
 
 

     UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA                  
HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 1990.-1995. 
 
  
Na temelju članka 21.,24. i 17. Statuta Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. 
Skupština Udruge na 6. zasjedanju održanom 28.ožujka 2008.godine donijela je 
                  
 

POSLOVNIK O RADU IZBORNE SKUPŠTINE 
UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 

1990. – 1995. 
 

Članak 1. 
U radu Izborne skupštine Udruge sudjeluju sa pravom glasa 124 Sabornika izabranih na Izbornim 
skupštinama ROSH-a, ROJH-a, ROZH-a i ROIH-a                                      
Skupštini mogu prisustvovati počasni članovi i gosti, koji mogu sudjelovati u njezinom radu, ali bez prava 
glasa. 
 

Članak 2. 
 

Rad Izborne skupštine je javan. 
 

Članak 3. 
 

Skupštinu otvara Predsjednik Udruge. 
 

Članak 4. 
 

Predsjednik Udruge predlaže Radno predsjedništvo (predsjednik i četiri člana) koje rukovodi radom 
Skupštine. 
 

Članak 5. 
 

Radno predsjedništvo predlaže Dnevni red, te ga daje na usvajanje Skupštini . 
 
 

Članak 6. 
 

Radno predsjedništvo brine da se Skupština odvija po utvrđenom Dnevnom redu i odredbama ovog 
Poslovnika. 
 

 
Članak 7. 

Skupština bira radna tijela: 
  a)  Radno predsjedništvo ( pet člana) 
  b)  Kandidacijsko povjerenstvo (tri člana) 
  c)   Izborno povjerenstvo (tri člana) 
  d)   Verifikacijsko povjerenstvo (tri člana) 
  e)  Zapisničara                                     
 f)  Dva Ovjerovitelja zapisnika 
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Članak 8. 

 
Kandidacijsko povjerenstvo utvrđuje i podnosi listu kandidata za tijela Udruge o kojima će se glasovati na 
Izbornoj skupštini. 
 

Članak 9. 
 

 Sabornici imaju pravo predlagati kandidate za predsjednika Udruge koji ulaze na glasačku listu pod 
uvjetom da prijedlog podrži natpolovična većina nazočnih Sabornika . 
Kandidati na glasačkim listićima upisuju se po abecednom redu.  
                                                                            
  

Članak 10. 
 
Izborno povjerenstvo izvješćuje Skupštinu o rezultatima izbora. 
U slučaju tajnog glasovanja priprema glasačke listiće, prebrojava glasove i o rezultatima izvješćuje 
Skupštinu. 
 

Članak 11. 
 

Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje broj Sabornika na Skupštini, te izvješćuje Radno predsjedništvo da li 
je na Skupštini nazočan potreban broj sabornika za pravovaljano odlučivanje. 
 
 
 

Članak 12. 
 

Za pravovaljano odlučivanje na Skupštini mora biti nazočna natpolovična većina svih sabornika. 
Ako Skupština nema potrebitu većinu, zasjedanje se odgađa za jedan sat. Po isteku tog vremena Skupština 
će se održati, ako je nazočna najmanje jedna trećina ukupnog broja Sabornika. 
 

Članak 13. 
 

Odluke se donose većinom glasova nazočnih Sabornika. 
Glasovanje na Skupštini je javno s tim da po pojedinim točkama može biti tajno, ako se tako odluči. 
 

Članak 14. 
 

Predsjednik Radnog predsjedništva daje riječ Sabornicima u raspravi po redu prijavljivanja. Trajanje 
rasprave ograničeno je na pet minuta. 
Predsjednik Radnog predsjedništva može produljiti trajanje rasprave ako za to postoji opravdani razlozi, 
odnosno može oduzeti riječ Saborniku ukoliko se na pridržava teme rasprave ili se nedolično ponaša. Svaki 
učesnik u raspravi ima pravo na po jednu repliku u okviru točke dnevnog reda. 
 
                                                                    Članak 15. 
 
O radu Skupštine vodi se zapisnik. 
 
                                                                    Članak 16. 
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
                                                                                                                              

                                                                                                                      
                                                                                                                      PREDSJEDNIK UDRUGE                                                             
Plitvice,28.ožujka 2008.                                                                                       Tihomir Lasić         


