PRAVILNIK
O OGRANCIMA HRVATSKOG PLEMIĆKOG ZBORA
Članak 1.
U okviru Hrvatskog plemićkog zbora mogu se organizirati ogranci kao temeljne regionalne
organizacije koje promiču ciljeve i obavljaju poslove sukladno: statutu, principima,
strategijskom planu i operativnom planu HPZ, diljem Hrvatske.
Članak 2.
Ogranci se utemeljuju na teritorijalnom načelu jedna regija – županija jedan ogranak i nosi
naziv na primjer
HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR – Ogranak Split.
Sjedište ogranka je u sjedištu regije ili u mjestu gdje ima najviše članova u regiji.
Ogranci se osnivaju na prijedlog članstva, Plemićkog stola ili Velikog plemićkog vijeća,
preliminarno ih potvrđuje Plemićki stol , a konačno Veliko plemićko vijeće.
Članak 3.
Ogranak se može utemeljiti ukoliko ima najmanje pet članova s prebivalištem na području
jedne regije.
Članak 4.
Tijela upravljanja ograncima su:
 Plemićko vijeće ogranka kao najviše tijelo i tvore ga svi članovi ogranka,
 Plemićki stol ogranka kao izvršno tijelo čine: predsjednik, notar, rizničar, herold i
revizor.
Članak 5.
Plemićko vijeće ogranka
 bira i razrješava predsjednika i članove Plemićkog stola ogranka, a potvrđuje
Plemićki stol Zbora.
 donosi odluke i daje preporuke za rad ogranka,
 razmatra i donosi program rada za tekuću godinu
 donosi strategiju razvoja
 financijski plan
a sve u skladu s istovjetnim dokumentima Zbora.
Sastaje se najmanje jednom godišnje.
Članak 6.
Plemićki stol ogranka
 odgovoran je za provedbu odluka i smjernica Zbora i Plemićkog vijeća ogranka
 izabrani članovi dogovorom raspodjeljuju funkcije .
 biraju se na 4 godine s mogućnošću reizbora.
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organiziraju rad ogranka između dvije sjednice Plemićkog vijeća,
analiziraju prijedloge za prijem novih članova te preporučuju ili ne prijem Plemićkom
stolu Zbora,
brinu o prihodima ogranka putem članarine, donacija, sponzorstva itd.
mjesečno izvještavaju Plemićki stol Zbora o radu.
svoj rad organiziraju na promicanju načela Zbora okupljanjem članova,
predavanjima u sjedištu ogranka kao i "in situ" u dvorcima, utvrdama starima
gradovima koje posjećuju i drugim aktivnostima.

Članak 7.
Predsjednik ogranka
 predstavlja ogranak
 saziva sjednice Plemićkog vijeća i stola ogranka i predsjedava im,
 potpisuje sve odluke i zapisnike,
 za svoj rad odgovoran je Plemićkom vijeću ogranka i Plemićkom stolu Zbora.
Članak 8
Notar ogranka
 operativno vodi sve poslove ogranka te skrbi o arhivi,
 stara se o izvršenju odluka Plemićkog vijeća i stola ogranka,
 priprema izvješće o radu i programa rada ogranka
 za svoj rad odgovoran je Plemićkom vijeću i predsjedniku ogranka.
 surađuje s notarom Zbora
Članak 9.
Rizničar ogranka
 odgovoran je za financijsko poslovanje ogranka
 prikuplja prihode ogranka isplaćuje i obavlja druge poslove u svezi s financijskim
poslovanjem
 za svoj rad odgovoran je plemićkom vijeću i predsjedniku ogranka
 surađuje s rizničarom Zbora.
Članak 10.
Herold ogranka
 pomno analizira pristigle zahtjeve za prijem novih članova iz regije
 vodi dosje članova ogranka
 za svoj rad odgovoran je plemićkom vijeću i predsjedniku ogranka
 surađuje s heroldom Zbora.
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Članak 11.
Revizor ogranka




Nadzire rad i materijalno poslovanje ogranka
imenuje ga Plemićko vijeće ogranka
surađuje s Nadzornim odborom Zbora

Članak 12.
Članovi Plemićkog stola ogranka dužni su sudjelovati na sjednicama Plemićkog stola
ogranka i svuda promicati principe, ciljeve Zbora te raditi na ostvarenju zadatka iz
programa rada ogranka i Zbora.
Plemićki stol ogranka može donijeti poslovnike o radu Vijeća i Stola ogranka.
Članak 13.
Povjerenik Zbora
Gdje nema uvjeta za osnutak ogranka zbog manjeg broja članova Plemićki stol će
postaviti povjerenika koji će raditi na postizanju uvjeta za osnutak ogranka. Do tada će
članstvo sukladno mogućnostima ostvarivati svoja i dužnosti u najbližem ogranku ili
direktno u Zboru.
Članak 14.
Ogranak nema svojstvo pravne osobe. Za obavljanje novčanog prometa ogranak ima svoj
račun kog banke kao organizacijski dio Zbora.
Članak 15.
Ogranak se upisuje u registar kao oblik djelovanja Zbora.
Članak 16.
Ovaj pravilnik je stupao na snagu nakon usvajanja na zasjedanju Plemićkog stola 3.
svibnja 2006.
U Zagrebu 31. svibnja 2006
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