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I. OPĆE ODREDBE 

  

Članak 1. 

Ženska inicijativa Hrvatske socijalno-liberalne stranke ( skraćeni naziv LIBERALKE ) interesni je oblik 
organiziranja unutar Hrvatske socijalno-liberalne stranke. 

  

Članak 2. 

Liberalke djeluju na području Republike Hrvatske u skladu sa Statutom HSLS-a i ovim Pravilima.  

 

Članak 3. 

Liberalke  imaju svoj znak.  

Znak je četvrtastog oblika u bojama HSLS-a, žutoj i plavoj,  te s upisanim nazivom: LIBERALKE. 

 

Članak 4. 

Liberalke mogu biti članicom meñunarodnih organizacija i udruga srodnih ciljeva i programa, a odluku o 
tomu donosi Predsjedništvo Liberalki. 

 

II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA 

 

Članak 5. 

Članice Liberalki su članice HSLS-a. 

Sve članice Liberalki imaju jednaka prava i obveze.  

 

Članak 6. 

Članica ima pravo:  

- birati i biti birana u tijela Liberalki 

- sudjelovati u donošenju odluka bilo neposredno ili putem predstavnica izabranih u tijelima Liberalki  

- iznositi prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Liberalki 

- biti informirana o radu Liberalki i njezinih tijela,  



- dobiti političku i svaku drugu potporu Liberalki. 

Članica je dužna:  

- djelovati u skladu s Pravilima o radu i Programom te ostalim općim aktima Liberalki 

- sudjelovati u radu tijela u koje je izabrana,  

- sudjelovati u provoñenju odluka tijela Liberalki,  

- podupirati Program i načela Liberalki pri izboru u tijela HSLS-a i institucije političkog sustava,  

- svojim javnim djelovanjem doprinositi ugledu Liberalki i promicanju liberalnih  načela.  

 

III. ORGANIZACIJA LIBERALKI 

 

VRSTE I MANDAT TIJELA LIBERALKI  

Članak 7. 

Tijela Liberalki jesu:  

- skupština  

- Predsjedništvo  

- predsjednica  

- tajnica 

Mandat izbornih tijela Liberalki na svim razinama organiziranja traje četiri godine, odnosno do izbora 
novih tijela.  

 

SKUPŠTINA  

Članak 8. 

Skupština je najviše tijelo Liberalki.  

Redovita izborna skupština održava se svake četiri godine, a saziva je predsjednica.  

Izvještajno-tematska skupština održava se u pravilu  jedanput godišnje, a saziva je predsjednica. 

Članak 9. 

Poziv za skupštinu mora biti poslan članicama skupštine najkasnije 7 dana prije njezinog održavanja.  

 



Članak 10. 

Skupštinu Liberalki čine članice Predsjedništva, predsjednica, potpredsjednice i tajnica Liberalki, članice 
svih tijela HSLS-a Hrvatske, zastupnice HSLS-a u Hrvatskom saboru i državne dužnosnice članice HSLS-
a te predstavnice općinskih, gradskih i županijskih organizacija Liberalki. 

Broj predstavnica Skupštine utvrñuje Predsjedništvo Liberalki na način da svaka općinska, gradska I 
županijska organizacija Liberalki treba imati najmanje jednu predstavnicu u trenutku donošenja odluke o 
sazivanju skupštine. 

Predstavnicu županije u kojoj nije osnovan niti jedan organizacijski oblik Liberalki može imenovati 
Predsjedništvo u dogovoru s predsjednicom/kom županijske organizacije HSLS-a.  

Članak 11. 

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina prisutnih 
članica.  

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članica.  

Izbor tijela Liberalki obavlja se u pravilu tajnim glasovanjem izmeñu više kandidatkinja.  

Skupština može poslovnikom utvrditi i da se tijela biraju javnim glasovanjem.  

Svaka županijska organizacija Liberalki mora biti zastupljena s najmanje jednom kandidatkinjom za tijela 
Liberalki koje bira Skupština.  

Članak 12. 

Skupština Liberalki:  

- razmatra i prihvaća Program,  

- razmatra i prihvaća Pravila o radu,  

- razmatra i prihvaća Poslovnik o radu Skupštine,  

- bira predsjednicu, potpredsjednice i  tajnicu  

- razmatra i prihvaća izvješće o radu predsjednice   

- odlučuje o povjerenju predsjednici, potpredsjednicama i članicama Predsjedništva.  

 

PREDSJEDNIŠTVO  

Članak 13. 

Predsjedništvo Liberalki je tijelo koje rukovodi radom izmeñu dviju skupština.  

Predsjedništvo se sastaje na poziv predsjednice Liberalki na redovite sjednice, a  najmanje dva puta 
godišnje.  



Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je prisutnost natpolovične većine članica Predsjedništva, a 
odluke se donose većinom glasova prisutnih.  

 

Članak 14. 

Predsjedništvo Liberalki čine predsjednica, četiri potpredsjednice, tajnica i predsjednice svih županijskih 
organizacija Liberalki. 

Na svojoj prvoj sjednici Predsjedništvo donosi Poslovnik o radu.  

 

Članak 15. 

Predsjedništvo Liberalki:  

- rukovodi radom izmeñu dviju skupština,  

- predlaže aktivnosti u okviru Programa,  

- odgovorno je za ostvarenje Programa,  

- utvrñuje prijedloge za izmjenu Pravila o radu i Programa,  

- potiče organiziranje članica Inicijative prema posebnim interesima,  

- utvrñuje broj predstavnica za skupštinu,  

- vodi brigu o ravnomjernoj zastupljenosti spolova u izborima za tijela HSLS-a,  

- potvrñuje osnivanje općinskih, gradskih i županijskih organizacija Liberalki 

- donosi odluke u slučaju spora meñu pojedinim općinskim, gradskim i županijskim organizacijama 
Liberalki 

- obavlja i druge poslove utvrñene ovim Pravilima i odlukom Skupštine.  

 

PREDSJEDNICA  

Članak 16. 

Predsjednicu Liberalki bira skupština.  

Predsjednica:  

- predstavlja Liberalke,  

- saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva  

- osigurava provedbu Programa i odluka skupštine i Predsjedništva,  



- podnosi izvješće skupštini.  

U odsutnosti predsjednice, njezine poslove i dužnosti obavljaju potpredsjednice.  

 

POTPREDSJEDNICE  

Članak 17. 

Liberalke  imaju četiri potpredsjednice koje bira skupština.  

Jedna od potpredsjednica zamjenjuje predsjednicu po njezinom ovlaštenju.  

U slučaju nemogućnosti predsjednice da odredi koja će je od potpredsjednica zamjenjivati, to će učiniti 
Predsjedništvo.  

                                          

Članak 18. 

TAJNICA 

Priprema materijale za rad Liberalki. 

Koordinira radne materijale županijskih, gradskih i općinskih organizacija Liberalki. 

Obavlja druge poslove koje joj povjeri predsjednica Liberalki. 

 

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - OBLICI ORGANIZIRANJA  

 

Članak 19. 

Temeljni oblici povezivanja i organiziranja članica Liberalki su gradske, općinske i županijske 
organizacije.  

Osnivačka skupština općinske i gradske organizacije može se održati ako organizacija ima najmanje 7 
članica.  

Gradske i općinske organizacije djeluju samostalno, sukladno Programu i Pravilima o radu Liberalki. 

Gradske i općinske organizacije povezuju se u županijsku organizaciju.  

Tijela gradskih, općinskih  i županijskih organizacija su: skupština, predsjednica i Predsjedništvo.  

Članak 20. 

U županijama u kojima ne postoji niti jedna organizacija Liberalki, Predsjedništvo može imenovati 
koordinatoricu u dogovoru s predsjednicom/kom županijske organizacije HSLS-a.  



Koordinatorica predstavlja županijsku organizaciju Liberalki na Skupštini i zadužena je za poticanje 
osnivanja općinskih ili gradskih organizacija Liberalki.  

Članak 21. 

Mandat tijela organizacijskih oblika Liberalki traje četiri godine, odnosno do izbora novih tijela.  

 

OPĆINSKE I GRADSKE ORGANIZACIJE LIBERALKI 

 

SKUPŠTINA  

Članak 22. 

Skupština je najviše tijelo općinske i gradske organizacije Liberalki, a saziva je predsjednica općinske i 
gradske organizacije.  

Redovita izborna skupština održava se svake četiri godine.  

Izvještajno-tematska skupština održava se u pravilu jednom godišnje.  

Članak 23. 

Skupština općinskih i gradskih organizacija Liberalki: 

- donosi odluku o organiziranju i poslovnik o svom radu,  

- razmatra i donosi program aktivnosti izmeñu dviju skupština,  

- bira predsjednicu, potpredsjednicu i članice Predsjedništva,  

- bira članice za skupštinu županijske organizacije Liberalki 

- može predlagati kandidatkinje za tijela Liberalki viših razina organiziranja,  

- razmatra i prihvaća izvješća o radu predsjednice i Predsjedništva,  

- odlučuje o povjerenju predsjednici, potpredsjednici, tajnici i članicama Predsjedništva,  

- svaka članica Skupštine može predlagati kandidatkinje za tijela općinske i gradske organizacije na 
poslovnikom propisan način.  

 

 

 

 

 



ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE LIBERALKI 

SKUPŠTINA  

Članak 24. 

Skupština je najviše tijelo županijske organizacije Liberalki. 

Redovita izborna skupština održava se svake četiri godine.  

Izvještajno-tematska skupština održava se u pravilu jednom godišnje.  

Skupštinu saziva predsjednica, a može se održati na zahtjev Predsjedništva ili polovice općinskih, 
odnosno gradskih organizacija Liberalki na području županije.  

Skupština se organizira na predstavničkom principu razmjerno broju članica općinskih, odnosno gradskih 
organizacija s tim da svaka općinska, odnosno gradska organizacija Liberalki treba biti zastupljena s 
najmanje tri članice.  

Skupština:  

- donosi odluku o organiziranju i poslovnik o svom radu,  

- razmatra i donosi program aktivnosti izmeñu dviju skupština,  

- razmatra i prihvaća izvješće predsjednice i Predsjedništva,  

- bira predsjednicu, potpredsjednice i članice Predsjedništva,  

- odlučuje o povjerenju predsjednici, potpredsjednicama, tajnici i članicama Predsjedništva,  

- bira članice skupštine Liberalki,  

- predlaže kandidatkinje za tijela Liberalki Hrvatske,  

- svaka članica skupštine ima pravo predlagati kandidatkinje za tijela županijske organizacije na način 
propisan poslovnikom o radu skupštine,  

- u postupku kandidiranja za tijela županijske organizacije vodi računa da svaka općinska i gradska 
organizacija Liberalki ima pravo biti zastupljena s najmanje jednom kandidatkinjom.  

 

Ostale uvjete i mjerila o predstavljanju na Skupštini utvrñuje Predsjedništvo.  

 

 

 

 

 



PREDSJEDNIŠTVO  

Članak 25. 

Predsjedništvo županijske organizacije Liberalki čine predsjednica, potpredsjednice i izabrane članice 
Predsjedništva.  

Predsjedništvo županijske organizacije Liberalki rukovodi radom izmeñu dvije skupštine, odgovorno je za 
provoñenje programa usvojenog na skupštini kao i za provoñenje odluka tijela Liberalki Hrvatske na svom 
području, potiče i koordinira rad gradskih i općinskih organizacija Liberalki, predlaže kandidatkinje za tijela 
Liberalki, utvrñuje liste kandidatkinja za tijela županijske organizacije Liberalki i brine o poštivanju 
ravnomjerne zastupljenosti spolova unutar svih tijela HSLS-a u županiji, u skladu s odredbama Statuta 
HSLS-a Hrvatske.  

Broj članica Predsjedništva i potpredsjednica odreñuje se odlukom o organiziranju županijske 
organizacije Liberalki.  

Predsjedništvo saziva predsjednica.  

 

PREDSJEDNICA  

Članak 26. 

Predsjednica saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva. Brine o provoñenju odluka Predsjedništva. 
Po njezinom ovlaštenju zamjenjuje je potpredsjednica.  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 27. 

Inicijativa žena HSLS-a Liberalke prestaje s radom ako to odluči više od tri četvrtine ukupnog broja 
članica Skupštine.  

 

Članak 28. 

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

U Splitu, 05.06.2010. 

 


