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                              UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA 

                             HRVATSKE  ELEKTROPRIVREDE  1990. – 1995. 

                             REGIONALNI ODBOR ZA ISTOČNU HRVATSKU  

__________________________________________________________________________                                
 

 

Temeljem Statuta Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. 

Skupština Regionalnog odbora za istočnu Hrvatsku, održana dana 28.02.2020. godine donijela 

je  

 

 

PRAVILA 
REGIONALNOG ODBORA ZA ISTOČNU HRVATSKU 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Pravila Regionalnog odbora za istočnu Hrvatsku (u daljnjem tekstu : Pravila) sadrže  

odredbe o: 

 Nazivu, sjedištu i području djelovanja Regionalnog odbora 

 Predstavljanju i zastupanju 

 Načinu rada i djelovanja 

 Članstvu, pravima, obvezama, i odgovornosti članova 

 Upravnim tijelima, načinu izbora i opoziva, te načinu odlučivanja u sjednicama tijela 

RO. 

 Osnivanju, ustrojstvu, pravima i obvezama Ogranka 

 Sredstvima za rad 

 Načinu donošenja Pravila i općih akata 

 Drugim pitanjima od značaja za RO 

 

Članak 2. 

 

Regionalni odbor za istočnu Hrvatsku (u daljnjem tekstu ROIH) je ustrojstvena jedinica rada i 

djelovanja Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. (u daljnjem 

tekstu: Udruga) u kojoj se ostvaruju prava i obveze članova Udruge. Regionalni odbor nema 

svojstvo pravne osobe. 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 
 

Članak 3. 

 

ROIH djeluje pod nazivom: 

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 1990.-1995. 

REGIONALNI ODBOR ZA ISTOČNU HRVATSKU – OSIJEK 

Skraćeni naziv je UHB HEP-a 90.-95. ROIH. 
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Članak 4. 

 

ROIH djeluje na području istočne Hrvatske sa sjedištem u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 7. 

 

Članak 5. 

 

ROIH koristi pečat udruge koji ima svoju brojčanu oznaku  br.5A. 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 
 

Članak 6. 

 

ROIH zastupa Predsjednik i Tajnik ROIH-a. Vanredno, član Predsjedništva  po punomoći 

Predsjednika, može zastupati ROIH za određene poslove u određenom vremenskom periodu. 

 

IV. NAČIN RADA I DJELOVANJA 
 

Članak 7. 

 

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom Udruge, ROIH će: 

 osnivati stalna i povremena povjerenstva i stručne grupe radi obrade pojedinih pitanja 

iz područja djelovanja ROIH-a. 

 surađivati s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama te organizacijama koje podupiru 

rad ROIH-a i Udruge 

 organizirati sastanke, tribine i druge skupove o pitanjima od interesa za članstvo. 

 poduzimati akcije glede obilježavanja i očuvanja mjesta stradanja hrvatskih branitelja 

iz Domovinskog rata. 

 organizirati prigodne svečanosti u svrhu obilježavanja značajnih događanja u 

Domovinskom ratu 

 pružati materijalne i druge vrste pomoći članovima ROIH-a i njihovim obiteljima 

temeljem pravilnika. 

 

Članak 8. 

 

Djelovanje ROIH-a je javno. 

Članovi se o radu ROIH-a izvješćuju putem sastanaka tijela ROIH-a, obavijestima na web 

stranici Udruge, oglasima  ili na drugi pogodan način. 

 

 

V. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST 

ČLANOVA 
 

Članak 9. 

 

ROIH čine svi članovi Udruge koji zadovoljavaju uvjete propisane Statutom članak 12. a koji 

imaju prebivalište ili mjesto rada na teritoriji Regionalnog odbora. 
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Prava i obveze članova, temeljem Statuta Udruge, omogućava i provodi Regionalni odbor 

kroz svoja tijela.  

Počasne članove proglašava Središnji odbor na prijedlog Regionalnog odbora. 

Dokumentaciju članstva vodi i čuva Regionalni odbor. 

 

VI. TIJELA ROIH-a 
 

Članak 10. 

 

Tijela ROIH-a su: 

1. Skupština 

2. Predsjednik 

3. Predsjedništvo 

4. Nadzorni odbor 

Na mandat člana tijela regionalnog odbora i temeljne organizacijske jedinice Ogranka, 

shodno se primjenjuju odredbe Statuta Udruge, članak 20. o mandatu članova tijela 

Udruge. 

 

1. SKUPŠTINA  

 

Članak 11. 

 

Skupština je najviše tijelo ROIH-a. 

Skupštinu čine sabornici iz svih Ogranaka s njezinog područja. Na svakih 15 članova Ogranka 

bira se jedan sabornik. Svaki Ogranak zastupljen je na Skupštini  s najmanje jednim 

sabornikom. Sabornici se biraju javnim glasovanjem na prijedlog Ogranka. 

  

Članak 12. 

 

Skupština Regionalnog odbora može biti redovna, izvanredna ili izborna. 

Redovno zasjedanje Skupštine je svake četiri godine. 

 

Članak 13. 

 

Izvanrednu skupštinu može sazvati: 

 Predsjednik RO na vlastitu inicijativu ili većine članova Predsjedništva RO 

 na pisani zahtjev NO Regionalnog odbora zbog neostvarivanja Programskih zadataka 

ili kršenja Statuta ili Proračuna,  

 zahtjev natpolovične većine sabornika Skupštine, 

 zahtjev  najmanje jedne trećine ukupnog broja članova ROIH-a. 

Kod navedenih zahtjeva potrebno je predložiti Dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja. 

Ako Predsjednik RO-a ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz 

prethodnog stavka sazvat će je predlagač i o tome obavijestiti Središnji odbor. 

Na Izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojeg je sazvana. 
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Članak 14. 

 

Skupštinu saziva Predsjednik ROIH-a dostavljanjem pisanih poziva članovima, najmanje 15 

dana prije održavanja sjednice. 

Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog Dnevnog reda. 

Na početku rada Skupštine, određuje se način glasovanja. 

 

Članak 15. 

 

Skupština pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovine sabornika Skupštine. 

Ako Skupštini nije nazočna natpolovična većina članova, zasjedanje se odgađa za jedan sat. 

Po proteku tog vremena, zasjedanje će se održati ako je nazočna najmanje jedna trećina 

ukupnog broja sabornika. 

Članak 16. 

 

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih sabornika. 

Iznimno od prethodnog stavka Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih 

članova o donošenju Pravila, njihovim izmjenama i dopunama, kao i o prestanku rada  

ROIH-a. 

Članak 17. 

 

Skupština Regionalnog odbora: 

1.) donosi i mijenja Pravila Regionalnog odbora, Poslovnik o svome radu i opće akte; 

2.) bira i razrješava predsjednika Regionalnog odbora, dopredsjednike i članove ostalih tijela 

Regionalnog odbora; 

3.) imenuje sabornike za Glavnu skupštinu Udruge temeljem odredbi Statuta i odluke 

Središnjeg odbora; 

4.) predlaže članove  tijela Udruge 

5.) daje smjernice za rad tijela Regionalnog odbora; 

6.) raspravlja i odlučuje o prijedlozima i zahtjevima upućenim Glavnoj skupštini, a osobito o 

prijedlozima i zahtjevima članova svoga područja; 

7.) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim u Pravilima Regionalnog odbora. 

 

 

2. PREDSJEDNIK 

 

Čanak 18. 

 

Predsjednik ROIH-a zastupa, predstavlja i potpisuje Regionalni odbor. 

Predsjednik je ujedno i Predsjednik Skupštine i Predsjedništva Regionalnog odbora. 

 

Članak 19. 

 

Predsjednik ROIH-a : 

- priprema, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Predsjedništva Regionalnog 

odbora 

- brine o poštivanju Statuta i drugih općih akata Udruge, kao i ovih Pravila 

- nadzire i koordinira rad svih tijela Regionalnog odbora 

- brine o provođenju Odluka 

- obavlja i druge poslove od značaja za rad Regionalnog odbora 
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3. PREDSJEDNIŠTVO  
Članak 20. 

 

Predsjedništvo ROIH-a je izvršno tijelo Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini. 

 

Predsjedništvo čini: 

 Predsjednik 

 Tajnik 

 3 dopredsjednika 

Članak 21. 

 

Predsjedništvo : 

- utvrđuje prijedlog Pravila i njegovih izmjena i dopuna, kao i drugih općih akata 

ROIH-a 

- podnosi Skupštini izvješće o radu 

- imenuje Tajnika Regionalnog odbora, na prijedlog Predsjednika RO 

- imenuje povjerenstva i druga povremena radna tijela  

- predlaže počasne i dobrotvorne članove  Središnjem odboru Udruge 

- donosi odluke o privremenim, stegovnim mjerama za članove koji povrede Statut ili 

svojim djelovanjem štete ugledu Udruge 

- donosi prijedloge o isključenju iz članstva te ih prosljeđuje Središnjem odboru 

- donosi prijedloge Programa rada, Financijskog plana, Završnog izvješća za Regionalni 

odbor te predlaže iste Središnjem odboru na usvajanje  

- predlaže članove i druge osobe za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada skupštini 

ROIH-a 

- donosi Odluke i druge aktivnosti iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja 

- donosi Odluke temeljem Pravilnika o potporama  

- utvrđuje točan broj sabornika po Ograncima za Skupštinu Regionalnog odbora i 

Glavnu skupštinu 

 

Članak 22. 

 

Sjednice Predsjedništva RO održavaju se po potrebi. 

Sjednica se može održati ako je istoj nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane 

odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva. 

 

Članak 23. 

Tajnik Regionalnog odbora: 

1.) sudjeluje u pripremi sjednica svih tijela Regionalnog odbora i osigurava uvjete za njihov 

rad 

2.) osigurava izvršenje odredaba Statuta, ovih Pravila i odluka i zaključaka Predsjedništva RO 

3.) zastupa Regionalni odbor 

4.) vodi zapisnike na sjednicama Predsjedništva RO  

5.) brine za namjensko trošenje sredstava, te za ostvarenje potraživanja Regionalnog odbora 

6.) organizira i odgovara za evidenciju članstva 

7.) obavlja i druge poslove koje mu povjeri  Predsjedništvo Regionalnog odbora. 
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4. NADZORNI ODBOR 

 

Članak 24. 

 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. 

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva Regionalnog odbora. 

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi NO između sebe, saziva sjednice 

Nadzornog odbora najmanje dva puta godišnje, rukovodi njegovim radom i obavlja druge 

poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština. 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini. 

Predsjednik Nadzornog odbora Regionalnog odbora ujedno je i član Glavnog nadzornog 

odbora Udruge. 

 

Članak 25. 

 

Nadzorni odbor zasjeda ukoliko je prisutna većina članova. Odluke donosi jednoglasno. 

 

Članak 26. 

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 

- primjenu odredaba ovih Pravila i drugih općih akata Udruge i Regionalnog odbora 

- primjenu Programa rada i Proračuna 

- ostvarivanje odluka 

- ostvarivanja prava i izvršavanja obveza članova Udruge 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština 

 

Izvješće o svom radu podnosi Skupštini ROIH-a i Glavnom nadzornom odboru Udruge. 

 

 

VII. OSNIVANJE, USTROJSTVO, PRAVA I OBVEZE 

OGRANAKA 
 

Članak 27. 

 

Temeljna organizacijska jedinica Regionalnog odbora jest Ogranak. Ogranak ne raspolaže 

financijskim sredstvima. Sredstva za aktivnost ogranka osigurava Regionalni odbor. 

Regionalni odbor za istočnu Hrvatsku sastoji se od 17 Ogranaka :  

Beli Manastir, Đakovo, Izgradnja Osijek, Našice, Nova Gradiška, Plin Osijek, Pogon Osijek, 

Požega, Prijenos Osijek, Slatina, Slavonski Brod, TE-TO Osijek, Toplana Osijek, Valpovo, 

Vinkovci, Vukovar, Županja. 

 

 

Članak 28. 

Tijela Ogranka su: 

1. Skupština 

2. Predsjednik 

Skupština može po potrebi izabrati i druga tijela prema svom nahođenju. 
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Članak 29. 

 

Skupština Ogranka: 

1.) donosi Poslovnik o svome radu  

2.) bira i razrješava predsjednika Ogranka, i druga tijela prema nahođenju 

3.) imenuje sabornike za Skupštinu regionalnog odbora, temeljem odluke Predsjedništva RO 

4.) predlaže članove tijela Regionalnog odbora 

5.) daje smjernice za rad tijela Ogranka 

6.) odlučuje o drugim pitanjima vezanim za Ogranak i Regionalni odbor, utvrđenim ovim 

Pravilima Regionalnog odbora. 

 

Skupštinu Ogranka čine svi članovi Ogranka. 

Način rada Skupštine određen je Člankom 15. ovih Pravila. 

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih sabornika. 

Sjednice Skupštine održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 4 godine. 

 

Članak 30. 

 

Svaki Ogranak predstavlja Predsjednik izabran javnim glasovanjem na Izbornoj skupštini 

Ogranka. 

Predsjednik Ogranka: 

- priprema, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Ogranka 

- brine o poštivanju Statuta i drugih općih akata Udruge, kao i ovih Pravila 

- zastupa interese Ogranka u Regionalnom odboru  

- podnosi izvješće Skupštini Ogranka 

 

Predsjednik Ogranka je ujedno i sabornik  Skupštine Regionalnog odbora. Kada Ogranak 

broji više od 15 članova temeljem članka 11. ovog Pravilnika, izabiru se dodatni sabornici za 

Skupštinu Regionalnog odbora. U tom slučaju, odluku o broju sabornika Ogranka donosi 

Predsjedništvo RO. 

Predsjednik Ogranka brine o informiranosti članstva i potiče aktivnosti članstva, ističe 

članove kojima je potrebna potpora te sudjeluje u proceduri dodjele potpora temeljem 

Pravilnika o potporama, predlaže isključenje člana Regionalnom odboru, te obavlja i druge 

poslove od značaja za djelatnost Udruge. 

 

 

 

VIII. SREDSTVA ZA RAD 
 

Članak 31. 

 

ROIH raspolaže sredstvima temeljem Proračuna Regionalnog odbora, putem pod računa 

Udruge.  

 

 

Članak 32. 

 

Predsjednik i Tajnik Regionalnog odbora su nalogodavci za sredstva na računu Regionalnog 

odbora te odobravaju isplate koje usvoji Predsjedništvo temeljem Proračuna ili Odlukama za 

tekuću godinu. 
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Predsjednik Regionalnog odbora odobrava i potpisuje putne naloge članovima Regionalnog 

odbora. Putni nalog za Predsjednika  odobrava i potpisuje Tajnik Regionalnog odbora. 

 

IX. PRAVILA I DRUGI OPĆI AKTI 
 

Članak 33. 

 

Temeljni opći akt Regionalnog odbora su Pravila. 

Osim Pravila, Skupština može prema potrebi donijeti Poslovnik o svome radu, kao i druge 

opće akte koji ne smiju biti u suprotnosti sa odredbama Statuta Udruge, ovim Pravilima i 

ostalim općim aktima Udruge. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 

 

Tumačenje odredaba ovih Pravila u nadležnosti je Predsjedništva Regionalnog odbora. 

 

Članak 35. 

 

Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja. Od toga dana prestaju važiti do 

tada važeća Pravila. 

 

 

 

 

U Osijeku,28.02.2020. 

                                                                                                        Predsjednik ROIH-a 

                                                                                                          

                                                                                                            Anđelko Radić 

 

  

 

 

 


