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U svrhu razvoja i promocije volonterstva na području Splitsko-dalmatinske županije, a na  

temelju prijedloga Savjeta Volonterskog centra Split i članka 25. Statuta Udruge “MI”- Split, 

Upravni odbor Udruge “MI” – Split ( u daljnjem tekstu: Udruga)  

 

P R A V I L N I K 

o dodjeli Godišnje nagrade za razvoj i promociju volonterstva „Vinka Luković“ 

 

Članak 1. 

Ustanovljuje se Godišnja nagrada za razvoj i promociju volonterstva ‘Vinka Luković’ (daljnjem 

tekstu: Nagrada) kao znak javnog priznanja pravnim osobama za iskazani doprinos razvoju 

volonterstva i volonterskih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, 

Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.. Nagrada je nazvana imenom pok. Vinke Luković, 

istaknute humanitarke i volonterke.  

Članak 2. 

Nagrada se uručuje  jednom godišnje na svečanosti prigodom obilježavanja 5. prosinca - 

Međunarodnog dana volontera. 

Svake godine dodijelit će se minimalno 1 nagrada koja se sastoji od diplome i umjetničkog djela 

s istaknutnim nazivom dobitnika Nagrade. 

Vrstu  nagrade, kao i nazive kategorija za koje će se dodjeljivati nagrada, utvrđuje Savjet Volonterskog 

centra Split svake godine prije raspisivanja natječaja. 

 

     Članak 3. 

Pravo na sudjelovanje ostvaruju neprofitne organizacije-organizatori volontiranja definirane 

člankom 7. Zakona o  volonterstvu (NN22/13), a   koje su ostvarile značajan doprinos u domeni 

razvoja i promocije volonterstva na području četiriju županija iz Članka 1.  

Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu dati: udruge, institucije i ostale organizacije, obrazloženim 

prijedlogom pisanim putem, nakon raspisivanja javnog natječaja.  
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Organizator volontiranja može sam sebe predložiti kao kandidata za dodjelu Nagrade. Uvjet je da 

takvu prijavu podržavaju još najmanje 2 organizacije.  

 

Članak 4. 

Obrazloženi pisani prijedlog za dodjelu nagrade treba sadržavati: 

- Obrazac za prijavu kandidata u kojem je temeljito obrazložen volonterski program, 

njegov širi značaj i utjecaj na razvoj i promociju volonterstva  

- Popratna dokumentacija koja potkrepljuje navode kandidature kao što su određene 

publikacije, fotografije, novinski članci i sl. 

Članak 5. 

Postupak  za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Savjet Regionalnog Volonterskog centra 

Split Udruge „MI“ - Split raspisivanjem javnog natječaja. Natječaj se objavljuje tijekom mjeseca 

listopada ili studenog tekuće godine, a rezultati natječaja u mjesecu studenom tekuće godine. 

Tekst natječaja objavljuje se na web stranici Udruge „MI“ - Split i putem dostupnih sredstava 

javnog oglašavanja. 

U natječaju se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, rok za dostavu prijedloga i tijek postupka 

odabira najkvalitetnijih prijava). 

   Članak 6. 

Savjet Regionalnog Volonterskog centra Split odlučuje o dodjeli Nagrade. 

Savjet ima minimalno 5 članova, a sačinjavaju ga minimalno 2 zaposlenika Udruge „MI“ - Split i 

minimalno 3 predstavnika zaposlenika javnih ustanova i privatnih tvrtki koji provode volonterske 

aktivnosti.   

Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sastanku nazočno više od polovice njegovih članova, 

a odluka se smatra donesenom ako je za nju glasovala većina prisutnih članova tajnim glasanjem. 

Rok za donošenje odluke je 7 dana po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinje.  
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Članak 7. 

Nagrađeni organizator volontiranja bit će obaviješten pisanim putem, a javna objava bit će na 

samoj dodjeli Nagrade.  

Članak 8. 

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odbora Udruge „MI“ i bit će 

objavljen na internet stranici Udruge „MI“ - Split, odnosno programa Regionalnog Volonterskog 

centra Split. 

 

U Splitu, 31. listopada 2019. godine 
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