UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA
HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
1990.-1995.
Na temelju Statuta Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990. – 1995. Središnji
odbor Udruge na 10. sjedniciI održanoj 08.09.2017. godine donosi:
POSLOVNIK O RADU SREDIŠNJEG ODBORA
UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA
HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 1990. – 1995.
Članak 1.
U radu Središnjeg odbora( u daljnjem tekstu SO) imaju pravo sudjelovati članovi SO izabrani na
Glavnoj izbornoj Skupštini Udruge temeljem članka 29. Statuta.
Sjednici SO mogu prisustvovati ostali pozvani članovi, počasni članovi i gosti koji mogu
sudjelovati u njezinom radu ali bez prava glasa kod donošenja odluka.
Članak 2.
Rad SO je javan.
Članak 3.
Sjednicu SO otvara i vodi predsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti ili nemogućnosti
sudjelovanja predsjednik može ovlastiti jednog dopredsjednika Udruge za vođenje sjednice.
Članak 4.
Predsjednik Udruge dostavlja poziv članovima SO u kojem predlaže dnevni red, te ga daje na
usvajanje na sjednici SO.
Članak 5.
U slučaju potrebe glasovanja o pojedinoj odluci SO glasovanje je javno. Odluke se donose
nadpolovičnom većinom prisutnih članova SO. Sjednica se može održati ako je prisutna većina
članova SO. Ako SO nema potrebitu većinu, zasjedanje se odgađa za jedan sat. Po isteku tog
vremena sjednica se odgađa ukoliko nije prisutno najmanje 8 članova SO.
Članak 6.
Središnji odbor na sjednicama donosi odluke temeljem ovlasti iz Statuta Udruge.
Članak 7.
Sve odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova SO.
Članak 8.
Predsjednik daje riječ članovima i ostalim sudionicima u raspravi po redu prijavljivanja. Trajanje
rasprave nije ograničeno.
Predsjednik može prekinuti raspravu odnosno može oduzeti riječ sudioniku ukoliko se ne
pridržava teme rasprave ili se nedolično ponaša.
Svaki sudionik u raspravi ima pravo na jednu repliku u okviru točke dnevnog reda.
Članak 9.
O radu SO vodi se zapisnik. Zapisnik ovjerava predsjednik Udruge vlastoručnim potpisom.
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Članak 10.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja.

U Ravnoj Gori, 08.rujna.2017.
Predsjednik Udruge:
Davor Tomljanović v.r.
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