
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK 

O PRISTUPANJU I ISKLJUČENJU  

IZ ČLANSTVA LOKALNE AKCIJSKE 
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1. PRISTUPANJE U ČLANSTVO  
 

 

Na temelju članka 12. Statuta Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ od 20. ožujka 2018. 

godine, članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ je dobrovoljno i može biti 

redovno i pridruženo. Članovi Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ (u daljnjem tekstu 

LAG „VIP“) relevantni su i reprezentativni predstavnici javnih i privatnih lokalnih socio-

ekonomskih interesa, definiranih Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014, te u 

skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske. 

 

Članovima LAG-a „VIP“ mogu postati, prihvaćajući odredbe Statuta te interes obavljanja 

djelatnosti LAG-a „VIP“, predstavnici: 

 javne interesne skupine; 

 privatne interesne skupine koju čine predstavnici gospodarske interesne skupine i 

civilne interesne skupine. 

 

 

1.1. KATEGORIJE ČLANSTVA 

 

Pod javnom interesnom skupinom podrazumijevaju se jedinice lokalne i regionalne (područne) 

samouprave te trgovačka društva, ustanove i institucije koje su u njihovom većinskom 

vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (općine, gradovi, županije, turističke 

zajednice, kulturne, školske i/ili znanstvene institucije, Hrvatski Crveni križ i dr.). 

 

Pod gospodarskom interesnom skupinom smatraju se trgovačka društva, obrti, zadruge, 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i druge pravne osobe koje nisu u većinskom 

vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

 

Pod civilnom interesnom skupinom smatraju se neprofitne i nevladine organizacije civilnog 

društva, kao što su udruge, zaklade, fundacije, vjerske zajednice, fizičke osobe i dr. 

 

Članovi iz sve tri interesne skupine sudjeluju u radu i aktivnostima LAG-a „VIP“ putem osoba 

ovlaštenih za zastupanje ili putem imenovanih predstavnika, izuzev fizičkih osoba koje 

predstavljaju sebe osobno. 

 

Članstvo u LAG-u „VIP“  može biti redovno i pridruženo. 

 

Članovi LAG-a „VIP“ moraju imati sjedište odnosno prebivalište na teritoriju grada Virovitice 

i općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. PRAVA, DUŽNOSTI I OBVEZE ČLANOVA 

 

Redovni članovi LAG-a „VIP“ imaju pravo: 

 sudjelovati u aktivnostima LAG-a „VIP“; 

 biti informirani o radu LAG-a „VIP“ i materijalno-financijskom poslovanju; 

 odlučivati i sudjelovati u radu tijela LAG-a „VIP“; 

 imaju pravo birati i biti birani.  

Redovni članovi LAG-a „VIP“ imaju dužnost: 

 poštivati odredbe Statuta LAG-a „VIP“; 

 poštivati odluke tijela LAG-a „VIP“; 

 plaćati redovito godišnju članarinu. 

 

Pridruženi članovi LAG-a „VIP“ imaju sljedeća prava i obveze: 

 doprinositi ostvarivanju ciljeva LAG-a „VIP“; 

 pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata LAG-a „VIP“ te izvršavati preuzete 

obveze; 

 prisustvovati sjednicama Skupštine LAG-a „VIP“ bez prava glasa; 

 predlagati i sudjelovati u svim aktivnostima, projektima i programima LAG-a „VIP“  

te metodama unaprjeđenja rada LAG-a „VIP“; 

 upućivati primjedbe na rad tijela LAG-a „VIP“; 

 biti obaviješteni o radu LAG-a „VIP“  i njezinih tijela, uključujući i materijalno-

financijsko poslovanje; 

 surađivati s drugim pravnim osobama, savezima, zajednicama, mrežama i drugim 

oblicima povezivanja udruga na nacionalnoj i međunarodnoj razini u skladu s 

donesenim odlukama nadležnih tijela LAG-a „VIP“; 

 čuvati i podizati ugled LAG-a „VIP“,  

 poštivati ugled i prava drugih članova, korisnika i sudionika u radu LAG-a „VIP“. 

 

Odluku o primanju u članstvo i promjeni kategorije članstva LAG-a „VIP“  donosi Upravni 

odbor LAG-a „VIP“, na temelju potpisane (i ovjerene, ukoliko je primjenjivo) i dostavljene sve 

potrebne dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. POPIS OBAVEZNE DOKUMENTACIJE ZA PRIMANJE U ČLANSTVO LAG-a 

„VIP“ 

 

Član LAG-a 

„VIP“ 

Original ispunjene, 

potpisane i ovjerene 

pristupnice 

za članstvo u LAG-u 

„VIP“1, 2 

Preslika rješenja o 

osnivanju/ upisu/ 

registraciji u 

nadležni registar/ 

nadležno tijelo 

Preslika izvatka iz 

nadležnog registra (ne 

starijeg od 6 mjeseci) 

 

Original odluke nadležnog 

tijela/ odgovorne osobe o 

pristupanju u članstvo i 

imenovanju predstavnika 

člana u članstvo LAG-a 

„VIP“ 3 

Pravna osoba 

 

+  
(Pristupnica 1) 

+ + + 

Obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo 

(OPG)  

 

+ 
(Pristupnica 1) 

+ - + 

Obrt 

 

+ 

(Pristupnica 1) 

+ + + 

Fizička osoba 

 

+ 

(Pristupnica 2)
 4

 

- - -  

 

 

1.4. PROMJENA PREDSTAVNIKA U ČLANSTVU LAG-a „VIP“ 

 

U slučaju promjene imenovanog predstavnika člana u članstvu LAG-a „VIP“ (izuzev 

fizičkih osoba koje predstavljaju sebe osobno), potrebno je dostaviti Odluku nadležnog 

tijela/ odgovorne osobe člana o promjeni predstavnika člana5 u članstvu Lokalne akcijske 

grupe „Virovitički prsten“ ili Odluku nadležnog tijela/ odgovorne osobe člana o izmjeni i/ili 

dopuni Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika6 u Lokalnoj akcijskoj 

grupi „Virovitički prsten“. 

Na temelju odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe člana LAG-a „VIP“, Upravni odbor 

LAG-a „VIP“ donosi odluku o potvrđivanju promjene predstavnika člana u članstvu LAG-a 

„VIP“. 

                                                
1 U prilogu ovog Pravilnika nalazi se Pristupnica 1 (za pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) 

i obrte) te Pristupnica 2 (za fizičke osobe).  
2 Nije obavezno ovjeriti Pristupnicu 2 u slučaju ako je član fizička osoba i Pristupnicu 1 ako je član obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo (OPG) koji nema pečat, već je dovoljan samo potpis.  
3 U prilogu ovog Pravilnika nalazi se primjer Odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe o pristupanju u članstvo 

i imenovanju predstavnika u LAG-u „VIP“ za pravne/ fizičke osobe (izuzev fizičkih osoba koje u članstvu LAG-

a „VIP“ predstavljaju sebe osobno) 
4 Fizičke osobe obvezne su, u sklopu Pristupnice 2, dostaviti i potpisanu Izjavu da će u LAG-u zastupati sebe 
osobno, odnosno fizičku osobu kao jednog od predstavnika civilne interesne skupine. 
5 U prilogu ovog Pravilnika nalazi se primjer Odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe o promjeni predstavnika 

člana u članstvo LAG-u „VIP“ za pravne/ fizičke osobe (izuzev fizičkih osoba koje u LAG-u „VIP“ predstavljaju 

sebe osobno) 
6 U prilogu ovog Pravilnika nalazi se primjer Odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe člana o izmjeni i/ili dopuni 

Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u LAG-u „VIP“ za pravne/ fizičke osobe (izuzev 

fizičkih osoba koje u LAG-u „VIP“ predstavljaju sebe osobno) 

 

 



 

2. ISKLJUČENJE IZ ČLANSTVA 
 

Članstvo u LAG-u „VIP“ prestaje:  

 prestankom postojanja člana; 

 istupanjem putem dostavljene pisane izjave/ odluke/ zahtjeva nadležnog tijela/ 

odgovorne osobe člana; 

 isključenjem člana zbog nepoštivanja odredbi Statuta i odluka tijela LAG-a „VIP“ te 

drugih djelatnosti kojima se narušava ugled LAG-a „VIP“; 

 isključenjem zbog neplaćanja članarine redovnih članova LAG-a „VIP“. 

 

Odluku o isključenju članova LAG-a „VIP“ donosi Upravni odbor LAG-a „VIP“. Protiv odluke 

o isključenju od Upravnog odbora LAG-a „VIP“, član LAG-a „VIP“ ima pravo izjaviti prigovor 

Skupštini LAG-a „VIP“ u roku od petnaest (15) dana od primitka odluke Upravnog odbora 

LAG-a „VIP“. Odluka Skupštine LAG-a „VIP“ je konačna. 

 

Redovni član koji istupa, ili je isključen iz članstva Udruge, nema pravo na povrat uplaćenih 

članarina. Redovni član koji istupa, ili je isključen iz članstva Udruge, mora podmiriti članarinu 

i bilo koje druge iznose koje duguje do kraja kalendarske godine u kojoj je istupio, odnosno, u 

kojoj je razriješen članstva. 

 

U prilogu:  

1.  Pristupnica 1 (za pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i obrte) 

2.  Pristupnica 2 (za fizičke osobe) 

3.  Primjer odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe o pristupanju u članstvo i imenovanju  

 predstavnika u Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za pravne/ fizičke osobe   

 (izuzev fizičkih osoba koje u LAG-u „VIP“ predstavljaju sebe osobno) 

4.  Primjer odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe o promjeni predstavnika člana u   

 članstvu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za pravne/ fizičke osobe (izuzev  

 fizičkih osoba koje u LAG-u „VIP“ predstavljaju sebe osobno) 

5.  Primjer odluke nadležnog tijela/ odgovorne osobe člana o izmjeni i/ili dopuni Odluke o   

 pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički  

 prsten“ za pravne/ fizičke osobe (izuzev fizičkih osoba koje u LAG-u „VIP“ predstavljaju  

 sebe osobno) 

 

URBROJ: LAG-VIP/MM-18-471 

U Virovitica, 28. prosinca 2018. godine 
 

 

UPRAVNI ODBOR LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „VIROVITIČKI PRSTEN“ 

                           

 PREDSJEDNICA 

Tihana Harmund, dipl.oec. 

 

 

_______________________ 


