КОДЕКС КЛАСТЕРА „ДУНЂЕР“ НИШ
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КОДЕКС Кластера је скуп правила о правима и дужностима чланова
Кластера, заснованих на високом степену њихове професионалне и моралне
одговорности.
Овај КОДЕКС се односи на све чланове Кластера.
Чланови Кластера су обавезни да све информације до којих дођу а у вези су са
обављањем циљева и задатака утврђеним Статутом Кластера искористе
првенствено у грани у оквиру Кластера у којој делују а све ради остваривања
циљевa и задатака због којих је Кластер основан.
Проток информација између чланова Кластера је слободан и неограничен.
Чланови Кластера се обавезују да ће по потреби лобирати – стварати
интересну групацију ради остваривања интереса и циљева Кластера или
гране у оквиру Кластера, те заступати или бранити интересе сваког члана и
Кластера у целини када је то потребно и оправдано ради заштите интереса
како чланова тако и Кластера. Ово се посебно односи на пружање подршке
грани унутар Кластера као и чланству како материјално, обезбеђивањем
потребних новчаних средстава, кредита, опреме, репро материјала, одређених
акција, тако и обезбеђивањем одређених права и заштите интереса Кластера
и чланства, како код грана државне управе и правосуђа, тако и код
друштвено-политичких организација и других сличних организација.
Обавеза је чланова Кластера да међусобно размењују све информације, те да
све послове које међусобно буду реализовали, остваре по најповољнијим
тржишним условима.
Послове које буду обављали уз учешће и посредовање Кластера, чланови ће
радити потпуно јавно уз информисање на пригодан начин како чланства
тако и јавности. Чланови су обавезни да након реализације сваког послапројекта из кога је остварена одређена добит, а који је остварен у складу са
Статутом и посебно са циљевима и задацима Кластера, издвоје одређена
средства у виду донације Кластеру, како би се та средства могла искористити
за нормалан рад Кластера а све у сврху остваривања циљева и задатака
Кластера.
Чланови су дужни да у оквиру основне обавезе према Кластеру измирују
прописану чланарину, те извршавају све обавезе везане за рад у Кластеру, а
које проистичу из функције које члан обавља у Кластеру, те да поштују и
извршавају одлуке и закључке орагана Кластера.
Члан је дужан да при обављању послова везаних за Кластер, као и у другим
јавним активностима и приватном животу, чува углед Кластера као и
властити углед уз поштовање највиших етичких стандарда.
За све поступке супротне КОДЕКСУ Кластера чланови одговарају
дисциплински у за то предвиђеном поступку.
Овај КОДЕКС ступа на снагу одмах по његовом усвајању на Скупштини
Кластера.
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