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Temeljem članka 13. Zakona o Udrugama (NN74/14) te članka 64. Statuta Udruge 
hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995., Glavna skupština 
Udruge na 13. zasjedanju 09. 12. 2017. godine u Ivanić Gradu, donijela je  
 
 

S T A T U T 
 

Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 
 

1990.-1995. 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Udruga hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. (u daljnjem 
tekstu: Udruga) je dragovoljna, nestranačka, slobodna, neovisna i socijalna udruga 
hrvatskih branitelja iz Hrvatske elektroprivrede (u daljnjem tekstu: HEP), Hrvatskog 
operatora prijenosnog sustava (u daljnjem tekstu: HOPS) i drugih tvrtki koje su 
pravni sljednici HEP-a tj. HEP grupe. Rad i djelovanje  usmjeren na ostvarivanje 
ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske 
elektroprivrede 1990.-1995. (u daljnjem tekstu: Statut). 
Udruga je jedinstvena pravna osoba od interesa za hrvatske branitelje na području 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 2. 
 
Naziv Udruge glasi: 
Udruga hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-1995. 
Skraćeni naziv Udruge glasi: 
UHB HEP-a 90.-95. 
 

Članak 3. 
 
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37. 
 

Članak 4. 
 
Udruga ima svoj znak i zastavu. 
Znak Udruge je stilizirana karta Republike Hrvatske u zlatnoj boji na poljima koja 
su crveno-bijele boje i uokvirena pleterom 
Zastava udruge je pravokutna oblika u omjeru širine i dužine 1:2. 
 
Podloga zastave je logotip zastave HEP-a, crvena, bijela i plava boja, a na plavom 
polju nalazi se znak i naziv Udruge. 
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Članak 5. 
 

Udruga ima svoj pečat. 
Pečat Udruge je okrugao, uokviren pleterom, promjera 3 cm, a u vanjskom rubu 
sadržano je ime Udruge: UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA HRVATSKE 
ELEKTROPRIVREDE 1990.-1995. – ZAGREB. 
U sredini pečata je stilizirana karta Republike Hrvatske i grb Republike Hrvatske. 
 

Članak 6. 
 

Udruga djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske u skladu sa Statutom. 
Udruga je pravna osoba, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. 

 
Članak 7. 

 
Udrugu zastupa Predsjednik i Glavni tajnik. Glavna skupština može ovlastiti i 
druge osobe za zastupanje Udruge. 
 
 

II. PODRUČJE DJELOVANJA,CILJEVI I ZADACI 
 

Članak 8. 
 
Udruga ostvaruje ciljeve i zadatke neposredno i putem Regionalnih odbora. 
Regionalni odbori samostalno ostvaruju ciljeve i zadatke Udruge sukladno 
propisima i zakonima RH, ovim Statutom, pravilima Regionalnih odbora i općim 
aktima Udruge. 
 

Članak 9. 
 

Ciljevi Udruge su: 
 okupljanje, zaštita prava, pružanje pomoći potrebitim članovima i njihovim 

obiteljima 
 organizinacija sportskih druženja članova Udruge  
 obilježavanje značajnih datuma Domovinskog rata. 

 
 
Područje djelovanja sukladno ciljevima su branitelji i stradalnici. 
 

Članak 10. 
 
Djelatnosti udruge su: 
 

1.) prati pojave koje bi mogle imati ili imaju štetne posljedice u Republici 
Hrvatskoj, te ukazuje i potiče odgovorna tijela radi poduzimanja 
odgovarajućih mjera; 

2.) prati i razmatra pojave od značaja za potrebe hrvatskih branitelja, ratnih 
vojnih invalida iz Domovinskog rata, kao i o članovima obitelji poginulih i 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te potiče nadležna tijela 
na uređenje ovih pitanja zakonima i propisima; 
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3.) okupljanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata u cilju promicanja 
vrijednosti Domoviskog rata, zaštite interesa hrvatskih branitelja, hrvatskih 
ratnih vojnih invalida i stradalnika Domovinskog rata, kao i njihovih obitelji; 

4.) zaštita prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; 
5.) pomoć i podrška obiteljima aktivnih sudionika Domovinskog rata; 
6.) organiziranje i provođenje sportskih priredbi za članove; 
7.) razmatra i raspravlja o prijedlozima zakona i propisa kojima se uređuje 

položaj hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata; 
8.) razmatra i raspravlja o prijedlozima zakona i podzakonskim aktima po 

kojima se obavljaju reorganizacije, restruktuiranja i eventualne privatizacije 
tvrtki u kojima ima članstvo te zastupa interese članova; 

9.) promiče, koordinira i podržava održanje samostalnosti Regionalnih odbora; 
10.) poduzima akcije radi obilježavanja i očuvanja mjesta stradanja hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata, njihovih grobova i mjesta zločina nad 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; 

11.) potiče članove na prikupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu; 
12.) organizira izložbe radi prikaza tijeka Domovinskog rata kao putokaz     

naraštajima; 
13.) izdaje brošure, letke i druge publikacije iz područja svog djelovanja; 
14.) pruža materijalne i druge vrste pomoći članovima i njihovim obiteljima;   
15.) organizira susrete članova Regionalnih odbora i susrete sa članovima  

drugih udruga, te međusobne suradnje pri rješavanju zajedničkih interesa; 
16.) potiče rukovodna tijela u tvrtkama u kojima djeluje da se primjereno 

odnose prema hrvatskim braniteljima i ratnim vojnim invalidima iz 
Domovinskog rata, nadzire skrb o članovima obitelji poginulih hrvatskih 
branitelja.  

17.) potiče primjenu pozitivnih zakona i propisa koji se tiču hrvatskih branitelja 
iz područja zapošljavanja, plaća, kriterija postavljanja na rukovodna mjesta, 
te ostalih bitnih pitanja koja nisu posebno navedena, a tiču se pravno-
socijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; 

18.) obavlja ostale poslove sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
 
 

III. ČLANSTVO U UDRUZI 
 

Članak 11. 
 

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, a ovjereno je vlastoručnim potpisom člana izjave 
o pristupanju. 
Svi članovi Udruge su jednaki i nitko ne može imati veća prava po bilo kojoj 
osnovi. 
Svaki član Udruge dužan je pridržavati se Statuta i općih akata Udruge i 
Regionalnih odbora. 
Tko se ogriješi o odredbe Statuta, pravila i općih akata snosi osobnu odgovornost. 
 

Članak 12. 
 
Članovi Udruge mogu biti hrvatski branitelji i članovi HVO-a  zaposlenici HEP-a, 
HOPS-a i drugih tvrtki koje su pravni sljednici HEP-a, te hrvatski branitelji 
umirovljenici koji su bili zaposlenici navedenih tvrtki. 
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Hrvatski branitelj je osoba temeljem članka 2. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Sudjelovanje u ratu se dokazuje vojnom iskaznicom, ili potvrdom nadležnog 
ministarstava o sudjelovanju u ratnoj postrojbi, tj. statusa hrvatskog branitelja. 
 

Članak 13. 
 
Članstvo u Udruzi dokazuje se iskaznicom. 
Član Udruge ima pravo: 
1.) birati i biti biran u sva tijela Udruge; 
2.) sudjelovati u radu Udruge i poticati njezin rad; 
3.) pokretati razmatranje pojedinih pitanja od značaja za uspješnost rada i 

poslovanja Udruge i njezinih tijela, te pitanja od značaja za članstvo; 
4.) podnositi prijedloge za donošenje odluka, zaključaka i preporuka; 
5.) postavljati pitanja iz područja rada i djelovanja Udruge; 
6.) biti obaviješten o radu i djelovanju Udruge i njenih tijela. 

 
Članak 14. 

 
Član Udruge je obvezan i odgovoran: 
1.) pridržavati se Statuta i općih akata, zaključaka Glavne skupštine i njezinih 

izabranih tijela; 
2.) doprinositi ostvarenju ciljeva i ispunjavanju zadataka Udruge; 
3.) prisustvovati sjednicama tijela u koje je izabran ili imenovan, te biti djelotvoran 

u radu tih tijela; 
4.) provoditi odluke i zaključke tijela Udruge; 
5.) zastupati interese članstva i Udruge; 
6.) čuvati dostojanstvo, čast i ugled članova Udruge, te svojim djelovanjem i 

aktivnošću pridonositi ugledu Udruge i promicati njezine interese; 
7.) uredno plaćati članarinu, te izvršavati obveze vezane za rad Udruge. 
  

Članak 15. 
 

Članstvo u Udruzi prestaje: 
1.) smrću; 
2.) istupanjem na osnovi pisane izjave ili izjave date u sjednici bilo kojeg tijela 

Udruge; 
3.) isključenjem; 
4.) neplaćanjem članarine za tekuću godinu; 
5.) prestankom statusa zaposlenika HEP-a, HOPS-a i drugih tvrtki koje su pravni 

sljednici HEP-a, osim umirovljenja. 
 
 Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem ako član govorom,radom ili držanjem u 
javnim istupima radi protiv ciljeva Udruge i njezina ugleda, krši Statut ili svojim 
načinom života i rada šteti ugledu Udruge. 
Odluku o isključenju donosi Središnji odbor Udruge na prijedlog Regionalnog 
odbora.  
Isključeni član ima pravo žalbe Sudu časti Udruge u roku 15 dana od dana 
uručenja odluke. Sud časti je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od 
dana dostave žalbe. 
Odluka Suda časti Udruge o tome je konačna. 
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Članak 16. 
 

Udruga ima počasne članove Udruge. 
Počasnim članom Udruge može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji 
svojim radom i zalaganjem pomaže razvitak Udruge. 
Počasni član nije obvezan plaćati članarinu. 
Počasni član ne ostvaruje prava na potporu i ne može biti biran u tijela Udruge. 
Počasne članove Udruge proglašava Središnji odbor Udruge na pisani prijedlog 
Regionalnog odbora. 

Članak 17. 
 
Udruga vodi jedinstveni popis članova Udruge temeljem Zakona o udrugama.  
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu 
člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te 
datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova vodi Glavni tajnik Udruge. 
Regionalni odbor Udruge skrbi o dokumentaciji članova svog područja. 
Središnji odbor Udruge je ovlašten za izmjene i tumačenja uvjeta članstva između 
dvije Skupštine. 
 

Članak 18. 
 
Udruga može davati priznanja, pohvale i nagrade članovima i drugim osobama za 
osobitu aktivnost i doprinos u radu Udruge. 
Priznanja, pohvale i nagrade dodjeljuje Središnji odbor Udruge po svojoj inicijativi 
ili na prijedlog jednog od Regionalnih odbora Udruge.  
Priznanja pohvale i nagrade može dodjeliti i Regionalni odbor iz svog područja 
djelovanja. 
 
 
 

IV. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE 
 

Članak 19. 
 

Tijela Udruge jesu: 
 
1. Glavna skupština 
2. Središnji odbor 
3. Glavni nadzorni odbor 
4. Predsjednik 
5. Izvršni odbor 
6. Sud časti 
                                                                          

Članak 20. 
 
Članovi tijela Udruge biraju se ili imenuju na vrijeme od četiri godine. 
Za funkcije tijela Udruge: predsjednik Udruge, predsjednik Regionalnog odbora, 
predsjednik Glavnog nadzornog odbora, predsjednik Suda časti nitko ne može biti biran ili 
imenovan više od dva puta uzastopce za istu funkciju. 
Mandat članova tijela prestaje usvajanjem ostavke ili opozivom tijela koje ih je izabralo ili 
imenovalo. 
Ako pojedinom članu tijela prestane mandat i prije isteka vremena na koji je izabran ili 
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imenovan, na prijedlog regionalnog odbora, Središnji odbor Udruge može na to mjesto 
imenovati novog člana do sastanka tijela nadležnog za izbor ili imenovanje. U slučaju 
prestanka mandata predsjednika Udruge, Središnji odbor Udruge na tu dužnost 
privremeno imenuje jednog od dopredsjednika Udruge do sastanka Glavne skupštine 
udruge. 

 
 

1. Glavna skupština 
 

Članak 21. 
 
Glavna skupština je najviše tijelo Udruge.  
Glavna skupština može biti redovita, izvanredna ili izborna. 
Glavnu skupštinu čine sabornici iz Regionalnih odbora. Na svakih 25 članova iz 
Regionalnih odbora bira se jedan sabornik. Broj sabornika za svaki od Regionalnih 
odbora utvrđuje Središnji odbor Udruge. 

 
Članak 22. 

 

Glavna skupština saziva se redovito jednom godišnje, a saziva je predsjednik 
Udruge temeljem zaključka Središnjeg odbora Udruge. 
Predsjednik Udruge dužan je i prije isteka roka od jedne godine sazvati Glavnu 
skupštinu na izvanredno zasjedanje po zaključku Središnjeg odbora Udruge ili na 
pisani i obrazloženi zahtjev Nadzornog odbora kada se utvrdi da Središnji odbor 
Udruge ne ostvaruje programske zadatke ili radi protivno odredbama Statuta 
Udruge i zaključaka Glavne skupštine, na zahtjev većine sabornika jednog od 
četiri Regionalnih odbora te na zahtjev 1/10 (jedne desetine) svih članova Udruge. 

 
Članak 23. 

 

Odluka o sazivanju dostavlja se svim sabornicima najmanje 15 dana prije 
najavljenog zasjedanja. 
Odluka o sazivanju Glavne skupštine sadrži mjesto i vijeme održavanja 
zasjedanja, prijedlog Dnevnog reda, kao i poziv članovima Udruge radi 
sudjelovanja u radu. 
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Glavnu Skupštinu udruge saziva zadnja 
osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su 
upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge. 
 
 

Članak 24. 
 

Radom Glavne skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje se bira na 
zasjedanju. 
Radno predsjedništvo čine predsjednik i četiri člana. 
Do izbora radnog predsjedništva Glavnom skupštinom rukovodi predsjednik 
Udruge. 
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Članak 25. 
 

Glavna Skupština Udruge: 
 

1.) donosi i mijenja Statut, usvaja Poslovnik o radu Glavne skupštine i opće akte; 
2.) bira i razrješuje: -  Predsjednika Udruge 

- članove Središnjeg odbora 
- Članovi Nadzornog odbora 
- Članove Suda Časti 

3.) Imenuje i razrješuje članove svojih pomoćnih tijela 
4.) Imenuje i razrješuje likvidatora Udruge  
5.) utvrđuje smjernice za rad Udruge; 
6.) razmatra i odlučuje o izvješćima svojih tijela i komisija; 
7.) razmatra i odlučuje o prijedlozima i zahtjevima upućenih Glavnoj skupštini, a 

posebice o prijedlozima i zahtjevima članova Udruge; 
8.) razmatra položaj članova Udruge i odlučuje o mjerama radi poboljšanja 

materijalnog i drugog položaja članova i njihovih obitelji; 
9.) odlučuje o prestanku rada Udruge; 

10.) odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja 

udruga 

11.) usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o 

radu za prethodnu kalendarsku godinu 

12.) usvaja godišnje financijsko izvješće 

13.) obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Zakonom 

 
Glavna Skupština može razmatrati pitanja iz nadležnosti bilo kojeg tijela Udruge. 

 
Članak 26. 

 
Glavna skupština se može održati ako je nazočno više od polovice svih sabornika. 
Ako u vrijeme saziva Glavna skupština nema potrebitu većinu (kvorum), 
zasjedanje se odgađa za jedan sat. Po proteku tog vremena zasjedanje će se 
održati ako je nazočna najmanje jedna trećina od ukupnog broja sabornika iz 
najmanje jedne polovine Regionalnih odbora. 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih sabornika, ako Statutom nije 
određena druga posebna većina. 
Sabornik glasuje osobno. 
Glasovanje je javno, ako Glavna skupština ne odluči da se o nekim pitanjima 
provede tajno glasovanje. 
Članovi Središnjeg odbora i Glavnog nadzornog odbora ne mogu biti sabornici. 
 

Članak 27. 
 
Glavna skupština može osnovati odbore i komisije kao svoja pomoćna tijela. 
Članovi pomoćnih tijela imenuju se u pravilu iz redova članova Udruge. 
Odlukom o osnivanju pomoćnog tijela utvrđuje se sastav, nadležnost i način rada. 
Pomoćna tijela rade prema Poslovniku Glavne skupštine. 
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Članak 28. 
 

Način rada Glavne skupštine uređuje se Poslovnikom. 
 
 

2. Središnji odbor 
 

Članak 29. 
 

Središnji odbor Udruge čine predsjednik Udruge, četiri dopredsjednika (izabrani  
predsjednici Regionalnih odbora), Glavni tajnik i 9 članova koje bira Glavna 
skupština.  
Glavna skupština može opozvati člana Središnjeg odbora koji neopravdano 
izostaje sa sjednica, svojim radom krši odredbe Statuta ili se ne pridržava odluka, 
zaključaka i stajališta Središnjeg odbora i Glavne skupštine. 
Središnji odbor Udruge odgovoran je za svoj rad Glavnoj skupštini. 
 

Članak 30. 
 

Središnji odbor Udruge: 
1.) priprema prijedlog Statuta i drugih akata Glavne skupštine, te priprema i 

organizira njeno zasjedanje; 
2.) provodi odluke, zaključke i preporuke Glavne skupštine, te utvrđuje mjere i 

aktivnosti koje se moraju poduzeti radi ostvarivanja istih; 
3.) imenuje Glavnog tajnika Udruge, te razmatra njegova izvješća i izdaje upute 

za rad stručnih službi; 
4.) imenuje Glasnogovornika Udruge; 
5.) donosi prijedloge programa rada, financijskog plana, završnog računa te 

predlaže iste Glavnoj Skupštini na usvajanje; 
6.) raspravlja o nacrtima propisa od značaja za zaštitu i položaj članova Udruge, 

daje prijedlog i mišljenje, te zauzima stavove po tim pitanjima, te pokreće 
inicijative radi rješavanja značajnih pitanja iz ove oblasti; 

7.) prati i razmatra ostvarivanje prava članova, te poduzima mjere radi 
ostvarivanja tih prava kod nadležnih tijela; 

8.) upravlja poslovima i imovinom Udruge, te se brine o izvorima prihoda, odlučuje 
o načinu korištenja novčanih i drugih sredstava; 

9.) odlučuje o suradnji sa drugim udrugama; 
10.) prati i usmjerava rad drugih tijela Udruge i Regionalnih odbora; 
11.) izdaje priopćenja o radu Udruge; 
12.) podnosi izvješće Glavnoj Skupštini o svom radu, te o radu i djelatnosti 

Udruge; 
13.) imenuje i razrješava članove svojih pomoćnih tijela  
14.) imenuje privremenu Upravu, te poduzima privremene mjere u Regionalnom 

odboru; 
15.) obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, odlukama Glavne skupštine, kao i 

poslove od značaja za obavljanje djelatnosti Udruge. 
16.) Donosi odluke o visini članarine, i usklađenju uvjeta članstva sa promjenama 

Zakona.  
17.) Donosi odluku o isključenju članova iz Udruge. 
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Središnji odbor donosi opće akte kojima uređuje pitanja ustrojstva Regionalnih 
odbora o članstvu, te o drugim pitanjima od značaja za djelovanje Udruge. 
Središnji odbor, može sazvati proširenu sjednicu radi razmatranja pojedinih pitanja 
od interesa za Udrugu. 
 

Članak 31. 
 

Središnji odbor Udruge radi i odlučuje u sjednici. 
Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
Sjedicu saziva predsjednik Udruge po osobnom nahođenju, na prijedlog 
Nadzornog odbora ili Izvršnog odbora, te na zahjtev jedne petine članova 
Središnjeg odbora ili na zahtjev najmanje dva Regionalna odbora. 
Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja 
njegovih članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih 
članova. 
O radu sjednice vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik i zapisničar. 

 
Članak 32. 

 

Način rada Središnjeg odbora uređuje se poslovnikom. Poslovnik donosi Središnji 
odbor na svojoj prvoj sjednici. 
 
 

3. Glavni nadzorni odbor 
 

Članak 33. 
 
Glavi nadzorni odbor čine Predsjednik i četiri člana (predsjednici NO Regionalnih 
odbora), izabranih na Glavnoj skupštini. Glavna skupština može razriješiti 
predsjednika, pojedine ili sve članove Glavnog nadzornog odbora, ako ne 
obavljaju svoju dužnost. 
Članovi Glavnog nadzornog odbora ne mogu biti članovi ni jednog drugog tijela 
Udruge (navedenih u članku 19.). 
Predsjednika biraju članovi na prvoj sjednici koju saziva Predsjednik Udruge. 
 

Članak 34. 
 
Glavni nadzorni odbor obavlja nadzor i kontrolu: 
 
1.) vođenja poslova Udruge; 
2.) materijalnog i financijskog poslovanja, te raspolaganja sredstvima Udruge; 
3.) izvršenja, provedbe programa rada, financijskog plana, odredaba Statuta i 

drugih općih akata Udruge; 
4.) ostvarivanja prava i izvršavanja obveza članova Udruge. 
Glavni nadzorni odbor dužan je obaviti kontrolu i poslove po zaključku Središnjeg 
odbora Udruge, te na zahtjev predsjednika Udruge. 
Glavni nadzorni odbor može poduzimati mjere radi sprečavanja radnji kojima se 
nanosi šteta, prisvaja imovina ili nesavjesno obavlja rad u Udruzi. 
Glavni nadzorni odbor prati i koordinira rad Nadzornih odbora u Regionalnim 
odborima. 
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Članak 35. 
  
Glavni nadzorni odbor radi i odlučuje u sjednici. Odluke se donose većinom 
glasova ukupnog broja članova. 
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 6 
mjeseci. 
Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini i Središnjem odboru Udruge izvješće o 
provedenoj kontroli i mjerama koje se trebaju provesti u radu Udruge. 
Za rad Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe ovog Statuta. 
 

 
4. Predsjednik Udruge 

 
Članak 36. 

 
Udruga ima predsjednika i četiri dopredsjednika. 
Predsjednika bira Glavna skupština. 
Dopredsjednici Udruge su po funkciji predsjednici Regionalnih odbora koje 
potvrđuje Glavna skupština. 
Predsjednik, dopredsjednik ili tajnik bilo koje političke stranke ne može biti izabran, 
a niti obavljati dužnost predsjednika ili dopredsjednika Udruge. 
 

Članak 37. 
 
Predsjednik Udruge je predsjednik i Središnjeg odbora Udruge i Izvršnog odbora 
Udruge. 
Predsjednik Udruge: 
 
1.) priprema, saziva i predsjedava Središnjem odboru i Izvršnom odboru; 
2.) zastupa Udrugu, brine se o poštivanju Statuta i drugih općih akata Udruge i 

Regionalnih odbora; 
3.) brine se o izvršavanju zaključaka Glavne skupštine i usklađuje rad drugih tijela 

Udruge i Regionalnih odbora; 
4.) potiče suradnju sa drugim udrugama u poslovima od zajedničkog interesa; 
5.) prati razvoj i problematiku Udruge kao cjeline, te predlaže raspravu o pitanjima 

od interesa za Udrugu kao i njezine članove; 
6.) brine se da se za rad Glavne skupštine i Središnjeg odbora pribave mišljenja i 

prijedlozi Regionalnih odbora o pitanjima od interesa za razvitak Udruge i 
Regionalnih odbora, kao i da se osigurava položaj članova i njihovih obitelji; 

7.) nalogodavac je za sredstva Udruge, te odobrava isplate koje utvrdi Središnji 
odbor Udruge; 

8.) obavlja i druge poslove i aktivnosti Udruge utvrđene Statutom, Poslovnikom i 
zaključcima Središnjeg odbora Udruge. 

Predsjednik Udruge može sazvati sjednicu bilo kojeg tijela Udruge i Regionalnog 
odbora, te staviti na dnevni red pitanje koje smatra da se treba razmotriti. 
 

Članak 38. 
 
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Glavnoj skupštini Udruge. 
Postupak za odgovornost predsjednika Udruge može pokrenuti Središnji odbor 
Udruge, Nadzorni odbor Udruge, kao i najmanje dva Regionalna odbora. 
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5. Izvršni odbor 
 

Članak 39. 
 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge. 
Članovi Izvršnog odbora su: Predsjednik Udruge, četiri dopredsjednika Udruge, 
Glavni tajnik i Glasnogovornik.                               
Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Središnjem odboru Udruge. 
 

Članak 40. 
 

Izvršni odbor Udruge: 
 
1.) provodi odluke i zaključke Glavne skupštine, Središnjeg odbora Udruge, kao i 

predsjednika Udruge; 
2.) priprema prijedloge odluka i akata Središnjeg odbora Udruge; 
3.) prati razvoj i problematiku rada Udruge i Regionalnih odbora, te uvjete života 

članova Udruge i članova njihovih obitelji; 
4.) izvješćuje članove Središnjeg odbora o tekućim potrebama u Udruzi; 
5.) brine se o ostvarivanju prava članova Udruge; 
6.) organizira istaživanja o položaju članova Udruge; 
7.) predlaže Središnjem odboru donošenje odluka, programa rada, financijskog 

plana, te podnosi izvješće o radu; 
8.) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavna Skupština ili Središnji odbor. 
 
Izvršni odbor podnosi Središnjem odboru Udruge na svakoj njegovoj sjednici 
izvješće o problematici u Udruzi,kao i o poduzetim mjerama, te mu predlaže koje 
mjere treba poduzeti. 

 
Članak 41. 

 
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi. 
Predsjednik Udruge saziva sjednicu po svom nahođenju i po zaključku Središnjeg 
odbora, a dužan ju je sazvati na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje tri člana 
Izvršnog odbora. 
Sjednica se može održati ako je nazočno više od polovine svih članova, a odluke 
se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

 
 

6. Sud Časti 
 

Članak 42. 
 
Sud Časti sastoji se od predsjednika i četiri člana koji ne smiju biti članovima 
kojega drugoga tijela Udruge sukladno članku 19. ovog Statuta. Predsjednika 
Suda Časti biraju članovi na prvoj sjednici koju saziva Predsjednik Udruge.  
Sud časti odlučuje o prizivima protiv odluka Središnjeg odbora, a koji su 
podneseni u roku  15 dana od dana primitka odluke. 
Sud Časti radi i odlučuje u sjednici, a odluke donosi većinom glasova ukupnog 
broja članova. 
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Sud Časti vlastan je po prizivu pobijanu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i 
vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje. 
Na zahtjev Središnjeg odbora, Sud Časti rješava razmimoilaženja i nesuglasice 
među članovima Udruge. 
 
 

V. USTROJSTVO REGIONALNOG ODBORA 
 

Članak 43. 
 

Regionalni odbor je ustrojstvena jedinica rada i djelovanja Udruge u kojoj se 
ostvaruju prava i obveze članova Udruge. Regionalni odbor objedinjuje rad 
podružnica i ogranaka Udruge na svom području. 
Regionalni odbori Udruge djeluju na području: Južne, Zapadne, Istočne i Središnje 
Hrvatske. 
Regionalni odbor čine svi članovi Udruge koji su na njegovom području zaposleni, 
tj. imaju prebivalište.  
Regionalni odbor nije pravna osoba. 
 
Regionalni odbor posluje pod naslovom Udruge, te pri tome mora navesti i svoje 
sjedište. Rad Regionalnog odbora uređuje se Pravilima regionalnog odbora. 
Pravila donosi Skupštine Regionalnog odbora. 
Regionalni odbor raspolaže sredstvima putem podračuna Udruge. 

 
Članak 44. 

 
Temeljna organizacijska jedinica Regionalnog odbora jest Ogranak koji čine 
članovi Udruge. Radi specifičnosti Regionalni odbori mogu imati i organizacijsku 
jedinicu – podružnicu. Podružnicu čine dva ili više ogranaka. 
Tijela ogranka i podružnice jesu skupština i predsjednik, po potrebi i 
dopredsjednika.  
Predsjednika bira skupština koju čine svi članovi ogranka odnosno podružnice. 

 
Članak 45. 

 
Tijela Regionalnog odbora jesu:  -  Skupština 

- Predsjednik 
- Predsjedništvo i 
- Nadzorni obor      

Predsjedništvo čine: Predsjednik Regionalnog odbora, tajnik i najmanje tri 
dopredsjednika.                            
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira skupština Regionalnog odbora na isti način 
kao i dopredsjednike. Nadzorni odbor najmanje jednom u 6 mjeseci podnosi 
izvješće Predsjedništvu Regionalnog odbora, Središnjem i Glavnom nadzornom 
odboru Udruge. 
Pravilima Regionalnog odbora mogu se utvrditi i druga tijela Regionalnog odbora. 
Na mandat članova tijela Regionalnog odbora shodno se primjenjuju odredbe 
ovog Statuta o članovima tijela Udruge članak 20. ovog Statuta. 
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Članak 46. 
 

Skupština je najviše tijelo Regionalnog odbora. 
Skupštinu Regionalnog odbora čine sabornici iz svih ogranaka s njezinog 
područja, a koji su izabrani prema odredbama Pravila Regionalnog odbora. 
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 

svojih tijela; 
3.) imenuje sabornike za Glavnu skupštinu Udruge; 
4.) daje smjernice za rad tijela Regionalnog odbora; 
5.) raspravlja i odlučuje o prijedlozima i zahtjevima upućenim Glavnoj skupštini, a 

osobito o prijedlozima i zahtjevima članova svoga područja; 
6.) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim u Pravilima Regionalnog odbora. 
 
Skupština Regionalnog odbora može raspraviti i odlučiti o svakom pitanju iz 
nadležnosti ostalih tijela regije. 

 
Članak 47. 

 

Središnji odbor Udruge može odlučiti o raspuštanju tijela Regionalnog odbora, kao 
i o prestanku mandata izabranih članova ako se postupa suprotno Statutu i općim 
aktima Udruge ili se ne izvršavaju odluke i zaključci tijela Udruge. 
Ako se broj članova Regionalnog odbora smanji ispod 100 (sto) članova, Središnji 
odbor Udruge odlučuje o pripajanju Regionalnog odbora ili njegovih dijelova 
drugom granično najbližem Regionalnom odboru ili ogranku. 
 

Članak 48. 
 

Temeljni opći akti Regionalnog odbora su Pravila. 
Pravila Regionalnog odbora sadrže osobito odredbe o: 
 
1.) nazivu, sjedištu i području djelovanja Regionalnog odbora; 
2.) predstavljanju i zastupanju; 
3.) načinu rada i djelovanja; 
4.) članstvu, pravima, obvezama i odgovornosti članova; 
5.) upravnim tijelima, načinu izbora i opoziva, zadaće i načinu odlučivanja u 

sjednicama tijela Regionalnih odbora; 
6.) osnivanju, ustrojstvu, pravima i obvezama ogranaka; 
7.) sredstvima za rad; 
8.) načinu donošenja Pravila i općih akata; 
9.) drugim pitanjima od značaja za rad Regionalnog odbora. 
 

Članak 49. 
 

Pravila i opći akti Regionalnog odbora ne smiju biti u suprotnosti sa odredbama 
Statuta Udruge i ostalim općim aktima Udruge. 
Odredbe Pravila i općih akata Regionalnog odbora koje nisu u suglasnosti sa 
Statutom Udruge i ostalim općim aktima Udruge ne mogu se primjenjivati, a 
odluke donešene temeljem tih odredaba ništavne su. 
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VI. TAJNIŠTVO UDRUGE 
 

Članak 50. 
 

Udruga ima Glavnog tajnika. Glavni tajnik rukovodi radom tajništva. 
 
Glavni tajnik Udruge: 
1.) organizira, usmjerava i koordinira rad tajništva, te odgovara za stručno, 

pravovremeno i djelotvorno obavljanje poslova; 
2.) sudjeluje u pripremi sjednica svih tijela Udruge i osigurava uvjete za njihov 

rad; 
3.) osigurava izvršenje odredaba Statuta, odluka, zaključaka i smjernica tijela 

Udruge; 
4.) održava vezu između tijela Udruge, te između Udruge i tijela Regionalnih 

odbora; 
5.) zastupa Udrugu; 
6.) daje osnovne obavijesti o radu Udruge i neposredno stupa u odnose sa 

drugim udrugama od zajedničkog interesa; 
7.) brine za namjensko trošenje sredstava; 
8.) organizira i odgovara za evidenciju članstva, te za ostvarenje potraživanja 

Udruge; 
9.) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Središnji odbor i druga tijela Udruge. 
 
Glavni Tajnik se brine o zakonitosti rada tijela Udruge i Regionalnih odbora, te je 
dužan tim tijelima ukazati na nezakonitost i štetnost odluka koje se donose. 

 
Članak 51. 

 

Tajništvo obavlja administrativne i druge poslove za potrebe Udruge i Regionalnih 
odbora Udruge. 
Poslove u tajništvu obavljaju glavni tajnik i tajnici Regionalnih odbora.  
Za pojedine poslove mogu se angažirati stručne osobe sukladno odredbama 
Zakona o radu i drugih propisa iz ove oblasti. 
Tajništvo za svoj rad odgovara Središnjem odboru Udruge.  
 

Članak 52. 
 

Ustrojstvo i način rada Tajništva uređuje se odlukom Središnjeg odbora Udruge. 
 
 
 

VII. GLASNOGOVORNIK UDRUGE 
 

Članak 53. 
 

Glasnogovornika Udruge imenuje Središnji odbor Udruge. 
Glasnogovornik osigurava javnost rada Udruge time što iznosi i tumači stavove i 
zaključke pojedinih tijela Udruge tijelima HEP-a, HOPS-a i drugih tvrtki koje su 
pravni sljednici HEP-a, drugim tijelima državne uprave te zainteresiranim srodnim 
Udrugama, neposredno ili putem internetske stranice Udruge, “Vjesnika Hrvatske 
elektroprivrede”, konferenciji za tisak kao i ostalim sredstvima javnog 
priopćavanja. 
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VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE 
IMOVINOM UDRUGE 

 
Članak 54. 

 
Imovinu Udruge čine: 
I) Novčana sredstva stečena: 
 
 proračuna Republike Hrvatske; 
 dragovoljnih priloga i darova; 
 donacija od fizičkih i pravnih osoba; 
 članarine  
 drugih izvora 
 
II) Pokretne stvari 
III) Nekretnine 
IV) Druga imovinska prava 
 
Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje 
djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. 
 

 
 

Članak 55. 
 
Za svaku kalendarsku godinu donosi se program rada i financijski plan. 
Program rada i financijski plan donosi se do kraja prosinca za narednu 
kalendarsku godinu.    
Program rada i financijski plan obvezno sadrže utvrđene planske zadatke, te 
potrebna sredstva za njegovo izvršenje. 
Krajem godine donosi se Završni račun Udruge.  
Za izvršenje financijskog plana su odgovorni predsjednik Udruge, Glavni tajnik i 
Središnji odbor Udruge. 
 

 
Članak 56. 

 
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima 
kojima se uređuje način vođenja računovodstva za neprofitne organizacije. 
Udruga poslovanje obavlja putem vlastitog žiro-računa. 
Regionalni odbori raspolažu sredstvima putem podračuna Udruge. 
Nadzor nad upotrebom i utroškom sredstava, njegove svrhovitosti i učinkovitosti 
provodi Glavni nadzorni odbor Udruge. 
Udruga za svoje obveze odgovara cjelokupnom imovinom.  
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IX. JAVNOST RADA 
 

Članak 57. 
 

Rad Udruge je javan. 
Udruga osigurava javnost svoga rada otvorenošću sjednica svojih tijela, 
pozivanjem i nazočnošću predstavnika tiska, radija i televizije, kao i drugih 
sredstava javnog priopćavanja, kao i što prezentira svoj rad putem internetske 
stranice Udruge i “Vjesnika Hrvatske elektroprivrede”. 
Udruga izvješćuje javnost o svome radu izdavanjem priopćenja, razgovora s 
predstavnicima medija, te na drugi pogodan način.  

 
Članak 58. 

 
Udruga će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako se radi 
o tajnim odnosno povjerljivim dokumentima, o osobnim podacima članova Udruge 
(temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka) . 
Javnost će se isključiti sa sjednice tijela Udruge ukoliko se radi o podacima koji 
nisu za objavljivanje ili ako se radi o podacima koji bi mogli štetiti ugledu Republike 
Hrvatske. 

 
 

UDRUŽIVANJE I SURADNJA 
 

Članak 59. 
 

Udruga može ostvariti suradnju sa zainteresiranim srodnim udrugama čija je 
djelatnost sukladna ciljevima Udruge. 
Udruga se može udruživati u savez ili zajednice sa drugim udrugama radi 
ostvarenja zajedničkih ciljeva. 
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X. PRESTANAK RADA UDRUGE 
 

Članak 60. 
 

Udruga prestaje s radom odlukom Glavne skupštine o prestanku rada Udruge 
donešene dvotrećinskim brojem glasova ukupnog broja sabornika na prijedlog 
Središnjeg odbora Udruge. 
Pri donošenju odluke o prestanku rada Udruge mora se provesti rasprava u svim 
Regionalnim odborima i ograncima. 
Udruga može prestati sa radom zbog: 

 statusne promjene  
1. pripajanje drugoj udruzi  

2. spajanje s drugom udrugom  

3. podjela udruge razdvajanjem  
 protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje 

redovne sjednice skupštine, a ona nije održana  

 pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge  

 pokretanje stečajnog postupka  

 ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača  
 
 

 

 
Članak 61. 

 
Likvidacija udruge se provodi temeljem Zakona o udrugama. 
Temeljem rješenja o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, 
koje donosi nadležni ured, pokreće se likvidacija i prestaju ovlasti tijelima i 
ovlaštenim osobama za zastupanje Udruge. 
Likvidator je osoba koja provodi likvidaciju Udruge sukladno zakonima Republike 
Hrvatske. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Glavna Skupština. 
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog 
postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do 
okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 
 
U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge se nakon namirenja vjerovnika i 
troškova sudskog i drugih postupaka predaje srodnim udrugama, ustanovi ili 
zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Glavne 
skupštine sukladno Statutu. 
 
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, 
osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. 
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XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR 
UDRUGE 

 
 
 

Članak 62. 
 
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova 
udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u 
cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve 
članove.  
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće 
između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se 
pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući 
način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem 
kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje 
nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob 
interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom 
uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog 
vijeća.   
Sud časti Udruge ima ulogu, prava i dužnosti arbitražnog vijeća. 
 
 

XII. STATUT I OPĆI AKTI 
 

Članak 63. 
 

Udruga uređuje svoje unutarnje odnose općim aktima sukladno zakonima RH. 
Statut je temeljni opći akt Udruge s kojim moraju biti usklađeni svi opći akti Udruge 
i Regionalnih odbora. 
Opći akti Udruge su poslovnik, pravilnik, odluka, uputstvo, rezolucija, deklaracija i 
drugi akti općeg značenja. 
Opći akti koji su u suprotnosti s odredbama Statuta ne proizvode nikakav učinak. 

 
Članak 64. 

 

Poticaj za promjenu Statuta može dati Središnji odbor Udruge, više od dva 
Regionalna odbora, te jedna petina članstva. 
Središnji odbor prethodno odlučuje da li će se pristupiti promjeni Statuta. 
Ako Središnji odbor prihvati prijedlog za promjenu Statuta pripremit će nacrt tih 
promjena i dostaviti ga na razmatranje Regionalnim odborima radi stavljanja 
prijedloga, mišljenja i primjedaba, a ako ne prihvati prijedlog obavijestit će 
predlagatelja o razlozima neprihvaćanja inicijative. 
O promjeni Statuta odlučuje se u zasjedanju Glavne skupštine Udruge. 

 






