Temeljem čl. 17. 18. 59. 73. 77. i 79. Statuta HSS-a i Odluke Glavnog odbora HSS-a (26. veljače
2010.), Prošireno predsjedništvo HSS-a (21. rujna 2010., 3. svibnja 2012.) donijelo je

PRAVILNIK
O RADU ORGANIZACIJE BRANITELJA HSS
„HRVATSKI SOKOL“
(pročišćeni tekst)
I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se: naziv, sjedište, područje djelovanja i zastupanje; ciljevi, način
djelovanja i javnost rada; članstvo, prava obveze i odgovornosti članova; unutarnje ustrojstvo; tijela
Organizacije, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata;
financiranje i sredstva za rad te postupanje u slučaju prestanka rada Organizacije branitelja HSS
„Hrvatski sokol“.
Članak 2.
Naziv asocijacije je: Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“.
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Naziv na engleskom jeziku je: Croatian Veterans Organization of the Croatian Peasant Party
Skraćeni naziv je: OBHSS
Sjedište OBHSS „Hrvatski sokol“je: Ulica kralja Zvonimira br. 17, Zagreb.
Članak 3.
Organizacija branitelja Hrvatske seljačke stranke „Hrvatski sokol“ je interesni oblik organiziranja
hrvatskih branitelja članova HSS-a, osnovan radi promicanja, ostvarivanja i zaštite posebnih interesa
branitelja kroz organizirano političko djelovanje unutar Stranke.
Članak 4.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ ima svoj znak, pečat i zastavu.
Znak Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“je znak sokola raširenih krila, okružen trakom u boji
polja hrvatske zastave, sa zelenim poljem iznad sokolove glave u kojim su ispisana zlatnom bojom
slova HSS kao simbol pripadnosti organizacije Hrvatskoj seljačkoj stranci.
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Patriotic Defence War Veterans.
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Pečat je okruglog oblika promjera 4 cm zelene boje, u čijem je središtu znak Organizacije branitelja
HSS „Hrvatski sokol“, te naziv organizacijskog oblika.
Zastava Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“ sastoji se od crveno-bijelo-plavog polja u čijem
je središtu znak Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“, oko kojega je naziv Organizacije kojoj
zastava pripada.
Članak 5.
Organizaciju branitelja HSS „Hrvatski sokol“ predstavlja i zastupa predsjednik OBHSS.
U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika i to onaj kojeg za to odredi
predsjednik.
U slučaju kada predsjednik nije u mogućnosti odrediti tko ga zamjenjuje, predsjedništvo OBHSS
„Hrvatski sokol“ može ovlastiti jednog od potpredsjednika, a takva zamjena može trajati najduže 6
mjeseci, odnosno do izbora novog predsjednika.
Tajnik OBHSS „Hrvatski sokol“ predstavlja organizaciju u području svoga djelokruga rada, sukladno
Pravilniku OBHSS „Hrvatski sokol“.

II.

CILJEVI, NAČIN DJELOVANJA I JAVNOST RADA
Članak 6.

OBHSS „Hrvatski sokol“ djeluje prema načelima i ciljevima utvrđenim ovim Pravilnikom, programskim
dokumentima koje donosi Glavna skupština OBHSS „Hrvatski sokol“, a u suglasju sa Statutom,
ciljevima i programskim dokumentima Stranke,.
Članak 7.
OBHSS „Hrvatski sokol“ osnovana je s ciljem organiziranog političkog djelovanja branitelja unutar HSS
usmjerenog na njihovo aktivno sudjelovanje i doprinos u izgradnji i razvoju Hrvatske države i društva
sukladno idejama i ciljevima za koje su se borili, a to su izgradnja i stvaranje slobodne, pravedne,
demokratske i prosperitetne hrvatske države, sigurne i ugodne za život i rad svih njezinih građana.
OBHSS „Hrvatski sokol“ štiti interese svih hrvatskih branitelja, te se zalaže za ostvarivanje njihovih
prava kroz provođenje vlastitog programa rada i programa rada HSS-a.
Članak 8.
U svom radu i djelovanju usmjerenom na postizanje navedenih ciljeva, OBHSS „Hrvatski sokol“ će
kroz organizacijske oblike i tijela HSS provoditi slijedeće

PROGRAMSKE DJELATNOSTI
 Čuvanje i promicanje političkog nasljeđa braće Radić, osnivača Stranke, uz istovremenu
aktualizaciju njihovog nauka i njegovu primjenu u rješavanju suvremenih izazova današnjice.
 Aktivno sudjelovanje i potpora politici HSS-a u zaštiti i jačanju vitalnih nacionalnih interesa.
 Doprinos razvoju i jačanju obrambeno sigurnosnog sustava RH.
 Potpora razvoju i jačanju elemenata pravne države.
 Jačanje nacionalne sloge i unutarnjeg jedinstva na temelju prihvaćanja zajedničkih vrijednosti.
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 Aktivno sudjelovanje branitelja u svim oblicima društvenog i političkog života te puna potpora u
ostvarivanju prava branitelja na kvalitetno uključivanje u sve aktivnosti gospodarskog razvoja.
 Zauzimanje za socijalnu, pravnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji.
 Očuvanje tradicije i promicanje istine o Domovinskom ratu.
 Suradnja s braniteljskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Članak 9.
Rad OBHSS „Hrvatski sokol“ je javan.
Iznimno, tijela OBHSS „Hrvatski sokol“ mogu isključiti javnost iz svog rada kad to zahtijevaju interesi
Stranke. Javnost rada osigurava se osobito:


izvještavanjem članstva o radu i odlukama tijela OBHSS „Hrvatski sokol“



razmatranjem prijedloga i mišljenja koja se upućuju tijelima OBHSS „Hrvatski sokol“i Stranke
te obavještavanjem zainteresiranih o stajalištima koja su tim povodom zauzeta



objavljivanjem izvješća o radu OBHSS „Hrvatski sokol“i njezinih tijela



održavanjem javnih skupova, tribina, savjetovanja i dr.



izvještavanjem javnosti o značajnim aktivnostima OBHSS „Hrvatski sokol“.

III ČLANSTVO
Članak 10.
Članovi OBHSS „Hrvatski sokol“ mogu biti redovni i pridruženi.
Redovnim članom Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“ može postati svaki član ili članica HSSa koji imaju status branitelja stečen temeljem sudjelovanja u stvaranju, obrani i zaštiti hrvatske države
kao pripadnici njezinih oružanih sastava, te koji potpišu pristupnicu kojom prihvaćaju Programska
načela OBHSS „Hrvatski sokol“ i odredbe ovog Pravilnika.
Pridruženim članom OBHSS „Hrvatski sokol“ mogu postati:
 član HSS-a koji zbog godina života nije mogao ostvariti status branitelja, a član je uže obitelji
hrvatskog branitelja te je spreman osobno doprinositi i sudjelovat u radu OBHSS „Hrvatski sokol“
 hrvatski branitelj koji nije član HSS-a a spreman je osobno doprinositi u realizaciji ciljeva, i
programskih djelatnosti OBHSS „Hrvatski sokol“.
Članak 11.
Članom OBHSS ne mogu biti:


osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 11. Ovog Pravilnika,



osobe koje su nečasno otpuštene iz OSRH ili MUP-a,



osobe koje su svojim djelovanjem radile protiv dostojanstva, ugleda i časti Republike
Hrvatske, Domovinskog rata i hrvatskih branitelja i HSS-a,



osobe koje ispunjavaju uvjete za članstvo iz ovog Statuta ali su pravomoćno osuđene za
kaznena djela prema Kaznenom zakonu (osim za kaznena djela protiv sigurnosti u prometu).
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Članak 12.
Članom Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“ postaje se potpisivanjem pristupnice Organizaciji
branitelja HSS-a „Hrvatski sokol“, s datumom potpisivanja iste. .
Predsjednik ustrojstvenog oblika OBHSS „Hrvatski sokol“ učlanjuje člana koji ima prebivalište na
području ustrojstvenog oblika kojemu je predsjednik, a kopija pristupnice dostavlja se Organizaciji
branitelja HSS „Hrvatski sokol“ na razini Stranke.
O članstvu u OBHSS vodi se posebna Matična knjiga i središnja evidencija članstva na razini Stranke.
Sadržaj i oblik pristupnice, središnju evidencije članstva, te podatke koje oni sadrže usvaja
predsjedništvo OBHSS „Hrvatski sokol“ svojom odlukom.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ osnovana na razini ogranka, općinske, gradske i
županijske organizacije HSS, može uskratiti primitak u članstvo OBHSS, ali je o tome dužna
obavijestiti Predsjedništvo OBHSS, te obrazložiti razloge odbijanja primitka u članstvo. U tom slučaju
konačnu odluku donosi Predsjedništvo OBHSS.
Članak 13.
Član OBHSS „Hrvatski sokol“je dužan:


djelovati na ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća OBHSS ,



savjesno sudjelovati u radu OBHSS i u tijelima u koja je izabran;



čuvati čast , ugled i imovinu OBHSS,



njegovati korektne i tolerantne odnose unutar OBHSS,



pridržavati se Pravilnika i odluka tijela OBHSS, te u javnim nastupima poštivati odluke većine.
Članak 14.

Član OBHSS ima pravo:


sudjelovati u radu OBHSS ,



iznositi mišljenja i podnositi prijedloge tijelima OBHSS „Hrvatski sokol“ , te ne može biti pozvan
na odgovornost za mišljenje izneseno na legalnim sastancima tijela i organizacija branitelja
HSS-a



biti obaviješten o radu i odlukama tijela OBHSS

Samo redovni član OBHSS ima pravo odlučivati, birati i biti birani u tijela OBHSS-a..
Članak 15.
Članstvo u Organizaciji branitelja HSS „Hrvatski sokol“ prestaje: Istupanjem uz pisanu obavijest,
automatizmom ili odlukom o isključenju po provedenom postupku sukladno čl.12 Statuta HSS-a.
Članstvo u OBHSS „Hrvatski sokol“ automatski prestaje prestankom članstva u Stranci iz bilo kojeg
razloga.
Člana OBHSS koji bi svojim postupkom i djelovanjem naštetio ugledu Organizacije, odbor ogranka,
općinske, gradske i županijske OBHSS može privremeno udaljiti iz Organizacije (suspendirati), o
čemu obavještava viši ustrojstveni oblik OBHSS, a suspenzija člana traje do konačne odluke
Predsjedništva OBHSS, koju je isto dužno donijeti u roku od 90 dana.
Članak 16.
U slučaju povrede odredbi članka 13. ovog Pravilnika primjenjuje se Poslovnik o
odgovornosti Hrvatske seljačke stranke.

disciplinskoj
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Članak 17.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ može ustanoviti posebno javno priznanje, a temeljem
Pravilnika kojeg donosi Odbor Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ uz suglasnost Glavnog
odbora HSS-a.

IV USTROJSTVO
Osnivanje Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“
Članak 18.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ je interesna asocijacija branitelja članova Stranke,
ustrojena unutar HSS-a u pojedine oblike organiziranja prema kriterijima teritorijalne razine i
funkcionalnosti kojima se postiže decentralizacija odlučivanja i funkcioniranja radi jačanja Organizacije
kao cjeline.
Članak 19.
Svoje političke ciljeve OBHSS „Hrvatski sokol“ i njezini članovi ostvaruju kroz ustrojstvene oblike
Hrvatske seljačke stranke. Dužni su pridržavati se Statuta, Programa i odluka tijela HSS-a te su za
svoj rad odgovorni organizacijskom obliku HSS-a razine na kojoj su osnovani i ustrojeni.
Članak 20.
OBHSS „Hrvatski sokol“ kao jedinstvena organizacija na razini Stranke osniva se odlukom Glavnog
odbora HSS-a .
Niži ustrojstveni oblici OBHSS „Hrvatski sokol“ mogu se ustrojiti na svim razinama organiziranja HSS
( ogranci, općinske, gradske i županijske organizacije) a za njihovo osnivanje nadležni su Odbori
organizacije HSS-a u kojoj se osnivaju.
Svi ustrojstveni oblici OBHSS „Hrvatski sokol“ djeluju kao dio cjelovite organizacije branitelja u HSS-u.
Na svome području samostalno ostvaruju posebne interese radi kojih su osnovani, a u skladu s ovim
Pravilnikom i odlukama tijela OBHSS „Hrvatski sokol“.
Svi ustrojstveni oblici Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ dužni su svoj rad uskladiti sa
radom ustrojstvenog oblika HSS-a pri kojem su formirane, štiteći interes Stranke u cjelini.
Samostalnost inicijative i rada svakog ustrojstvenog oblika postiže se tako da poslove koji se mogu
bolje i s manje troškova obaviti na nižoj razini organizacije obavlja niža razina.
Svaki ustrojstveni oblik OBHSS za svoje djelovanje snosi političku odgovornost pred Strankom kao
cjelinom.
Svi ustrojstveni oblici Stranke imaju pravo nadzora nad ustrojstvenim oblicima OBHSS na svom
području i na svojoj razini.
Središnja tijela OBHSS imaju pravo nadzora nad svim nižim ustrojstvenim oblicima OBHSS u pogledu
pridržavanja Pravilnika, Programa i odluka tijela viših razina.
Članak 21.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ na razini županije osniva se odlukom Odbora Županijske
organizacije HSS.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ na razini općinske i gradske organizacije osniva se
odlukom Odbora općinske i gradske organizacije HSS-a.
Na razini ogranka Organizaciju branitelja HSS „Hrvatski sokol“ može osnovati najmanje 5 branitelja
članova HSS-a.
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Članak 22.
Odbori svih organizacijskih razina OBHSS mogu u suglasnosti s nadležnim Odborima organizacije
HSS imenovati povjerenike OBHSS koji su dužni u roku od 60 dana osnovati organizaciju branitelja
HSS na razini za koju su imenovani. Nakon osnivanja organizacije prestaje funkcija povjerenika.
Članak 23.
Zbog potreba koordinacije županijskih OBHSS na regionalnoj razini mogu se osnovati regionalne
organizacije branitelja HSS.
Odluku o osnivanju regionalne OBHSS donosi Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjedništva
Organizacije branitelja HSS-a.
Ustrojstvo, zadaće, rad i uvjeti djelovanja uređuju se Pravilnikom koji utvrđuje Glavni Odbor OB HSS,
usvaja Glavna skupština OBHSS te ga kao prijedlog dostavlja Predsjedništvu Stranke na suglasnost.
Članak 24.
Ako bilo koji ustrojstveni oblik OBHSS šteti ugledu i interesima Stranke ili OBHSS, Odbor više
ustrojstvene razine OBHSS ili organizacije HSS koja ga je osnovala može suspendirati njegova tijela i
provesti odgovarajući postupak ili u težem slučaju raspustiti ga uz prethodnu obavijest Predsjedništvu
OBHSS i Predsjedništvu Stranke čija odluka je konačna.
Ustrojstveni oblik OBHSS se ima pravo žaliti protiv suspenzije ili raspuštanja Predsjedništvu OBHSS i
Predsjedništvu Stranke čija odluka je konačna.
Žalba iz prethodnog stavka podnosi se u roku od 15 dana po primitku pisane odluke o suspenziji ili
raspuštanju
Članak 25.
Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“ mogu se osnovati u inozemstvu, a na njih se primjenjuje
Statut HSS-a i ovaj Pravilnik.
Ogranak Organizacije branitelja HSS
Članak 26.
Ogranak OBHSS je temeljni ustrojstveni oblik Organizacije branitelja HSS. Osnivanje ogranka
upisuje se u registar ogranka OBHSS koji se vodi u tajništvu Stranke.
Članak 27.
Ogranak OBHSS:


bira i opoziva članove tijela ogranka na skupštini ogranka OBHSS



donosi plan i program rada



promiče ciljeve, ideje i interese OBHSS na svom području



provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela OBHSS



odlučuje o isključenju člana u skladu s odredbama ovog Pravilnika



obavlja i druge dužnosti koje mu povjere viša tijela OBHSS



Ogranak prenosi mišljenja članstva i pokreće inicijative prema općinskoj/gradskoj OBHSS
Članak 28.

Tijela ogranka OBHSS su skupština, odbor, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik.
Ogranak svoju djelatnost obavlja na sjednicama svojih tijela.
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Ogranak se sastaje prema potrebi, a odbor u pravilu jednom mjesečno. Članovi tijela ogranka moraju
biti obaviješteni o mjestu, vremenu i predmetu sastanka.
Ogranak može donositi pravovaljane odluke ako je sastanku nazočna većina njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
Članak 29.
Predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik čine odbor ogranka koji obavlja poslove između dvije
skupštine.
Ogranak na svojoj skupštini bira predsjednika, tajnika i blagajnika, a ukoliko ima 10 i više članova
ogranka, bira i potpredsjednika.
Pravo predlaganja kandidata za članove odbora ogranka ima svaki član.
Predsjednik predstavlja ogranak, saziva i vodi sjednice ogranka, provodi njegove odluke i odluke viših
tijela Organizacije, te odgovara za rad ogranka.
Tajnik ogranka obavlja stručno-administrativne poslove, odgovoran je odboru ogranka i obvezan je
izvršavati naputke tijela organizacijskog oblika više razine.
Blagajnik ogranka odgovoran je za sveukupno financijsko-materijalno poslovanje.
Članak 30.
Općinska ili gradska OBHSS ima pravo i dužnost nadzirati rad ogranaka OBHSS
pridržavanja Pravilnika, Programa i odluka tijela viših razina.

u pogledu

Članak 31.
Ako djelovanje ogranka OBHSS šteti ugledu i interesima Stranke ili OBHSS, isti se može raspustiti
sukladno odredbama članka 24.
U slučaju raspuštanja ogranka OBHSS, odbor gradske ili općinske OBHSS mora u suglasnosti s
odborom organizacije HSS-a na čijem se području nalazi imenovati povjerenika.
Povjerenik je dužan u roku od 60 dana sazvati izbornu skupštinu raspuštenog ogranka.

Općinska Organizacija branitelja HSS
Članak 32.
Općinska OBHSS je zajednička organizacija članova OBHSS, a može biti i zajednička organizacija
ogranaka OBHSS, osnovana radi utvrđivanja i ostvarivanja posebnih interesa OBHSS na području
općine, te radi povezivanja članstva i ogranaka s višim tijelima OBHSS.
Općinska OBHSS osniva se za područje općine.
Odbor županijske OBHSS-a u suglasnosti s odborom općinske organizacije HSS, može radi osnivanja
općinske OBHSS imenovati povjerenika čija funkcija prestaje nakon izbora predsjednika općinske
OBHSS.
Članak 33.
Općinska organizacija branitelja HSS:


bira i opoziva tijela i članove tijela općinske organizacije na skupštini općinske organizacije



bira i opoziva predstavnike za skupštinu županijske organizacije, na skupštini općinske
organizacije
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promiče programske ciljeve, interese i vrijednosti Organizacije na svom području



donosi program rada



potiče i pomaže osnivanje novih ogranaka



koordinira rad ogranaka na svom području



provodi politiku, odluke, i zaključke viših tijela Organizacije



odlučuje o isključenju člana u skladu s odredbama ovog Pravilnika



surađuje s drugim braniteljskim organizacijama na području općine, ako je takva suradnja u
skladu s politikom Stranke



raspravlja i donosi odluke i o drugim važnijim pitanjima od interesa za branitelje na području
djelovanja općinske organizacije.
Članak 34.

Općinska OBHSS svoju djelatnost obavlja putem svojih tijela.
Tijela općinske OBHSS su skupština, odbor, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik.
Članak 35.
Skupština je najviše tijelo općinske OBHSS.
Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima navedenim u članku 33. Pravilnika
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik općinske OBHSS koji je ujedno i predsjednik Odbora
općinske OBHSS.
Predsjednik općinske OBHSS je dužan sazvati skupštinu u roku od 15 dana na zahtjev odbora
općinske OBHSS ili ako to u pisanom obliku zatraži jedna trećina njezinih članova.
Ako u slučaju iz prethodnog stavka skupština ne bi bila sazvana, skupštinu može sazvati odbor
županijske OBHSS ili Predsjedništvo OBHSS.
Članovi skupštine moraju biti obaviješteni u pisanom obliku, o mjestu, vremenu i dnevnom redu
skupštine i to najmanje 8 dana prije njezina održavanja.
Ukoliko je na sjednici nazočna većina članova skupštine, skupština donosi odluke većinom glasova
prisutnih članova.
Članak 36.
Skupštinu općinske OBHSS čine izabrani predstavnici ogranaka OBHSS i članovi odbora općinske
OBHSS a izuzetno svi članovi općinske OBHSS.
Na svakih 5 započetih članova ogranka bira se po jedan predstavnik.
Ako je broj svih članova općinske OBHSS ili svih njezinih ogranaka zajedno manji od 50, svi članovi
čine skupštinu općinske OBHSS.
U slučaju da broj nazočnih članova općinske OBHSS u zakazano vrijeme održavanja skupštine ne čini
kvorum, skupština se odgađa za 1 sat.
Ako ni nakon proteka roka iz prethodnog stavka nema kvorum, nadležno tijelo županijske OBHSS će
u roku od 8 dana sazvati skupštinu.
U slučaju da se i u ponovnom pokušaju skupština nije održala, županijska organizacija HSS će na
prijedlog predsjedništva županijske OBHSS imenovati povjerenika.
7

Članak 37.
Između dviju skupština najviše tijelo općinske OBHSS je odbor općinske OBHSS.
Odbor čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, predsjednici i povjerenici ogranaka OBHSS
te članovi odbora županijske OBHSS koji imaju prebivalište na području na kome djeluje općinska
OBHSS.
Odbor općinske OBHSS obavlja poslove općinske OBHSS između dvije skupštine.


predlaže program rada općinske organizacije



provodi odluke i zaključke skupštine općinske organizacije, odluke županijske organizacije i
odluke središnjih tijela Organizacije



priprema materijale o kojima se raspravlja na sjednicama odbora



priprema materijale o kojima odlučuje skupština



brine da se rad općinske organizacije odvija u skladu sa Pravilnikom i programom
Organizacije

Odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u 90 dana. Odbor odlučuje većinom glasova
prisutnih članova, ako je nazočna većina članova.
Članak 38.
Predsjednik predstavlja općinsku OBHSS, saziva skupštinu i predsjedava odboru, provodi njihove
odluke te se brine o poštivanju Pravilnika i zakonitosti rada općinske OBHSS.
Predsjednika, u slučaju njegove privremene spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik.
Ukoliko spriječenost predsjednika traje dulje od 6 mjeseci, potpredsjednika za zastupanje i
predstavljanje ovlašćuje predsjednik županijske OBHSS na pisani prijedlog većine članova odbora
općinske OBHSS.
Tajnik općinske organizacije obavlja stručno-administrativne poslove. Odgovoran je općinskoj
organizaciji i obvezan je izvršavati naputke tijela organizacijskog oblika više razine.
Blagajnik općinske organizacije odgovoran je za sveukupno financijsko-materijalno poslovanje
općinske organizacije, a obavezan je provoditi odredbe Pravilnika o financijskom poslovanju.
Članak 39.
Pravo predlaganja kandidata za predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika općinske
Organizacije imaju: odbor, predsjednik, potpredsjednik, povjerenik ili 10 članova skupštine.
Predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika bira skupština tajnim glasovanjem, a u slučaju
jednakog broja kandidata koliko ih se i bira, skupština može donijeti odluku o javnom glasovanju.
Ukoliko je za predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika predložen samo jedan kandidat,
izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova na skupštini. Ako kandidat nije dobio
većinu glasova, izbori se ponavljaju.
Ukoliko je za dužnost iz prethodnog stavka predloženo više kandidata od kojih se bira jedan, a niti
jedan od njih ne dobije većinu glasova prisutnih članova skupštine, u drugom krugu će se glasovati
samo o dva kandidata sa dobivenim najvećim brojem glasova.
Ukoliko niti jedan od dva kandidata ne dobije većinu glasova prisutnih delegata, izbori će se ponoviti.
Ukoliko se bira više članova za pojedinu dužnost izabrani su redom kandidati s najvećim brojem
glasova.

8

Pravilnikom o kandidacijskom postupku i izbornim radnjama mogu se detaljnije razraditi uvjeti i način
kandidiranja i izbora.
Članak 40.
Ako djelovanje općinske ili gradske organizacije šteti ugledu i interesima Organizacije, ista se može
raspustiti sukladno odredbama članka 24.
U slučaju raspuštanja općinske ili gradske OBHSS, odbor županijske OBHSS mora imenovati
povjerenika u suglasnosti s odborom organizacije HSS-a na čijem se području raspuštena
organizacija nalazi.
Povjerenik je dužan u roku od 90 dana sazvati izbornu skupštinu raspuštene općinske ili gradske
organizacije.
Gradska organizacija branitelja HSS
Članak 41.
U gradovima se osnivaju gradske organizacije branitelja HSS.
Na gradsku OBHSS sukladno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na osnivanje i
rad općinske OBHSS.
Organizacija branitelja HSS Gradske četvrti u Gradu Zagrebu ima položaj Gradske organizacije
branitelja HSS.
Županijska Organizacija branitelja HSS
Članak 42.
Županijska OBHSS je vezna organizacija između svih ustrojstvenih oblika djelovanja OBHSS na
području županije i središnjih tijela OBHSS.
Županijska OBHSS usklađuje, usmjerava i nadzire rad općinskih i gradskih OBHSS na svojem
području, te provodi politiku OBHSS za područje cjelokupne županije sukladno utvrđenom Programu
rada OBHSS i politici Stranke.
Organizacija branitelja HSS Grada Zagreba ima položaj županijske organizacije branitelja HSS.
Članak 43.
Županijska organizacija branitelja HSS-a:


bira i opoziva članove svojih tijela na svojoj skupštini



bira i opoziva predstavnike županijske organizacije u Glavnoj skupštini OB HSS,



odlučuje o isključenju člana u skladu s odredbama ovog Pravilnika



promiče ciljeve i interese OB HSS na svom području



donosi program rada županijske OB HSS



potiče i organizira osnivanje novih te pomaže i koordinira rad svih općinskih i gradskih OBHSS
na području županije



provodi politiku i zaključke središnjih tijela OB HSS



surađuje s drugim braniteljskim organizacijama na području županije, ako je takva suradnja u
skladu s politikom Stranke



raspravlja i donosi odluke i o drugim važnijim pitanjima od interesa za branitelje na području
rada županijske organizacije.
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Članak 44.
Županijska OBHSS obavlja svoju djelatnost putem svojih tijela.
Tijela županijske OBHSS su skupština, odbor, predsjedništvo, predsjednik, 2 potpredsjednika, tajnik,
blagajnik, nadzorni odbor i časni sud.
Način rada skupštine, odbora i predsjedništva županijske OBHSS uređuje se poslovnikom o radu.
Poslovnik o radu donosi se na skupštini, sjednici odbora, odnosno predsjedništva županijske OBHSS
Članak 45.
Skupština je najviše tijelo županijske OBHSS.
Skupštinu županijske OBHSS čine izabrani predstavnici općinskih i gradskih organizacija, te članovi
odbora županijske OBHSS.
Na svakih započetih 10 članova koje predstavlja pojedina općinska/gradska OBHSS bira se po jednog
predstavnika u skupštinu županijske OBHSS.
Članak 46.
Skupština raspravlja i odlučuje o pitanjima za koja je nadležna prema članku 43. ovog Pravilnika.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik županijske organizacije koji je ujedno i predsjednik
Odbora i predsjednik Predsjedništva županijske OB HSS.
Predsjednik je dužan sazvati skupštinu u roku od 15 dana na zahtjev odbora županijske OBHSS, ili
ako to pismeno zatraži jedna trećina njezinih članova.
Pisani zahtjev za sazivanje skupštine od strane Odbora županijske OBHSS, kao i pisani zahtjev
trećine članova skupštine županijske OBHSS sa prilogom potpisa članova skupštine dostavljaju se u
tajništvo središnjice tajniku OBHSS i glavnom tajniku Stranke.
Ako u slučaju iz prethodnog stavka skupština ne bi bila sazvana, skupštinu može sazvati
Predsjedništvo OBHSS temeljem pisane obavijesti dostavljene u tajništvo središnjice.
Članovi skupštine moraju biti obaviješteni u pismenom obliku o mjestu, vremenu i dnevnom redu
skupštine najmanje 8 dana prije njezinog održavanja.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova
skupštine.
Članak 47.
Između održavanja dviju skupština najviše tijelo županijske OBHSS je odbor županijske OBHSS, koji
se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u 90 dana.
U sastav odbora županijske OBHSS ulaze predsjednik, potpredsjednici, tajnik, blagajnik, predsjednici i
povjerenici svih općinskih i gradskih OBHSS te članovi Glavnog odbora OBHSS-a koji imaju
prebivalište na području na kome djeluje županijska OBHSS
Članak 48.
Predsjednik predstavlja županijsku OBHSS, brine se za poštivanje Pravilnika i zakonitosti rada, brine
o zakonitom i uspješnom financijskom poslovanju županijske Organizacije, saziva sjednice skupštine,
odbora i predsjedništva, predsjedava sjednicama predsjedništva i odbora, te izvršava njihove odluke.
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Predsjednika, u slučaju njegove privremene spriječenosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika,
kojega predsjednik županijske organizacije ovlasti za zastupanje i predstavljanje.
Ukoliko on to nije učinio, potpredsjednika za zastupanje i predstavljanje ovlašćuje Predsjednik OBHSS
na pisani prijedlog većine članova odbora županijske organizacije.
Članak 49.
Predsjedništvo županijske OBHSS čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik i blagajnik.
Predsjedništvo županijske organizacije:


predlaže program rada županijske organizacije



provodi odluke i zaključke skupštine i odbora županijske organizacije



vodi tekuću politiku Organizacije na području županije



provodi odluke i zaključke središnjih tijela Organizacije



priprema materijale o kojima raspravljaju i odlučuju skupština i odbor
Članak 50.

Tajnik županijske OBHSS obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je skupštini i odboru
županijske OBHSS, te je obavezan izvršavati i provoditi naputke i zaključke koordinacije tajnika, te
odluke središnjih tijela Stranke.
Članak 51.
Blagajnik županijske OBHSS odgovoran je za sveukupno financijsko-materijalno poslovanje
županijske OBHSS, sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju.
Blagajnik županijske OBHSS odgovoran je skupštini i odboru županijske OBHSS, te službi
računovodstva i financija središnjice Stranke.
Članak 52.
Pravo predlaganja predsjednika županijske OBHSS imaju: predsjedništvo (povjerenik), odbor, ili
najmanje 1/3 članova njezine skupštine.
Pravo predlaganja kandidata za ostala tijela županijske OBHSS ima predsjednik županijske
organizacije, njezino predsjedništvo (povjerenik), odbor, ili najmanje 1/5 članova skupštine.
Predsjednika, potpredsjednike, tajnika i blagajnika, bira skupština županijske organizacije tajnim
glasovanjem, a u slučaju jednakog broja kandidata koliko ih se i bira, skupština može donijeti odluku o
javnom glasovanju.
Ukoliko je za predsjednika, tajnika i blagajnika predložen samo jedan kandidat, izabran je kandidat
koji je dobio većinu glasova prisutnih članova na skupštini. Ako kandidat nije dobio potrebnu većinu
glasova, izbori se ponavljaju.
Ukoliko je za dužnost iz prethodnog stavka predloženo više kandidata od kojih se bira jedan, a niti
jedan od njih ne dobije većinu glasova prisutnih članova skupštine, u drugom krugu će se glasovati
samo o dva kandidata sa dobivenim najvećim brojem glasova.
Ukoliko niti jedan od dva kandidata ne dobije većinu glasova prisutnih delegata, izbori će se ponoviti.
Ukoliko se bira više članova za pojedinu dužnost izabrani su redom kandidati s najvećim brojem
glasova. Pravilnikom o kandidacijskom postupku i izbornim radnjama mogu se detaljnije razraditi uvjeti
i način kandidiranja i izbora.
Nadzorni odbor i časni sud županijske OBHSS bira skupština županijske organizacije sukladno članku
52. i čl. 53 Statuta HSS.
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Članak 53.
Ako djelovanje županijske OBHSS šteti ugledu i interesima Stranke ili OBHSS, ista se može raspustiti
sukladno odredbama članka 24.
U slučaju raspuštanja županijske OBHSS, Glavni odbor OBHSS mora imenovati povjerenika u
suglasnosti s odborom organizacije HSS-a na čijem se području raspuštena organizacija nalazi.
Povjerenik je dužan u roku od 90 dana sazvati izbornu skupštinu raspuštene županijske organizacije.

V. VODSTVO OBHSS – SREDIŠNJA TIJELA
Članak 54.
U smislu odredaba ovoga Pravilnika, središnjim tijelima Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol»
smatraju se: Glavna Skupština, Glavni Odbor, Predsjedništvo, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i
blagajnik, nadzorni odbor i časni sud.

1. Glavna skupština Organizacije branitelja HSS
Članak 55.
Glavna skupština je najviše tijelo Organizacije branitelja HSS „Hrvatski sokol“.
Glavnu skupštinu OBHSS „Hrvatski sokol» čine predstavnici izabrani na skupštinama županijskih
OBHSS i članovi Glavnog odbora OBHSS.
Na svakih započetih 30 članova županijske OBHSS bira se 1 predstavnik kao izaslanik za Glavnu
skupštinu Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol».
Članak 56.
Izbori za članove Glavne skupštine OBHSS održavaju se najkasnije 45 dana prije isteka mandata
Skupštine.
Odluku o raspisivanju izbora donosi Predsjedništvo OBHSS.
Odlukom iz prethodnog stavka određuje se dan izbora i rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji,
kao i provođenje izbora.
Županijske OBHSS su dužne najkasnije 20 dana prije održavanja Glavne skupštine, ili u roku koji
odredi Predsjedništvo OBHSS, dostaviti tajniku OBHSS imena predstavnika izabranih na skupštini
županijske OBHSS.
Članak 57.
Glavnu skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik OBHSS koji je ujedno predsjednik Glavnog
Odbora i predsjednik Predsjedništva OBHSS.
Predsjednik je dužan sazvati Glavnu skupštinu kada to zahtijeva Glavni odbor, sedam županijskih
OBHSS, ili 1/3 članova Glavne skupštine.
Ako predsjednik OBHSS ne sazove Skupštinu u roku od mjesec dana od zahtjeva, može je sazvati
predsjednik HSS-a.
Županijske OBHSS moraju biti pismeno obaviještene o mjestu i vremenu održavanja Glavne skupštine
najmanje 30 dana prije njezina održavanja, a 45 dana prije isteka njezina mandata, ako je u pitanju
održavanje izborne Glavne skupštine.
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Dnevni red Glavne skupštine, s odgovarajućim materijalima, mora biti upućen svim članovima
Skupštine najmanje 8 dana prije njezina održavanja, od kojeg se roka i načina sazivanja može
odstupiti samo iz iznimno važnih razloga.
Odredbe iz ovog članka primjenjuju se sukladno i na ostale ustrojstvene oblike.
U slučaju da pojedina županijska, gradska ili općinska OBHSS ne postupi po Pravilniku ili odluci
Glavnog odbora OBHSS, ista se smatra raspuštenom s datumom kad je trebala održati izbornu
skupštinu, osim ako je opravdanost nepridržavanja datuma izborne skupštine ustanovilo
Predsjedništvo OBHSS.
Članak 58.
Glavna skupština Organizacije branitelja HSS:


Predlaže Predsjedništvu Stranke izmjene i dopune Pravilnika Organizacije



donosi Program i Programsku deklaraciju



raspravlja i donosi odluke i o drugim važnijim pitanjima od interesa za branitelje



bira i opoziva predsjednika, potpredsjednike, predsjednike regionalnih organizacija, članove
Nadzornog odbora i članove časnog suda



razmatra i usvaja izvješće koje podnosi predsjednik, a prema potrebi i druga tijela Organizacije



donosi poslovnik o svom radu te druge opće akte, onako kako je to ovim Pravilnikom
određeno.
Članak 59.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova
Skupštine, Skupština donosi odluke većinom glasova,.
Ukoliko na sjednici nije nazočna većina članova Skupštine, sjednica se odgađa za jedan sat.
Ako nakon isteka jednog sata kvorum nije postignut, sazvat će se nova Skupština u roku od 30 dana.
Članak 60.
Program i Programsku deklaraciju Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine. Ostale
odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako Skupština ne odluči
drukčije.
Članak 61.
Predsjednik OBHSS, bez obzira sudjeluje li na izborima jedan ili više kandidata, bira se natpolovičnom
većinom glasova prisutnih članova Skupštine, tajnim glasovanjem.
Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbori se ponavljaju.
Ako na izborima sudjeluje više kandidata, pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom
krugu dobili najveći broj glasova.
Na ponovljenim izborima izabran je onaj kandidat koji dobije veći broj glasova. Ako kandidati dobiju isti
broj glasova, izbori se ponavljaju.
Članovi Predsjedništva biraju se tajnim glasovanjem većinom glasova, ako je na sjednici nazočna
većina članova Skupštine.
Glavna skupština bira tajnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova, 5 potpredsjednika i
tajnika Organizacije.
Ako ima više kandidata od broja koji se bira, izabrani su kandidati s osvojenim većim brojem glasova.
U slučaju istog broja glasova, provodi se drugi krug glasovanja.
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Pravilnikom o kandidacijskom postupku i izbornim radnjama detaljnije se razrađuju uvjeti i način
kandidiranja i izbora.
Članak 62.
Pravo predlaganja predsjednika ima Predsjedništvo, Glavni odbor, i 100 članova Skupštine.
Pravo predlaganja kandidata za tijela OBHSS ima predsjednik, Predsjedništvo, Glavni odbor, i 50
članova Skupštine.
Zadnji rok za predlaganje kandidata je 20 dana prije održavanja izborne Glavne skupštine.

2. Glavni odbor Organizacije branitelja HSS
Članak 63.
Glavni odbor je najviše tijelo OBHSS „Hrvatski sokol“ između dva zasjedanja Skupštine.
Glavni odbor Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol» čine: članovi Predsjedništva OBHSS-a,
predsjednici i povjerenici županijskih OBHSS-a.
Predsjednik Organizacije ujedno je i predsjednik Glavnog odbora i predsjednik Glavne skupštine.
Članak 64.
Redovne sjednice Glavnog odbora OBHSS održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca. Saziva ih predsjednik OBHSS
Izvanredne sjednice održavaju se, prema potrebi, na prijedlog: Predsjednika, Predsjedništva, pet
županijskih organizacija, ili 1/3 članova Glavnog odbora.
Sjednicama Glavnog odbora predsjedava predsjednik Organizacije, ili potpredsjednik kojeg on odredi.
Članovima Glavnog odbora moraju biti pismeno upućene obavijesti o mjestu, vremenu i dnevnom redu
sjednice, najmanje 5 dana prije njezina održavanja.
Članak 65.
Glavni odbor Organizacije branitelja HSS:


utvrđuje prijedloge Pravilnika, Programske deklaracije



donosi strateške i programske smjernice (kroz tematske rasprave) o pitanjima od interesa za
branitelje



donosi sve akte za čije donošenje nisu nadležni Glavna skupština OBHSS ili Središnja tijela
HSS-a



donosi proračun prihoda i rashoda



donosi poslovnik o svom ustrojstvu i radu



imenuje blagajnika Organizacije na prijedlog Predsjedništva
Članak 66.

Glavni odbor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Glavnog
odbora. Ukoliko na sjednici nije nazočna većina članova Glavnog odbora, sjednica se odgađa za
jedan sat. Ako nakon proteka jednog sata kvorum nije postignut, sazvat će se nova sjednica u roku od
dva tjedna.
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3. Predsjedništvo Organizacije branitelja HSS
Članak 67.
Predsjedništvo OBHSS čine: predsjednik, 5 potpredsjednika, tajnik i blagajnik.
Članak 68.
Predsjedništvo Organizacije branitelja HSS:


provodi odluke i zaključke Glavne skupštine i Glavnog odbora



predlaže i provodi programe po odlukama Glavnog odbora



donosi odluke o pitanjima o kojima ne odlučuju Glavna skupština i Glavni odbor



predlaže proračun, brine za njegovo izvršenje



u izvanrednim i hitnim slučajevima donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora i podnosi mu
ih na potvrdu čim se on sastane



donosi Poslovnik o svojem radu



donosi odluke u vezi s isključenjem i po žalbama sukladno odredbama Pravilnika



obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom, odlukama Glavne skupštine i Glavnog odbora
te Statutom HSS-a.
Članak 69.

Rad Predsjedništva odvija se na sjednicama koje po potrebi saziva predsjednik, ili jedan od
potpredsjednika Organizacije prema danim ovlastima predsjednika Organizacije.
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova
Predsjedništva.
Članovi Predsjedništva moraju biti pravovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja sjednice
Predsjedništva.
Kad Predsjedništvo odlučuje o žurnim stvarima, smatrat će se važeći i glas dostavljen pismenim
putem (telefaks, brzojav, e-pošta), te telefonsko izjašnjavanje njegova člana.
Kad se, ni nakon drugog kruga glasovanja, na sjednici Predsjedništva ne može donijeti odluka zbog
podijeljenosti broja glasova članova Predsjedništva, smatra se da je donesena odluka za koju je
glasovao predsjednik.
4. Predsjednik Organizacije branitelja HSS-a
Članak 70.
Predsjednik Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol» brine se o funkcioniranju Organizacije
branitelja HSS «Hrvatski sokol», predstavlja organizaciju, te se brine o usklađivanju rada Organizacija
branitelja HSS «Hrvatski sokol»sa Statutom i programom Hrvatske seljačke stranke.


podnosi izbornoj Glavnoj skupštini izvješće o radu Organizacije za mandatno razdoblje



saziva i predsjedava Glavnom odboru i Predsjedništvu
Članak 71.

Predsjedniku Organizacije u radu pomažu 5 potpredsjednika, tajnik i blagajnik.
Predsjednik Organizacija branitelja HSS «Hrvatski sokol» ujedno je predsjednik Glavne Skupštine,
Glavnog Odbora i Predsjedništva.
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Predsjednik je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu, Glavnom Odboru i Skupštini Organizacije
branitelja HSS „Hrvatski sokol», te Glavnom odboru HSS-a.
Mandat predsjedniku kao i svim tijelima OBHSS traje 4 godine.
Članak 72.
Skupština Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol» može na prijedlog Glavnog Odbora
Organizacije izabrati Počasnog predsjednika OBHSS koji se bira javnim glasovanjem
Počasni predsjednik Organizacije branitelja HSS
branitelja HSS «Hrvatski sokol».

«Hrvatski sokol» pomaže u radu Organizacije

5. Tajnik Organizacije branitelja HSS:
Članak 73.
Tajnik Organizacija branitelja HSS «Hrvatski sokol» obavlja administrativno-tehničke poslove za koje
ga zaduži predsjednik, Predsjedništvo ili Glavni odbor OBHSS-a. Tajnika OBHSS-a imenuje Glavni
odbor OBHSS „Hrvatski sokol“ na prijedlog Predsjedništva Organizacije.

6. Blagajnik Organizacije branitelja HSS:
Članak 74.
Blagajnik Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol» vodi i obavlja financijsko-materijalne poslove
za koje ga zaduži Predsjedništvo.
Blagajnika imenuje Odbor Organizacije branitelja HSS «Hrvatski sokol» na prijedlog Predsjedništva
Organizacije.

7. Nadzorni odbor Organizacije branitelja HSS
Članak 75.
Nadzorni odbor OBHSS ima 5 članova i 5 zamjenika koji zamjenjuju članove odbora u slučaju
spriječenosti. Članovi između sebe biraju predsjednika i tajnika. Odluke donose većinom glasova svih
članova.
Nadzorni odbor OBHSS prati i nadzire provođenje Pravilnika i odluka središnjih tijela OBHSS, njihovo
financijsko-materijalno poslovanje te podnosi izvješća nadležnim tijelima OBHSS.
Po posebnoj odluci Predsjedništva OBHSS, Nadzorni odbor može obaviti i nadzorni postupak u
županijskim, gradskim i općinskim OBHSS.

8. Časni sud Organizacije branitelja HSS
Članak 76.
Časni sud OBHSS ima 5 članova i 5 zamjenika koji zamjenjuju članove odbora u slučaju spriječenosti.
Članovi između sebe biraju predsjednika i tajnika. Odluke donose većinom glasova svih članova.
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Časni sud OBHSS odlučuje u drugom stupnju po žalbama protiv odluka časnih sudova županijskih
OBHSS o izrečenim stegovnim mjerama kao i protiv odluka o suspenziji, u skladu s Pravilnikom koji
donosi Glavni odbor OBHSS i u skladu s Statutom HSS
Časni sud OBHSS vodi prvostupanjski stegovni postupak za članove središnjih tijela OBHSS, dok u
drugom stupnju odlučuje Glavni odbor OBHSS.
Odluke časnog suda u drugom stupnju su konačne i izvršne u pogledu mjera koje se odnose na status
i članstvo u OBHSS.
Časni sud je dužan u roku od 30 dana donijeti odluku po izjavljenoj žalbi ili primljenom zahtjevu.

VI FINANCIRANJE RADA
Članak 77.
Rad Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ financijski podupire Hrvatska seljačka stranka iz
svog proračuna, te putem svojih ustrojstvenih oblika sukladno financijskim mogućnostima, a temeljem
financijskog plana.
Članak 78.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ dužna je do 15. 12. svake godine predočiti financijski plan
Predsjedništvu ili Odboru ustrojstvenog oblika, a do 31. 1. podnijeti financijsko izvješće istim
ustrojstvenim oblicima.
Članak 79.
Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ može prikupljati donacije koje se evidentiraju kao prihod
proračuna HSS-a.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 78.
Prijedlog Pravilnika o radu Organizacija branitelja HSS „Hrvatski sokol“ donosi Skupština Organizacija
branitelja HSS „Hrvatski sokol“ na svojoj sjednici te se isti dostavlja na usvajanje Predsjedništvu HSS.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo
donošenje.

Predsjednik HSS-a
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