenik predsjednika Komiteta (Srbija); prof. dr. sc. Slavica Singer, (Hrvatska); prof. dr. Nenad Brkić, (BiH); mr.
sci. Franc Pangerl, (Slovenija); mag. oec. Vesna Cvitanović, (Hrvatska); prof. dr. Jugoslav Jovičić, (BiH); prof. dr. Biljana
Sekulovska-Gaber, (Makedonija); prof. dr. Aleksandar Andrejević, (Srbija); prof. dr. Rusmir Sendić, (BiH) i prof. dr. Bahrija
Umihanić, (BiH).
2
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II. CILJEVI KLUBA
2.

Strateški cilj djelovanja Kluba laureata nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ (dalje: Klub)
je promocija i razvoj kulture poduzetništva te promocija značaja poduzetništva za sveukupan
ekonomski i društveni razvoj.

3.

Ostali ciljevi djelovanja Kluba su:
▪ promocija i unaprjeđenje Projekta „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“,
▪ promocija laureata, njihovog poslovanja, proizvoda i usluga,
▪ pružanje doprinosa u uspješnijem poslovanju laureata,
▪ kreiranje ambijenta za međusobnu poslovnu suradnju laureata,
▪ realizacija edukacijskih, humanitarnih i drugih projekata kojima će se unaprjeđivati
konkurentnost laureata i društveno - odgovorno poslovanje,
▪ promocija značaja cjeloživotnog učenja te stvaranja organizacija koje uče kao i provođenje
različitih edukacijskih programa,
▪ umrežavanje, zbližavanje i druženje laureata te njegovanje pozitivnih i prijateljskih odnosa,
▪ međusobno zbližavanje zaposlenika laureata kroz različite poslovne i društvene aktivnosti
Kluba.

III. NAČIN RADA I DJELOVANJA KLUBA
4.

Klub svoje ciljeve ostvaruje kontinuiranim radom i djelovanjem u formi:
 održavanja zvaničnih sastanaka članova Kluba,
 neformalnog druženja članova Kluba,
 međusobne neposredne, elektroničke i telefonske komunikacije,
 međusobne korektne i poštene poslovne suradnje,
 organiziranjem različitih događanja društvenog, edukacijskog i poslovnog karaktera,
 organiziranjem različitih humanitarnih akcija,
 komunikacije i suradnje sa državnim, znanstveno-obrazovnim, međunarodnim i diplomatskim
organima, organizacijama i institucijama,
 zajedničkog djelovanja sa organizacijama civilnog društva,
 suradnje sa poduzetnicima (fizičke osobe) i poduzetničkim organizacijama (pravne osobe),
 posebne suradnje sa organizacijama civilnog društva i drugima koje imaju misiju promovirati
poduzetništvo i doprinositi njegovom razvoju.

IV. ČLANSTVO U KLUBU
5.

Članovi Kluba mogu biti:
a) Laureati nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“. Ovi članovi imaju status i naziv:
Zaslužni član.
b) Laureati nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ za životno djelo imaju staus i naziv:
Počasni član.
c) Ostali članovi MEF „PERSPEKTIVE“ mogu postati članovi Kluba na vlastitu inicijativu/zahtjev i
uz pristanak Kluba. Ovi članovi imaju status i naziv: Pridruženi članovi.

6.

Članovi Kluba su fizičke i/ili pravne osobe, zavisno od toga tko je laureat nagrade i priznanja odnosno
tko je član MEF „PERSPEKTIVE“. U pravilu, laureata – pravnu osobu u Klubu zastupa i predstavlja čelna
osoba (predsjednik / član Uprave i/ili predsjednik N.O. i/ili glavni direktor).

7.

Prava i obveze člana Kluba su da:
▪ štiti i zastupa interese Kluba,
▪ promovira ciljeve i pozitivne rezultate djelovanja Kluba,
▪ inicira i predlaže aktivnosti Kluba,
▪ sudjeluje u pripremi i realizaciji programskih aktivnosti Kluba,
▪ vrši i sve druge aktivnosti koje su u funkciji boljeg, kvalitetnijeg i transparentnijeg rada te
djelovanja Kluba,
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▪
▪
▪
▪
▪

svojim djelovanjem doprinosi radu i kreiranju ugleda Kluba i MEF „PERSPEKTIVE“,
uživa adekvatne povlastice u programskim sadržajima i akcijama MEF „PERSPEKTIVE“ u
statusu VIP (veoma važne osobe),
poštuje akte i odluke Kluba te funkcijski autoritet predsjednika Kluba,
poštuje i pomaže članove Kluba kao kolege i sebi ravnopravne članove Kluba,
pod povlaštenim uvjetima sudjeluje u svim aktivnostima MEF „PERSPEKTIVE“.

8.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Član Kluba može prestati biti članom Kluba kada to zaželi i danom
kada to u pisanoj formi zatraži od Kluba.

9.

Osobe koje nisu prethodno postale članom MEF „PERSPEKTIVE“, ne mogu biti članom Kluba. Laureati –
članovi Kluba ne moraju biti članovi MEF „PERSPEKTIVE“, odnosno, ukoliko iz bilo kojeg razloga ne
žele, ne moraju produživati članstvo u MEF „PERSPEKTIVE“3 /Vidjeti Poziv za učlanjenje u MEF
„PERSPEKTIVE“/.

10. Članarina se ne plaća kao niti bilo kakav drugi oblik redovitog / kontinuiranog financiranja rada i
djelovanja Kluba.
11. Klub će, posebnim Pravilnikom, pobliže propisati način učlanjenja u Klub te druge odrednice koje mogu
biti važne za nesmetan rad članova Kluba i Kluba kao asocijacije.

V. ORGANI KLUBA
12. Organi Kluba su:
a) Predsjednik/ca Kluba i
b) Predsjedništvo Kluba.
Predsjedništvo Kluba čine predsjednik Kluba i dopredsjednici Kluba.
13. Predsjednika Kluba i dopredsjednike Kluba biraju članovi Kluba koji su prisutni na zvaničnom
(konstituirajućem / izbornom) sastanku Kluba. Da bi bili izabrani, predloženi predsjednik/ca Kluba i
predloženi dopredsjednici Kluba trebaju dobiti natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Kluba.
Prilikom izbora, članovi Kluba trebaju imati u vidu potrebu o raznovrsnosti strukture Predsjedništva
Kluba u pogledu stručne, profesionalne, nacionalne i spolne zastupljenosti. Predsjednik i
dopredsjednici se biraju iz različitih zemalja. Dopredsjednici se biraju po jedan iz svake zemlje iz koje
potječu laureati. Iz zemlje iz koje potječe predsjednik Kluba, ne bira se dopredsjednik.
14. Predsjednik i dopredsjednici Kluba biraju se na mandat koji traje dvije kalendarske godine. Ista osoba
može istu funkciju obnašati više godina odnosno više mandata.
15. Klub će, Pravilnikom iz točke 11, pobliže propisati način rada organa Kluba te druge odrednice koje
mogu biti važne za nesmetan rad organa Kluba i Kluba kao asocijacije.

VI. MATERIJALNE I ORGANIZACIJSKE PRETPOSTAVKE ZA RAD I DJELOVANJE KLUBA
16. U ostvarivanju postavljenih ciljeva i programskih sadržaja, Klub će koristiti infrastrukturu i logističku
potporu MEF „PERSPEKTIVE“, ali - na temelju dobrovoljnosti - i potporu svojih članova.
17. Financiranje programskih aktivnosti Kluba vrši se sredstvima MEF „PERSPEKTIVE“, ali - na temelju
dobrovoljnosti - i financijskim sredstvima članova Kluba. Klub, odnosno MEF „PERSPEKTIVE“, može, na
temelju programskih aktivnosti Kluba, primati: donacije, dotacije, sponzorska sredstva i sredstva iz
drugih izvora (npr. dobrovoljni prilozi članova). Takva sredstva se koriste isključivo za financiranje rada
i djelovanje Kluba i njegovih programskih aktivnosti.

3

Laureati, činom dobijanja nagrade i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, automatski postaju članovi MEF „PERSPEKTIVE“
(bez obveze plaćanja članarine) i ono traje jednu godinu - u godini nakon koje im je nagrada i priznanje uručeno.
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18. Klub može realizirati posebne programe i projekte temeljem javnih poziva drugih organizacija i
institucija ako su oni srodni programskim aktivnostima Kluba i ako su usmjereni na zadovoljenje ciljeva
djelovanja Kluba.
19. Sve financijske transakcije vrše se preko transakcijskih računa MEF „PERSPEKTIVE“ a u skladu sa
zakonskim odredbama i računovodstvenim standardima. Sve financijske transakcije Kluba, prethodno,
prije odgovorne osobe u MEF „PERSPEKTIVE“, odobrava i predsjednik Kluba.

VII. JAVNOST RADA KLUBA
20. Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba osigurava se obavještavanjem interne i eksterne javnosti o
radu i realizaciji programskih aktivnosti Kluba putem: pisama, elektroničkih poruka, priopćenja za
javnost, organiziranjem konferencija za novinare, gostovanjem u javnim medijima te davanjem izjava
za medije i na druge prikladne načine.
21. Pravo davanja izjava za medije imaju svi članovi Kluba, poštujući odredbe točke 7 Pravilnika.
22. Zvanična priopćenja za javnost, organiziranje i gostovanje na konferencijama za novinare te
gostovanje u javnim medijima, koordinira i usmjerava, uz pomoć MEF „PERSPEKTIVE“, predsjednik
Kluba ili od njega ovlašteni član Kluba.

VIII. PRAVA I ODGOVORNOSTI ZA RAD KLUBA I U KLUBU
23. Asocijativnu i društvenu odgovornost za rad Kluba ima predsjednik Kluba. Asocijativnu i društvenu
odgovornost za realiziranje pojedinih funkcija i programskih aktivnosti ima predsjednik Kluba i član
Kluba koji je od predsjednika zadužen za vođenje / koordiniranje te funkcije i/ili programske aktivnosti.
Svaki član Kluba snosi odgovornost za osobno ponašanje u Klubu i u radu Kluba.
24. Pravnu i financijsku odgovornost za rad Kluba snosi MEF „PERSPEKTIVE“.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE / TRAJANJE PRAVILNIKA
Pravilnik stupa na snagu kada bude usvojen na sjednici Programskog odbora MEF „PERSPEKTIVE“. Prethodno će
Upravni odbor MEF „PERSPEKTIVE“ o sadržaju Pravilnika provesti raspravu među laureatima „STVARATELJI ZA
STOLJEĆA“ - članovima Kluba. Programskom odboru će biti prezentiran prijedlog Pravilnika koji će obuhvatiti
sve prijedloge, komentare i sugestije budućih članova Kluba.

Predsjednik Programskog odbora
MEF „PERSPEKTIVE“
Prof. dr. sci Nikica Gabrić

Predsjednik Upravnog odbora
MEF „PERSPEKTIVE“
Vinko Ćuro

Zagreb, 01. 12. 2015. godine
Broj: 115 – KSZS / 15.
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Predsjednik Međunarodnog kluba laureata
„STVARATELJI ZA STOLJEĆA“
Svetozar Janevski

