PRAVILNIK POVJERENSTAVA
HRVATSKE REDOVNIČKE KONFERENCIJE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj Pravilnik se donosi temeljem Statuta i Pravilnika o radu, gospodarskom i financijskom
poslovanju Hrvatske redovničke konferencije. Ovaj Pravilnik određuje ustroj, članstvo i
djelovanje povjerenstava Hrvatske redovničke konferencije.
Članak 2.
Povjerenstva su tijela Hrvatske redovničke konferencije. Povjerenstva koja djeluju pri
Hrvatskoj redovničkoj konferenciji određena su Statutom HRK (čl. 42).
Prema potrebi mogu se osnivati i druga povjerenstva (§ 2. istog članka).

OPĆE ZADAĆE POVJERENSTAVA
(čl. 46 Statuta)
Članak 3.
•

promicati suradnju među redovnicima, redovnicama i s biskupijskim tijelima koji
djeluju na istom polju apostolata;

•

promicati odgovarajuću formaciju redovnika koji djeluju na istom polju apostolata;

•

obavljati zadatke povjerene od Vijeća i upućivati Vijeću svoje prijedloge;

SKUPŠTINA I VIJEĆE HRK
Članak 4.
Osnivanje novih povjerenstva ili gašenje postojećih donosi Skupština HRK (Statut čl. 42 § 2).
Skupština ili Vijeće može po potrebi osnivati i ad hoc povjerenstva.
Po isteku mandata Vijeću ističe i mandat voditeljima i članovima povjerenstava.
Skupština će, ako je moguće, produljiti mandate voditeljima i članovima povjerenstva ili
imenovati nove.
Ukoliko Skupština ne imenuje voditelje i članove povjerenstava Vijeće HRK će ih imenovati.
Vijeće HRK redovito imenuje voditelje i članove povjerenstava. Povjerenstava mogu Skupštini
i Vijeću iznijeti svoje prijedloge za nove voditelja ili članove povjerenstava.
Na Skupštinu (Statut čl. 20) se pozivaju voditelji povjerenstava koja djeluju pri Konferenciji
kada se raspravlja o njihovu radu i planovima.
Voditelj Povjerenstva izvještavaju redovito Vijeće o radu povjerenstva. (Čl. 45 Statuta)

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 5.
Povjerenstva tvore: voditelj i četiri člana od kojih je jedan i tajnik povjerenstva. Povjerenstva
mogu imati i veći broj članova ako za tim ima potrebe.
Članovi Povjerenstva između sebe izabiru tajnika povjerenstva.
Povjerenstva, ako je moguće i preporučljivo, neka se sastoje od podjednakog broja i redovnika
i redovnica.
Povjerenstvo se može po potrebi podijeliti na sekcije. Pojedini članovi povjerenstva mogu od
voditelja povjerenstva biti imenovani voditeljima određenih projekata povjerenstva. O takvom
imenovanju treba obavijestiti Vijeće.

MANDAT U POVJERENSTVU
Članak 6.
Članstvo u povjerenstvima traje tri godine, a može se produžiti i na više trogodišta. Ipak se
preporuča da se članovi i članice povremeno izmjene.
Prijevremeni prekid mandata može biti na zahtjev više poglavarice ili poglavara.
U slučaju prijevremenoga prekida mandata pojedinog člana ili voditelja povjerenstva o tome
obavijesti Vijeće Konferencije. Vijeće imenuje drugog člana koji ne mora biti iz iste ustanove.

SJEDNICE POVJERENSTVA
Članak 7.
Rad povjerenstava odvija se na sjednicama. Sjednice se održavaju dva puta godišnje, a po
potrebi i više puta.
Svi su članovi dužni sudjelovati na sastancima.
Na sjednicama povjerenstva može sudjelovati i predsjednik Konferencije.
Na prvom sastanku povjerenstva članovi između sebe biraju tajnika/tajnicu povjerenstva.
Voditelj povjerenstva saziva sjednice, predlaže predmet rasprave i prema dogovorenom i
predloženom dnevnom redu ravna radom sjednice.
Tajnik pomaže voditelju i vodi zapisnik sjednica. Zapisnik sjednica dostavlja Tajništvu
Konferencije.
U odsutnosti voditelja zamjenjuje ga tajnik.

PLAN RADA POVJERENSTVA
Članak 8.
Voditelj povjerenstva jednom godišnje Vijeću Konferencije dostavlja Plan rada povjerenstva.
Plan rada treba sadržavati aktivnosti koje povjerenstvo planira provesti.
Plan treba sadržavati i planirane novčane izdatke potrebne za provedbu planiranih aktivnosti,
te logističku i drugu potporu koju povjerenstvo treba od Tajništva.

Vijeće će na svojoj sjednici usvajati Planove rada povjerenstava.
Povjerenstvo na Skupštini podnosi izvješće o provedbi Plana rada svim članicama
Konferencije.

NOVČANA SREDSTVA ZA POTREBE POVJERENSTVA
Članak 9.
Hrvatska redovnička konferencija podmiruje troškove rada povjerenstva na temelju stvarnih
potreba i predloženih projekata. Projekti i potrebe obrazlažu se Vijeću Konferencije u pisanom
obliku. Vijeće Konferencije donosi odluku o financiranju određenih projekata povjerenstava.
Dobivena sredstva Povjerenstva troše isključivo u namjenske svrhe. O tome se podnosi izvješće
Skupštini Konferencije, a knjigovodstveno Tajništvu.
Vijeće Konferencije odlučuje o izvanrednim potrebama povjerenstava (Pravilnik Čl. 66.)

OSTALE ODREDBE
Članak 10.
Povjerenstva mogu, u koordinaciji s Tajništvom, koristiti prostorije Hrvatske redovničke
konferencije za svoje potrebe.
Povjerenstva neka se koriste internetskim stranicama, časopisima i drugim sredstvima
informiranja Konferencije kako bi provodili svoje aktivnosti i informirali o njima. Povjerenstva
neka u tome tijesno surađuju s Tajništvom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ovaj Pravilnik može se izmijeniti samo odlukom Skupštine s natpolovičnim brojem glasova.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, usvajanja na Skupštini.

Ovaj Pravilnik usvojen je na Skupštini HRK 2019. godine.

