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6. Izborni Sabor Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga 27. svibnja 2006.
donosi

PROGRAMSKA

NAČELA

HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA ZAJEDNICE UDRUGA

Hrvatski časnički zbor - zajednica udruga strukovna je i staleška zajednica
udruga Hrvatskog časničkog zbora, pravnih osoba, putem koje njezini članovi
upotpunjuju i proširuju svoja vojna znanja, razvijaju domoljublje i borbeni duh,
osmišljavaju svoje mjesto i ulogu u sustavu obrane Republike Hrvatske i rješavaju
pojedinačne i zajedničke probleme svojeg časničkog statusa.
Hrvatski je časnički zbor izvanstranačka udruga koja se ne uključuje niti
dopušta u svojim redovima bilo kakve ideološke, stranačke i slične podjele i
sučeljavanja. Sve svoje ciljeve i svrhu svojega djelovanja nalazi jedino u ostvarivanju
općega, državnoga interesa obrane Republike Hrvatske.
Članom HČZ može postati pričuvni i umirovljeni časnik i dočasnik
Hrvatske vojske, koji potpiše pristupnicu u gradskoj, odnosno općinskoj udruzi podružnici i prihvaća Programska načela, Statut udruge. i Kodeks časti članova HČZ.





Članicom HČZ ne može biti osoba koja je:
osuđena zbog kažnjivog djela protiv Republike Hrvatske
sudjelovala u pobuni protiv Republike Hrvatske
djelovala protivno ciljevima izraženim Programskim načelima i Statutom
HČZ
osuđena zbog povrede međunarodnoga humanitarnog i ratnog prava.

Od članova se Hrvatskog časničkog zbora očekuje da svojim ponašanjem i
djelovanjem poštuju visoka načela svojega časničkog zvanja i statusa.
Program djelovanja Hrvatskog časničkog zbora obuhvaća:
1.

Proširivanje i obogaćivanje vojnih znanja i vještina putem poduke, osobito onih
časnika i dočasnika koji nisu raspoređeni u postrojbe oružanih snaga. Takva se
poduka planira i izvodi u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske;

2.

Sudjelovanje u osposobljavanju civilnog stanovništva za obranu i zaštitu;
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3.

Upoznavanje svojih clanova i ostalih gradana s normama medunarodnog ratnog
i humanitarnog prava;

4.

Istraživanje vojne i ratnicke prošlosti Hrvata;

5.

Istraživanje i proucavanje vojnih iskustava Domovinskog rata;

6.

Upoznavanje s osobitim znacajkama vojnotehnickog razvitka u suvremenom
svijetu i operativnim inovacijama u podrucju obrane i zaštite;

7.

Upoznavanje s mogucnostima ukljucivanja Republike Hrvatske u sustav
kolektivne sigurnosti u Europi i u svijetu;

8.

Prepoznavanje mogucih prijetnja sigurnosti Republike Hrvatske iz njoj
susjednog geopolitickog prostora;

9.

Suradnja s državnim tijelima i tijelima lokalne uprave i samouprave,
ustanovama i postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, gospodarskim
subjektima, te kulturnim, športskim i srodnim udrugama radi provedbe zadaca
utvrdenih planovima i programima rada Hrvatskog casnickoga zbora;

10.

Suradnja s casnickim organizacijama u inozemstvu i može se u iste uclanjivati
po odluci Središnjeg odbora;

Il.

Organiziranje okupljanja, druženja i društvenog života svojih clanova s
osloncem na domove Hrvatske vojske;

12.

Poticanje rješavanja statusnih i socijalnih pitanja svojih clanova;

13. Javnost rada i demokraticnost odlucivanja te suradnja sa sredstvima javnog
priopcavanja.

Zagreb, 27. svibnja 2006. godine

