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Temeljem Statuta Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995.usvojenog na 
9.glavnoj skupštini 13.travnja 2012.godine u Novom Vinodolskom predsjedništvo ROSH-a donijelo je 
izmijenjena i dopunjena Pravila Regionalnog odbora za Središnju Hrvatsku. 
 
 

PRAVILA 
REGIONALNOG ODBORA ZA SREDIŠNJU HRVATSKU 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Pravila Regionalnog odbora za Središnju 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 ROSH. 
 Osnivanju, ustrojstvu, pravima i obvezama Ogranka 
 Sredstvima za rad 
 Načinu donošenja Pravila i općih akata 
 Drugim pitanjima od značaja za ROSH 

 
Članak 2. 

 
Regionalni odbor za Središnju Hrvatsku (u daljnjem tekstu ROSH) je ustrojstvena jedinica rada i 
djelovanja Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. (u daljnjem tekstu: Udruga) 
koja nema svojstvo pravne osobe. 
 
II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 
 

Članak 3. 
 
ROSH djeluje pod nazivom: 
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 1990.-1995. 
REGIONALNI ODBOR ZA SREDIŠNJU HRVATSKU 
Skraćeni naziv je UHB HEP-a 90.-95. ROSH. 
 

Članak 4. 
 
ROSH djeluje na području Središnje Hrvatske sa sjedištem koje se određuje prema sjedištu predsjednika 
ili tajnika. 

Članak 5. 
 
ROSH koristi pečat udruge s time da svaki Regionalni odbor ima brojčanu oznaku (ROSH 6) 
 
 
II. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 



 3 

 
Članak 6. 

 
ROSH zastupa Predsjednik ROSH-a, Tajnik ROSH-a ili član Predsjedništva ROSH-a po punomoći 
Predsjednika ROSH-a. 
 
IV. NAČIN RADA I DJELOVANJA 
 

Članak 7. 
 
Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom Udruge, ROSH će: 

 osnivati stalne i povremene komisije i stručne grupe radi obrade pojedinih pitanja iz područja 
djelovanja ROSH. 

 surađivati s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama te organizacijama koje podupiru rad ROSH 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 vrsta pomoći članovima ROSH-a i njihovim obiteljima 

 
Članak 8. 

 
Djelovanje ROSH-a je javno. 
Članovi se o radu ROSH-a izvješćuju dostavom pisanih materijala i putem sastanaka tijela ROSH-a 
 
V. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 
 

Članak 9. 
 
ROSH čine svi članovi Udruge koji su na njegovom području zaposleni u dijelovima HEP-a iz djelatnosti 
proizvodnje, prijenosa i distribucije. 
Član ROSH-a  istovremeno je i član Udruge, stoga se odredbe Statuta Udruge o pravima, obvezama i 
stegovnoj odgovornosti članova u cijelosti primjenjuje i na članove ROSH-a. 
 
VI.TIJELA ROSH 
 

Članak 10. 
 
Tijela ROSH-a su: 

1. Skupština 
2. Predsjedništvo 
3. Predsjednik 
4. Nadzorni odbor 
Na mandat člana tijela ROSH-a shodno se primjenjuju odredbe Statuta Udruge o članovima tijela 
Udruge. 
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1. SKUPŠTINA ROSH 
 

 
Članak 11. 

 
Skupština je najviše tijelo ROSH-a 
Skupštinu ROSH-a čine Sabornici iz svih Ogranaka s njezinog područja. 
Na svakih 25 članova Ogranka, javnim glasovanjem bira se jedan Sabornik.Svaki Ogranak zastupljen je 
na Skupštini  s najmanje jednim Sabornikom. 
 

Članak 12. 
 
Skupština zasjeda redovno i izvanredno. 
Redovno zasjedanje Skupštine je svake četiri godine. 
 

Članak 13. 
 
Predsjednik ROSH-a može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 
jedne trećine ukupnog broja članova ROSH-a, s time da se odmah predloži Dnevni red, vrijeme i mjesto 
održavanja. 
Ako Predsjednik ROSH-a ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz 
prethodnog stavka sazvat će je predlagač. 
Na Izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojeg je sazvana. 
 

Članak 14. 
 
Skupštinu saziva Predsjednik ROSH dostavljanjem pisanih poziva članovima, najmanje 15 dana prije 
održavanja sjednice. 
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog Dnevnog reda. 
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na Dnevnom redu. 
Način rada Skupštine uređuje se Poslovnikom. 
Na početku rada Skupštine, određuje se način glasovanja. 
 

Članak 15. 
 
Skupština pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovine članova 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 članova. 
Iznimno od prethodnog stavka Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova o 
donošenju Pravila,njihovim izmjenama i dopunama,a o prestanku rada ROSH-a dvotrećinskom većinom 
ukupnog broja članova. 
 
2.PREDSJEDNIŠTVO ROSH 
 

Članak 18. 
 
Predsjedništvo ROSH-a je izvršno tijelo Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini. 
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Predsjedništvo čini: 
 Predsjednik 
 Tajnik 
 Pet dopredsjednika 

Članak 19. 
 
Predsjedništvo : 
- usvaja  Pravila, njihove izmjene i dopune, kao i druge opće akte ROSH 
- podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu 
- imenuje Tajnika ROSH 
- imenuje komisije i druga povremena radna tijela ROSH 
- donosi odluke o isključenju iz članstva 
- predlaže počasne i dobrotvorne članove  središnjem odboru Udruge 
- predlaže članove i druge osobe za dodjelu priznanja,pohvala i nagrada skupštini ROSH-a 
- donosi Odluke i druge aktivnosti iz nadležnosti Skupštine između dva zasjedanja 
- donosi Odluke (na temelju opravdanih zamolbi)o dodjeli potpore članovima ROSH-a 
-  

Članak 20. 
      ROSH ima  tajnika koji : 
      -    sudjeluje u pripremi sjednica  i osigurava uvjete za njihov rad; 
      -    osigurava izvršenje odredaba Statuta, Pravila, odluka, zaključaka i smjernica tijela ROSH; 
      -    zastupa ROSH; 
      -    daje obavijesti o radu ROSH i neposredno surađuje sa tijelima Udruge i drugim Regionalnim    
            odborima od zajedničkog interesa; 
      -    brine za namjensko trošenje sredstava  
      -   organizira i odgovara za evidenciju članstva 
      -   obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela ROSH. 
 

Članak 21. 
 
Sjednice Predsjedništva ROSH održavaju se po potrebi. 
Sjednica se može održati ako je istoj nazočna većina članova Predsjedništva,a pravovaljane odluke se 
donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.  
 
3. NADZORNI ODBOR 
 

Članak 22. 
 
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na način da se iz svake djelatnosti  
(proizvodnje,prijenosa i distribucije) imenuje po jedan član. 
Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva ROSH. 
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi 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. 
 

Članak 23. 
 
Nadzorni odbor zasjeda u punom sazivu i odluke donosi jednoglasno. 
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Članak 24. 
 
Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 

- primjenu odredaba ovih Pravila i drugih općih akata ROSH 
- materijalno financijsko poslovanje 
- ostvarivanje odluka 
- podnosi izvješće o svom radu Skupštini ROSH,Središnjem odboru Udruge,Nadzornom odboru 

Udruge 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština 

 
4. PREDSJEDNIK 
 

Čanak 25. 
 
Predsjednik ROSH-a zastupa,predstavlja i potpisuje Regionalni odbor. 
Predsjednik ujedno je i Predsjednik Skupštine i Predsjedništva ROSH. 
 

Članak 26. 
 
Predsjednik ROSH-a : 

- priprema,saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Predsjedništva ROSH-a 
- brine o poštivanju Statuta i drugih općih akata Udruge,kao i ovih Pravila 
- nadzire i koordinira rad svih tijela ROSH-a 
- brine o provođenju Odluka 
- obavlja i druge poslove od značaja za rad ROSH-a 

 
VII. OSNIVANJE, USTROJSTVO, PRAVA I OBVEZE OGRANAKA 
 

Članak 27. 
 
Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, ROSH ima Ogranke u području proizvodnje, 
prijenosa i distribucije. 
Ogranak čine svi članovi Udruge zaposleni u odgovarajućim radnim cjelinama. 
 

Članak 28. 
 
Svaki Ogranak predstavlja Predsjednik izabran javnim glasovanjem na Izbornoj skupštini pojedinog 
Ogranka. 
Predsjednik Ogranka je ujedno i član Skupštine ROSH 
 

Članak 29. 
 
Tijela Ogranka su : 
1. Predsjednik Ogranka 
2. Dopredsjednik Ogranka 
3. 3 člana predsjedništva Ogranka(Ogranak do 50.članova) ili 
    5 članova predsjedništva Ogranka (Ogranak do 100 članova) ili 
    7 članova predsjedništva Ogranka (Ogranak sa preko 100 članova) 
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Članak 30. 
 
Predsjednik Ogranka brine o informiranosti članstva i potiče aktivnosti na prikupljanju potrebite 
dokumentacije o članstvu, ističe članove kojima je potrebna pomoć, predlaže isključenje člana, te obavlja 
i druge poslove od značaja za djelatnost Udruge. 
 
VIII. SREDSTVA ZA RAD 
 

Članak 31. 
 
ROSH raspolaže sredstvima putem podračuna Udruge. 
 
 

Članak 32. 
 
Predsjednik i Tajnik ROSH-a su nalogodavci za sredstva Udruge te odobravaju isplate koje utvrdi ili 
usvoji predsjedništvo temeljem Proračuna za tekuću godinu. 
 
IX. PRAVILA I DRUGI OPĆI AKTI 
 

Članak 33. 
 
Temeljni opći akt ROSH-a 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 i ostalim općim aktima Udruge. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 
Tumačenje odredaba ovih Pravila u nadležnosti je Predsjedništva ROSH-a 
 

Članak 35. 
 
Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja 
 
 
 
 
 
U Virovitici 19.10.2012.god. 
                                                                                                        Predsjednik ROSH-a 
                                                                                                         Vjekoslav Sović v.r. 
 
  
 
 
 


