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Temeljem članka 41.Statuta Udruge hrvatskih branitelja  Hrvatske elektroprivrede 
1990.-1995., na sjednici Suda Časti Udruge održanoj 1.lipnja 2006.g. u Gospiću, 
 usvojen je ovaj: 
 

POSLOVNIK 
O radu Suda Časti Udruge  

 
 

Članak 1. 
             Ovim poslovnikom uređuje se način rada Suda Časti. 
             Odredbe ovog Pravilnika o radu i održavanju reda na 
             sjednici primjenjuju se i na sve osobe koje su nazočne 
             na sjednici Suda Časti. 
 

Članak 2. 
Sud Časti obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjed- 

             nicama. 
             Sjednice se održavaju prema potrebi, odnosno nakon 
             priziva protiv odluke Središnjeg odbora. 
 

Članak 3. 
            Sjednice Suda Časti su javne. 

   Javnost se može isključiti iz rada cijele sjednice ili jednog  
            njezinog dijela o čemu odluku donosi Sud Časti. 
 

Članak 4. 
             Sjednicu Suda Časti saziva i njome predsjedava Pred- 
             sjednik, ili član Suda Časti po ovlaštenju Predsjednika. 
 

Članak 5. 
Sjednica se saziva dostavljanjem pisanog poziva člano- 

            vima Suda Časti najmanje pet dana prije zasjedanja, a  
            samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način, o 
            čemu odlučuje Predsjednik. 
            U pozivu se navodi mjesto i nadnevak, sat održavanja 
 
 



 
 

sjednice, te predmet rasprave, a u prilogu se dostavlja 
         popratni materijal ( odluka Središnjeg odbora, ostala doku- 

              mentacija, priziv protiv odluke Središnjeg odbora. ). 
                                        

Članak 6. 
Član Suda Časti koji ne može biti nazočan na sjednici 
dužan je svoj izostanak pismeno ili usmeno opravdati, 

  a svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge o sporu koji je  
              na dnevnom redu, može do početka sjednice, dati u 
              pisanom obliku. 
 

Članak 7. 
              Sjednica Suda Časti može se održati ako je nazočna  
              većina od ukupnog broja njegovih članova. 

 Kad predsjedavajući utvrdi nazočnost potrebnog broja 
              članova, otvara sjednicu. 
              Ako predsjedavajući utvrdi da sjednici nije nazočan 

  dovoljan broj članova, odgađa sjednicu za određeni sat 
              i dan o čemu obavješćuje nazočne članove. 
 

Članak 8. 
     Sjednica započinje minutom šutnje poginulim braniteljima 

            u Domovinskom ratu, zatim se utvrđuje nazočnost, opravdano 
            i neopravdano izočni članovi te pristupa radu prema dnevnom  

             redu. 
Članak 9. 

       Zapisnik sa sjednice Suda Časti vodi jedan od članova Suda  
            Časti. 

  Na kraju sjednice Zapisnik u konceptu mora biti potpisan 
            od svih nazočnih članova Suda Časti. 
            Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o 

    Prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi te 
            rezultatu glasovanja. 

Sastavni dio zapisnika čini odluka Središnjeg odbora, te 
            druge odluke i izjave. 
 



 
Članak 10. 

Predsjednik Suda Časti može u određenim slučajevima 
    imenovati člana Suda Časti izvjestiteljem po predmetnom 

          sporu, po principu regionalnog ustroja Udruge. 
 

Članak 11. 
Nakon usmenog obrazloženja izvjestitelja o pojedinom  
predmetu Predsjednik otvara raspravu i daje riječ nazo- 

          čnima po redu kojim su se prijavili za raspravu. 
 

Članak 12. 
         Na sjednici može govoriti svaki sudionik koji zatraži i dobije 

          riječ od predsjedavajućeg. 
          Sudionik može govoriti samo o predmetu o kojem se 
          raspravlja i ne dulje od 10 minuta. 
          Iznimno zbog važnosti predmeta predsjedavajući može 
          odlučiti da pojedini sudionik može govoriti i dulje. 
          Svaki sudionik u raspravi ima pravo na jednu repliku u 
          okviru iste točke dnevnog reda.  
 

Članak 13. 
    Govornika ne smije nitko prekidati ili spriječavati u njegovu 
   izlaganju. Samo predsjedavajući ima pravo upozoriti govo- 

         rnika da se drži predmeta dnevnog reda i da u svom izla- 
         ganju bude kratak i jasan.  
 

Članak 14. 
Sudionik koji na sjednici Suda Časti svojim vladanjem ili 

         govorom remeti red, omalovažava članove Suda Časti i  
         ostale sudionike u radu, ili na drugi način krši odredbe 

ovog Poslovnika, Predsjednik (predsjedavajući) prekinut 
         će sjednicu na kraće vrijeme, a ako se ni u nastavku 
         sjednice ne bi mogao održati red, Predsjednik (predsjed- 

  avajući) će zakljućiti sjednicu i o istom događaju pismeno 
    izvjestiti Predsjednika Udruge radi poduzimanja stegovnih 

         mjera prema Statutu Udruge.  
 



 
Članak 15. 

 
Odluke po predmetu Časni Sud donosi natpolovičnom 

           većinom glasova nazočnih članova. 
Glasovanje je na sjednici javno, osim ako se Sud Časti 

            ne odluči da se glasuje tajno. 
 

Članak 16. 
 

Član Suda Časti nema pravo glasa o prijedlogu odluke 
           kada se odlučuje o njegovu pravu ili dužnosti. 
 

Članak 17. 
 

         Odluka po predmetu bit će dostavljena Predsjedniku Udruge i 
        članu koji je podnio priziv na odluku Središnjeg odbora Sudu 

         Časti u roku od 15 dana. 
 

Članak 18. 
 

         Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
 
 
U Gospiću, 1. lipnja 2006 .g. 

 
 

                                                        PREDSJEDNIK SUDA ČASTI: 
                                                                 

                                                                     Željko Šeparović v.r. 
                                              
 


