PLAN RADA UBH PRSTEN U 2018.GODINI
R.br.

Naziv aktivnosti-projekta

Nositelj

Sudjeluje iz Udruge

Vanjski suradnici-gosti

Vrijeme

Mjesto

NAPOMENA

SJEDNICE TIJELA UPRAVLJANJA

Sjednice Predsjedništva UO
1

Sjednice Upravnog odbora
Udruge
2

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik

Predsjedništvo UO
Predsjednik NO
Predsjednik Suda časti

po potrebi

Predstavnici udruga i
zavičajnih klubova s
Predsjednik
kojima surađujemo,
Zamjenik
Glavni
predstavnici institucija
tajnik
Članovi UO
RH i BiH i ostalih
Predsjedništvo UO Predsjednik i članovi NO koji na bilo koji način
Predsjednik i članovi SČ surađuju ili sudjeluju u
Pravne osobe
projektima Udruge.

64/7: 13.02.18.
65/8: 17.04.18.
66/9: 05.06.18.
67/10: 11.09.18.
68/1: 14.11.18.

74/6- 27.02.18.
75/7-08.05.18.
76/8-26.06.18.
77/9-25..09.18.
78/1.06.11,18

Prostorije Udruge:
Ulica grada
Vukovara 235
Zagreb

Pozivamo sve
članove UO i Udruge
da Tajništvu dostave
prijedloge točaka
dnevnog reda, ideje i
prijedloge projekata
najkasnije deset
dana prije
održavanja sjednice.
Sjednice su
otvorene za sve
članove.

Pozivamo sve
članove UO i Udruge
da Tajništvu dostave
Dvorane tvrtki
prijedloge točaka
AutoZubak i MSAN, dnevnog reda, ideje i
te druge dvorane
prijedloge projekata
članova i prijatelja
najkasnije deset
UBH Prsten koje se dana prije
besplatno stave na održavanja sjednice.
raspolaganje Udruzi Sjednice su
u Zagrebu i u
otvorene za sve
sjedištima
članove. Svi koji na
podružnica i
bilo koji način
ogranaka.
surađuju s Udrugom
mogu predložiti
točke dnevnog reda.

Izborna Skupština i
obilježavanje 13. obljetnice
Udruge
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Predsjednik
Zamjenik
Glavni
tajnik Predsjedništvo Članovi UBH Prsten
UO
Upravni
odbor

- Predstavnici Udruga s
kojima Udruga Prsten
surađuje
-Predstavnici institucija
RH i BiH
-mediji u RH i BIH.

13.10.2018.

Dvorana tvrtke
MSAN, Buzinska
cesta 10 Zagreb

Podružnice i ogranci
UBH Prsten u
koordinaciji s
Tajništvom planiraju
termine održavanje
skupština.

ODNOSI S JAVNOŠĆU I VIJEĆE ZA MEDIJE

- provedba PR strategije
Udruge
priprema tekstova za webstranicu i časopise
- priprema i izdanje tiskanog
broja
časopisa ”Prsten”
- osmišljavanje pristupa
medijima i otvaranje novim
društvenim mrežama
- redizajn web-stranice
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Predsjednik
Zamjenik
Glavni Klubovi Udruge
tajnik
Vijeće za Forum mladih
medije
Tajništvo Upravni odbor
Udruge

Članovi udruga, KUD i
zavičajni klubovi Hrvata
BiH u RH i inozemstvu.
Mediji u RH, BiH i
inozemstvu.
- tvrtka za PR aktivnost

Stalna aktivnost

Prostorije Udruge:
Ulica grada
Vukovara 235
Zagreb

Pozivamo članove
UO i članove Udruge
koji imaju želje i
znanja da se
pridruže radu Vijeća
za medije, te da
šalju prijedloge
teksta za webstranicu i časopis.

SURADNJA S DRŽAVNIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA I UDRUŽENJIMA

Održavanje sastanaka s
predstavnicima vlasti u RH i
BiH na svim razinama,
predsjednicima hrvatskih
političkih stranaka i drugim
čimbenicima u BiH na teme:
- položaj Hrvata u BiH,
promjene Ustava BiH i
Predsjednik
promjena izbornih zakona BiH Zamjenik
i entiteta.
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO
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Članovi UO i članovi
Udruge

Predstavnici drugih
udruga u RH i BiH
Predstavnici medija u RH
i BiH
Predstavnici institucija
RH i BiH
Politički predstavnici
hrvatskog naroda u BiH
Međunarodne institucije
Katolička crkva u RH i
Po potrebi i u
BiH.
dogovoru sa svim
sudionicima

BiH i RH

Članove Udruge
pozivamo da se
uključe u ove
aktivnosti u svojim
rodnim mjestima u
BiH i mjestima gdje
žive te da svojim
prijedlozima
pomognu tijelima
upravljanja Udruge u
definiranju stajališta
koja će pomoći
Hrvatima u BiH.

Klubovi Udruge
Forum mladih
Članovi UO
Članovi Udruge
Nastavak suradnje i
održavanja sastanaka s
Predsjednicom RH, Hrvatskim
saborom, Vladom RH,
Središnjim državnim uredom
za Hrvate izvan Republike
Hrvatske,
saborskim zastupnicima u
Hrvatskom saboru iz dijaspore
te županijskim i lokalnim
vlastima u RH.
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Stalna aktivnost

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO

Predstavnici institucija
RH i BiH.
Predstavnici hrvatskog
naroda u BiH.

Pozivamo sve
zainteresirane
članove Udruge da
se uključe u
aktivnost i da prate
Prostorije Udruge i zakone i propise od
podružnica, te drugi interesa Hrvata BiH i
prostori u RH i BiH. predlažu pitanja ili
teme za razgovore.

Aktivnosti u BiH i inozemstvu:
- posjeti općinama i gradovima
BiH, na inicijativu članova UO
i Udruge, nakon poziva
lokalnih vlasti i udruga i
povodom obilježavanja raznih
obljetnica ili vjerskih događaja
- posjet i suradnja s
udrugama i zavičajnim
klubovima Hrvata BiH u
inozemstvu

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO

Stalna aktivnost

Članovi Udruge
nositelji su
organizacije posjeta
i susreta u rodnim
gradovima i
općinama u BiH ili
udrugama ili
institucijama u svom
rodnom kraju.
Pozivamo Hrvate u
BiH da se učlane u
Udrugu
bosanskohercegova
čkih Hrvata Prsten u
BiH.

Termini će
naknadno biti
određeni

Pozivamo članove
UO i članove Udruge
da predlože teme,
predavače i
pridonesu
organizaciji okruglih
stolova.

Klubovi Udruge,
Forum mladih
Članovi UO
Članovi Udruge
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BiH i inozemstvo
po potrebi

KONFERENCIJE, OKRUGLI STOLOVI, PREDAVANJA I OSTALA DOGAĐANJA

Održavanje okruglih stolova o
temama bitnim za članstvo
Udruge, Hrvate podrijetlom iz
BiH, Hrvate u BiH, te
sudjelovanje na okruglim
stolovima, predavanjima i
konferencijama koje se
odnose na Hrvate u BiH i
Predsjednik
Hrvate podrijetlom iz BiH.
Zamjenik
Glavni tajnik
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Predsjedništvo UO
Članovi UO i članovi
Udruge

Predstavnici drugih
udruga u RH i BiH
Predstavnici medija
Predstavnici institucija
RH i BiH
Politički predstavnici
hrvatskog naroda u BiH
Međunarodne institucije
Katolička crkva u RH i
BiH.

RH i BiH

Predavanja, tribine,
predstavljanje knijga i drugih
publikacija.

Klub znanstvenika
Forum mladih
Klub žena
Klub poduzetnika
Tajništvo Udruge

Članovi UO i članovi
Udruge
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14.Večer članova i prijatelja
UBH Prsten

Predstavnici drugih
udruga u RH i BiH,
Predstavnici medija,
Predstavnici institucija
RH i BIH,
Predstavnici hrvatskog
naroda u BiH,
HKD Napredak,
Paneuropska unija u RH i
BiH,
Termine određuju
Zagreb, sjedišta
Katolička crkva u RH i
nositelji u suradnji s podružnica i u
BiH.
Tajništvom Udruge drugim gradovima
RH i BiH.

Predsjednik i
zamjenik
predsjednika, glavni
tajnik,
Klubovi, FM, podružnice i Prijatelji i članovi UBH
Predsjedništvo UO ogranci
Prsten
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Podružnice i ogranci
održavaju druženja
ili Večeri po svom
planu uz
01.12.2018. Zagreb koordinaciju datuma
ili Vukovar
održavanja

RAD S USTROJSTVENIM JEDINICAMA I OSNIVANJE NOVIH

Posjet podružnicama,
ograncima i sudjelovanje u
9 provedbi njihovih aktivnosti.

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO

Članovi UO
Članovi Udruge

Stalna zadaća
Lokalne vlasti i drugi

RH

Pozivamo članove
UO i članove
Udruge, te
predstavnike udruga
s kojima Udruga
Prsten surađuje da
predlože teme i
mjesta održavanja
tribina te pridonesu
odazivu članstva i
gostiju na tribine.

Podružnice i ogranci
održavaju druženja
ili Večeri po svom
planu uz
koordinaciju datuma
održavanja

Osnivanje Udruge
bosanskohercegovačkih
Hrvata Prsten u BiH te
podružnica ili predstavništava
UBH Prsten u inozemstvu.

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO

Klubovi Udruge,
Forum mladih
Članovi UO
Članovi Udruge
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po potrebi

Rad na osnivanju novih
ogranaka i podružnica u RH,
posjet i susret s Hrvatima iz
BiH u mjestima gdje žive u
RH, razgovor s udrugama i
zavičajnim klubovima Hrvata
BiH koje djeluju na tim
prostorima, kao i razgovor s
predstavnicima lokalne vlasti.

Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo i UO Članovi Udruge
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Osnivačka skupština
UBHH Prsten u BiH
na datum otvaranja BiH i inozemstvo
Konzulata RH u BiH

Hrvati podrijetlom iz BiH i Stalna aktivnost
svi prijatelji UBH Prsten

Pozivamo Hrvate u
BiH da se učlane u
Udrugu
bosanskohercegova
čkih Hrvata Prsten u
BiH.
Pozivamo
zainteresirane
Hrvate podrijetlom iz
BiH i sve prijatelje
Udruge da nam se
pridruže i iniciraju
osnivanje
podružnica u
županijama RH i
ogranaka u mjestima
gdje žive.

RH

ZAKLADA PRSTEN
osiguranje stabilnog načina
financiranja za isplatu
dodijeljenih stipendija za
2017./2018.
- Humanitarni koncert "Ja
ljubim"
- definirati održivi broj
stipendija i raspisati u rujnu
natječaj za stipendije za
2017./2018. akademsku
godinu.
12

UO Zaklade
Ravnatelj Zaklade
Tajništvo Udruge

Upravni odbor Udruge
Predsjedništvo UO
Podružnice
Forum mladih
Klubovi Udruge
Članovi Udruge posebno
pravne osobe

Humanitarni koncert
17. ili 24.05.2018.
Muzej Mimara

Pozivamo sve
članove Udruge da
budu zakladnici
uplatom iznosa
ulaznice ili sukladno
mogućnostima,
također pozovite
prijatelje ili poslovne
partnere na HK da
podrže financiranje
Zaklade Prsten
kupovinom ulaznice
za HK.

ČLANSKA PRAVA I POVLASTICE
Izrada i distribucija članskih
iskaznica Udruge:
- izrada dizajna iskaznice
- tiskanje i uručivanje
iskaznica
- tromjesečno ažuriranje
iskaznica
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Predsjednik
Zamjenik
Glavni tajnik
Predsjedništvo UO

Upravni odbor
Klubovi i forumi

dizajner i tiskara

Klub poduzetnika

Gospodarstvenici iz RH i
BiH i njemačkog
govornog područja
Vlada RH i BiH
Gospodarska udruženja u
RH, BiH i Austriji.

Do srpnja izraditi
nove iskaznice
članova Udruge

Tajništvo Udruge

KLUBOVI UDRUGE I FORUM MLADIH
KLUB PODUZETNIKA
Održavanje susreta, članova
Kluba poduzetnika radi
međusobnog upoznavanja,
poticanja poslovanja i
uspostave suradnje s
poduzetnicima u RH, BiH i na
području njemačkog govornog
područja u inozemstvu, te
zajedničkih ulaganja u
gospodarske projekte u RH i
BiH.
Korištenje portala Kluba
poduzetnika.
Sudjelovanje članova KP na
21. međunarodnom sajmu
gospodarstva u Mostaru i
susret s gospodarstvenicima
BiH tijekom sajamskih dana.
Poslovni forum Kluba
poduzetnika i Hrvatske
gospodarske komore.

Predsjednik i
zamjenik
predsjednika KP
Izvršni odbor Kluba
poduzetnika
Tajništvo

Prema planu rada
Kluba poduzetnika
Održavanje
Prstenov poslovnog
foruma Zagreb2018. RH, BiH i
druga polovina lipnja inozemstvo
2018. .

Pozivamo sve
članove da predlože
dizajn članske
iskaznice, te svoje
članstvo potvrde
uplatom članarine i
ažuriranjem osobnih
podataka ukoliko je
nastupila promjena.

KLUB ŽENA
1. definiranje članstva
2. redefiniranje dijela webstranice
3. forum
4. logistička podrška tijelima
upravljanja, klubovima, forumu
mladih, zakladi
5. organizacija stručnih
predavanja
6. očuvanje tradicije
7. promocija udruge – kultura
8. promocije udruge – kontakti
sa srodnim udrugama

Predsjednica Kluba
Zamjenica
predsjednice
Voditeljice projekata
Radno
predsjedništvo Kluba
Članice Kluba
Klub žena

prema vrsti aktivnosti

Po planu rada KŽ

Prostorije Udruge i
podružnica i druga
mjesta okupljanja.

FORUM MLADIH

1. Redoviti sastanci
2.
Druženja mladih
3.
Suradnja s Klubom bosanskih
studenata 4.Predavanja
5. Teambuilding
6.
Sportske aktivnosti
7.
Mladi mladima - božićna hum.
akcija
8.
Organizacijska potpora
ostalim tijelima Udruge
9.
Poticanje modernizacije
Udruge
10.
Sudjelovanje u izradi nove
Predsjednik FMa i
web stranice i PR strategije
zamjenik
Udruge
predsjednika Fma

Ostali članovi FM-a

Klub bosanskih
studenata

RH, BiH i
inozemstvo
Po planu rada FM

Plan je podložan
promjenama ovisno
o novim prijedlozima
članova, situaciji,
mogućnostima
članova FM-a i sl.

KLUB ZNANSTVENIKA
1.
nastavak ažuriranja evidencije
članova Kluba te aktivnosti na
proširenju članstva;
2. na temelju prethodnog
značajnija distribucija
informacija bitnih za članove
Kluba i UBH Prsten;
3. rad na promociji Kluba i
članova u prilikama kada je to
moguće;
4. priprema i održavanje
okruglih stolova, tribina i
znanstveno-stručnog skupa;
5. u glasilu Prsten objavljivati
priloge o djelovanju Kluba
znanstvenika i druge
znanstvene priloge;
6. sve aktivnosti bi se odvijale
u suradnji s drugim Klubovima
Udruge, a pojedine bi se
organizirale u suradnji s
Hrvatskom Paneuropskom
unijom, Maticom Hrvatske,
HKD Napredak te, teme
vezane za poljoprivredu, u
suradnji s Hrvatskim
agroekonomskim društvom;
7. poticati aktivnije uključenje
podružnica Udruge Prsten.

Predsjednik kluba
Zamjenik
predsjednika
Vijeće Kluba
Članovi Kluba
Tajništvo Udruge

Prema planu rada
kluba
Članovi Kluba

RAD OSTALIH KLUBOVA

prema vrsti aktivnosti

Prostorije Udruge i
podružnica i druga
mjesta okupljanja.

- Klub utemeljitelja
- Zavičajni klubovi unutar
Udruge

Predsjednici klubova
Tajništvo Udruge
Članovi Udruge

Prema planu rada
kluba
po potrebi

PODRUŽNICE i OGRANCI RADE PO SVOM PLANU RADA KOJI SU OSNOVA PLANA RADA UDRUGE

Prostorije Udruge i
podružnica i druga
mjesta okupljanja.

Radno vrijeme
Tajništva: radnim
danom od 08:3019:00, petkom od
08:30 do 17:00.
Prostorije Tajništva
Udruge na
raspolaganju su uz
pravodobnu najavu,
a izvan radnog
vremena, subotom i
nedeljom prema
dogovoru.
Prostor Udruge je
dostupan svim
članovima UBH
Prsten i njihovim
prijateljima.

