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 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014) i članka 28. 
Statuta Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga, na 10.Saboru Hrvatskog časničkog 
zbora – zajednice udruga, održanog dana 05.06.2015.godine donosi 
 
 
 

S T A T U T  
HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA - ZAJEDNICE UDRUGA 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 

 Ovim se statutom utvrđuju: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatski 
časnički zbor – zajednica udruga; zastupanje; izgled pečata i zastave udruge:, ciljevi i 
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada; članstvo i članarina; vođenje 
popisa članova; prava, obveze i odgovornosti članica; tijela, njihov sastav; ovlasti i način 
odlučivanja; uvjeti i način izbora i opoziva; trajanje mandata, te načinu sazivanja Sabora u 
slučaju isteka mandata; i odgovornost članova tijela; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; 
način stjecanja imovine i financijskih sredstava, te prestanak i postupak s imovinom u slučaju 
prestanka Hrvatskog časničkog zbora – zajednice udruga; izboru i opozivu likvidatora udruge; 
načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za 
udrugu. 
 
 

Članak 2. 

 Hrvatski časnički zbor - zajednica udruga je jedinstvena braniteljska i strukovna 
zajednica udruga Hrvatskog časničkog zbora, pravnih osoba, čije su aktivnosti od značaja 
promicanja vrijednosti Domovinskog rata, 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. 
 
 

Članak 3. 

 Hrvatski časnički zbor - zajednicu udruga, kao organizaciju pričuvnih i umirovljenih 
časnika i dočasnika Hrvatske vojske, čine slobodno i dragovoljno udružene udruge Hrvatskog 
časničkog zbora na razini županija i grada Zagreba te udruge Hrvatskog časničkog zbora 
gradova i općina na područjima na kojima nisu konstituirane županijske udruge. 
 Hrvatski časnički zbor - zajednica udruga ima svojstvo pravne osobe i upisan je u 
Registar udruga pri mjerodavnom tijelu državne uprave. 
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Članak 4. 

 Puni je naziv:  HRVATSKI  ČASNIČKI ZBOR  - ZAJEDNICA  UDRUGA, a 
skraćeni je naziv: HČZ-ZU (u nastavku teksta HČZ-ZU). 
 Sjedište je HČZ u Zagrebu, Ilica 256b. 
 HČZ djeluje na području Republike Hrvatske. 
 
 

Članak 5.  

 HČZ-ZU može surađivati sa srodnim organizacijama, institucijama i asocijacijama u 
zemlji i inozemstvu i učlanjivati se u njih. 
 
 

Članak 6. 

 HČZ-ZU predstavlja i zastupa predsjednik, a ako je spriječen, zamjenjuje ga 
zamjenik. 
 HČZ-ZU kao pravnu osobu može privremeno zastupati opunomoćenik kojega za to 
ovlasti predsjednik. 
 
 

Članak 7. 

 HČZ ima svoj pečat, znak i zastavu. 
 
 

Članak 8. 

 Pečati su HČZ okrugli promjera 3.5 cm, odnosno 2 cm. U gornjem je luku pečata 
natpis HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR ispod kojeg je u unutarnjem luku natpis članice, u 
donjem je luku oznaka sjedišta članice, a u sredini je lik konjanika - bana Josipa Jelačića. 
 U gornjem je luku pečata HČZ-ZU natpis HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR ispod 
kojeg je u unutarnjem luku natpis ZAJEDNICA  UDRUGA, u donjem je luku oznaka sjedišta 
ZAGREB, a u sredini je lik konjanika - bana Josipa Jelačića. 
 
 

Članak 9. 

 Znak HČZ lik je konjaničkog spomenika bana Josipa Jelačića, rad kipara Antona 
Dominika Fernkorna, kojemu je postolje stilizirani povijesni hrvatski grb s hrvatskom 
trobojnicom. Oko konjanikova je lika kružni natpis HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR. 
 
 

Članak 10. 

 Zastava članica HČZ-ZU je bijele boje, opšivena zlatnim tropletom u omjeru 1 : 2. 
Na sredini je zastave znak HČZ utvrđen člankom 9. ovog Statuta, a ispod znaka HČZ dodaje 
se natpis članice. 
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Članak 11. 

 Rad je HČZ javan. 
 Javnost se rada osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem 
članova i članica te putem javnog priopćivanja i WEB stranice udruge. 
 Članice se i članovi o radu obavješćuju dostavom pisanih materijala i na sjednicama 
tijela HČZ. 
 Predstavnici sredstava javnog priopćivanja mogu biti nazočni sjednicama tijela HČZ 
i izvješćivati javnost o radu tih tijela i HČZ kao cjeline. 
 Predsjedatelj sjednice može, kada se raspravlja o podatcima koji su vojna ili državna 
tajna, iz dijela sjednice ili sjednice u cjelini isključiti javnost. 
 
 

Članak 12. 

 Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada HČZ može, sukladno propisima o 
javnom priopćivanju, izdavati svoje glasilo, a prema potrebi i druga sredstva javnog 
priopćivanja (knjige, brošure, periodične publikacije, biltene, plakate, videokasete, filmove i 
slično). 
 Odluku o izdavanju glasila donosi Središnji odbor HČZ-ZU. 
 Sve članice imaju pravo sudjelovati u radu udruge sukladno odredbama ovog Statuta 
i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njezina tijela donose 
 
 
 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI 
 

Članak 13. 

 HČZ-ZU osnovana je u cilju okupljanja časnika i dočasnika (u daljnjem tekstu 
časnika) u jedinstvenu braniteljsku i strukovnu zajednicu udruga čije su djelatnosti od značaja 
za promicanje vrijednosti Domovinskog rata, izgradnja obrambenog i sigurnosnog sustava, te 
obrane i zaštite RH, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao pravednog i legitimnog 
obrambenog osloboditeljskog a ne agresivnog i osvajačkog rata prema bilo kome u kojem je 
RH branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica. 
 
 Ciljevi su i zadaće HČZ-ZU utvrđeni Programskim načelima. 
 
 Osnovni je cilj HČZ-ZU ostvarivanje zajedničkih interesa udruženih članica radi 
poticanja okupljanja i udruživanja svih zainteresiranih časnika i dočasnika (u nastavku teksta: 
časnika) oružanih snaga Republike Hrvatske u udruge i radi ostvarivanja interesa članova i 
Republike Hrvatske. 
 
 Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: 
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao pravednog i legitimnog obrambenog 

osloboditeljskog a ne agresivnog i osvajačkog rata prema bilo kome u kojem je RH branila 
svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica 

• okupljanje pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske u jedinstvenu braniteljsku 
i strukovnu zajednicu udruga, koja je od važnosti za obranu i zaštitu Republike Hrvatske, 

• poticanje i provedba stalnog stručnog usavršavanja članova, 
• sudjelovanje u izobrazbi i osposobljavanju pučanstva za obranu i zaštitu Republike 

Hrvatske, sukladno planovima Ministarstva obrane, 
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• suradnja s Ministarstvom obrane i oružanim snagama RH i ostalim ministarstvima, tijelima 
lokalne uprave i samouprave, gospodarskim subjektima i srodnim udrugama u provedbi 
zadaća utvrđenih srednjoročnim i godišnjim programom rada, 

• poticanje istraživanja vojne i ratničke povijesti Hrvata, 
• poticanje istraživanja i proučavanja vojnih iskustava Domovinskog rata, 
• upoznavanje članica i članstva s razvojem suvremene vojne misli, moderne tehnike i 

tehnologije, oružja i opreme, 
• upoznavanje članstva s međunarodnim konvencijama i normama međunarodnoga ratnog i 

humanitarnog prava te s ljudskim pravima i zaštitom čovjekova okoliša, 
• osiguranje redovitog protoka stručnih informacija, ideja i mišljenja te obavijesti bitnih za 

rad i djelovanje članica, 
• organizacija simpozija, savjetovanja, seminara, stručnih predavanja, tribina, okruglih 

stolova, izložaba, promidžbenih djelatnosti, natjecanja, ophodnja, gađanja, druženja, 
studijskih putovanja, te drugih oblika usavršavanja u zemlji i inozemstvu, 

• izdavanje različitih publikacija, časopisa i glasila, 
• suradnja s drugim srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama, 
• suradnja sa svim organizacijama i tijelima koje podupiru rad HČZ, a posebice s udrugama 

proisteklim iz Domovinskog rata, 
• zastupanje interesa članica kod mjerodavnih tijela u zemlji i inozemstvu, 
• poticanje rješavanja statusnih i socijalnih pitanja pričuvnih časnika dragovoljno učlanjenih 

u HČZ. 
 
 Sukladno ciljevima i djelatnostima udruga djeluje na području: 
1:1:1 Promicanja vrijednosti Domovinskog rata 
1:1:2 Zaštiti interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
1:1:4 Ostale djelatnosti branitelja – veterana Domovinskog rata 
 
Gospodarske djelatnosti su: organiziranje seminara i predavanja te izdavačka djelatnost. 
 
 
III. ČLANICE 
 

Članak 14. 

 Udruge Hrvatskog časničkog zbora županija, odnosno gradova i općina na 
područjima na kojima nema županijskih udruga, te druge pravne osobe koje se žele udružiti u 
Hrvatski časnički zbor - zajednicu udruga, donose odluku o udruživanju i prihvaćanju svih 
prava i obveza utvrđenih ovim statutom. 
 Prava i obveze članica počinju teći od onog dana kada Središnji odbor prihvati 
odluku o udruživanju u Hrvatski časnički zbor - zajednicu udruga. 
 Članstvo u Zajednici udruga podrazumijeva solidarnost među članicama i poštovanje 
Programskih načela, Statuta i Kodeksa časti, dobrih odnosa, moralne pomoći i međusobnog 
poštovanja i suradnje. 
 

Članak 15. 

 HČZ vodi  popis svojih udruženih članica. 
 
 Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu 
osnivanja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.  
 
 Popis članica mora biti dostupan na uvid svim članicama HČZ-ZU i nadležnim 
tijelima na njihov zahtjev 
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Članak 16. 

 Članica ima sljedeća prava: 
• sudjelovati u upravljanju HČZ 
• predlagati i birati svoje predstavnike u tijela HČZ 
• neposredno i putem svojih predstavnika u tijelima HČZ poticati i predlagati donošenje te 

promjene i dopune Statuta i drugih općih akata, donošenje planova i programa te drugih 
odluka kojih donošenje spada u mjerodavnost tijela HČZ 

• davati primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu tijela HČZ 
• sudjelovati u svim oblicima rada i djelovanja HČZ 
• dobivati sve obavijesti koje prikuplja HČZ te biti obaviještena o radu njegovih tijela i o 

materijalnom i financijskom poslovanju. 
 
 

Članak 17. 

 Članice imaju sljedeće odgovornosti i obveze: 
• držati se statutarnih odredaba i drugih akata koja donose tijela upravljanja Zajednicom i to 

na način da u svakoj prilici čuvaju ugled zajednice 
• obavljati dio zajedničkih programa prema godišnjem programu i planu rada Zajednice 
• djelatno sudjelovati u provedbi ciljeva Zajednice i doprinositi ostvarivanju njezinih 

djelatnosti. 
 
 

Članak 18. 

 Članom HČZ mogu postati osobe koje su na temelju zakona ostvarile statusno pravo 
čina hrvatske vojske kao pripadnik hrvatske vojske ili policije, državljani Republike Hrvatske 
kao i strani državljani, koji potpišu pristupnicu u gradskoj, odnosno općinskoj udruzi i 
prihvaćaju  Programska načela i Statut udruge. 
 Kriterije za prijam pridruženih članova utvrđuje, temeljem usuglašenih stajališta na 
razini županijske organizacije, gradska odnosno općinska udruga HČZ. 
 Počasnim članom HČZ može postati osoba koja ispunjava utvrđene kriterije 
Zajednice udruga HČZ, Saveza udruga i Udruge. 
 Odluku o počasnom članu donosi Sabor HČZ  Zajednice udruga, odnosno Skupština 
Saveza udruga. 
 
 

Članak 19. 

 Članica HČZ-ZU dužna je svojim statutom utvrditi da članom njezine udruge ne 
može postati 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. 

 
 

Članak 20. 
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 Članstvo u HČZ prestaje: 
• prestankom djelovanja HČZ 
• pismenom odlukom mjerodavnog tijela članice o istupanju iz članstva 
• isključenjem iz članstva  
• brisanjem iz članstva. 

 
 

Članak 21. 

 Članica može biti isključena iz HČZ-ZU ako svojim djelovanjem: 
• prouzrokuje štetu HČZ ili njegovim članicama 
• krnji ugled Republike Hrvatske, njezinih oružanih snaga ili HČZ i njegovih 

članica  
• postupa suprotno Programskim načelima i odredbama ovog statuta  
• povrijedi međunarodno humanitarno i ratno pravo. 

 
 

Članak 22.  

 Odluku o isključenju i brisanju iz popisa članstva donosi Središnji odbor, a protiv 
njegove odluke može se u roku od 10 (deset) dana uložiti prigovor Saboru HČZ, kojega je 
odluka konačna. 
 
 
 
IV. TIJELA HČZ-ZU. 
 

Članak 23. 

 Tijela HČZ-ZU jesu: 
1. Sabor 
2. Predsjednik 
3. Predsjedništvo 
4. Središnji odbor 
5. Nadzorni odbor 
6. Sud časti. 

 
 
1.  Sabor HČZ-ZU 
 

Članak 24. 

 Sabor je najviše tijelo upravljanja HČZ-ZU, a čine ga: predsjednik, članovi 
predsjedništva,  članovi Središnjeg odbora, članovi Nadzornog odbora, članovi Suda časti, po 
3 (tri) izaslanika svakog županijskog saveza udruga i HČZ Grada Zagreba, predsjednik 
gradske odnosno općinske udruge HČZ sa područja županije u kojoj nije registriran županijski 
savez udruga HČZ i po 1 (jedan) izaslanik gradske odnosno općinske udruge HČZ sa područja 
županije u kojoj nije registriran županijski savez udruga HČZ. 
 Pravna osoba koja je primljena u članstvo Hrvatskog časničkog zbora - zajednice 
udruga  ima u saboru jednog izaslanika. 
 Mandat je članova Sabora HČZ  4 (četiri) godine. 
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Članak 25. 

 Sabor može biti redovan, izborni i izvanredni. 
 Redovito zasjedanje Sabora HČZ-ZU održava se najmanje jedanput godišnje, dok se 
izborni sabor održava svake četiri godine, a izvanredni po potrebi 
 Predsjednik HČZ-ZU saziva Sabor osobnom odlukom. 
 Izvanredno zasjedanje Sabora saziva predsjednik HČZ-ZU osobno ili na zahtjev 
najmanje trećine članica HČZ ili dvije trećine članova Središnjeg odbora. 
 Ako predsjednik ne sazove Sabor na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka ovog 
članka u roku od 30 (trideset) dana od dana podnesenog zahtjeva, Sabor mogu valjano sazvati 
predlagači. 
 U slučaju isteka mandata u tijelima, Sabor saziva osoba koja je zadnja odgovorna 
osoba udruge, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.  
 
 

Članak 26. 

 Sabor saziva predsjednik dostavom pismenih poziva članovima Sabora najmanje 8 
(osam) dana prije dana održavanja zasjedanja.  
 Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog 
reda. Uz poziv se dostavljaju materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. 
 

 Saborom predsjedava Radno predsjedništvo HČZ. 
 
 Način rada Sabora uređuje se Poslovnikom. 
 
 

Članak 27. 

 Sabor valjano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova Sabora. 
 Odluke se na Saboru se donose  natpolovičnom većinom glasova nazočnih. 
 Zasjedanja su Sabora  javna i o njihovu se radu vodi zapisnik, koji se čuva u arhivi 
HČZ-ZU i dostavlja nadležnim tijelima. 
 
 

Članak 28. 

 Sabor HČZ-ZU 
 a) razmatra i donosi: 

- Programska načela i njihove promjene ili dopune 
- Statut HČZ i njegove promjene ili dopune 
- Kodeks časti i njegove promjene ili dopune 
- plan rada za slijedeću kalendarsku godinu 
- financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu 
- odluku o prihvaćanju izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu 
- odluku o prihvaćanju financijskog izvješća (završni račun) za prethodnu 

kalendarsku godinu  
- odluku o prestanku rada HČZ i raspodjeli imovine u tom slučaju 
- odluku o prigovorima članica u drugom stupnju   
- odluku o razrješenju dotadašnjih tijela HČZ; 
- odluku o promjeni ciljeva i djelatnosti i raspodjeli imovine udruge. 
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 b) usvaja: 
- poslovnik o radu 
- izvješće o radu HČZ-ZU 
- izvješće Nadzornog odbora  
- izvješće Suda časti; 

 
 c) bira i razrješava: 

- predsjednika HČZ-ZU 
- dva (2) dopredsjednika, 
- članove Nadzornog odbora  
- članove Suda časti; 
- likvidatora Udruge 

 d) Potvrđuje: 
  - članove Središnjeg odbora. 
 
 

2.  Predsjednik HČZ-ZU 
Članak 29. 

 Predsjednik HČZ-ZU ujedno je predsjednik predsjedništva i Središnjeg odbora. 
 
 Predsjednik: 

- zastupa i predstavlja HČZ-ZU u zemlji i inozemstvu 
- saziva Sabor, Središnji odbor i predsjedništvo, te predlaže dnevni red za njihove 

sjednice 
- odgovara za zakonitost rada HČZ-ZU i poštivanje Statuta HČZ-ZU 
- odgovoran je računovodstvene i knjigovodstvene poslove HČZ-ZU  
- provodi odluke Sabora i drugih tijela HČZ-ZU te se brine o provedbi Programa   

rada HČZ-ZU 
- brine se o informiranju članica i ostvarivanju javnosti rada 
- imenuje povjerenstvo za popis imovine i obveza 
- donosi odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjene novčanog    

knjigovodstvenog načela 
- dostavlja zapisnike sa sjednica Sabora nadležnom uredu koji vodi registar udruga 
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge 
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom. 

 
 Za svoj je rad predsjednik HČZ-ZU odgovoran Saboru. 
 Mandat predsjednika HČZ-ZU  je 4(četiri) godine i na tu dužnost može biti biran više 
puta. 
 
 HČZ može imati počasnog predsjednika, koji je časnik i koji ispunjava utvrđene 
kriterije udruge,  HČZ Zajednice udruga, Saveza udruga i Udruge. 
 Odluku o počasnom predsjedniku HČZ-ZU donosi Sabor  HČZ-Zajednice udruga. 
 
 
3.  Središnji odbor HČZ-ZU 

Članak 30. 

 Središnji odbor osmišljava, usmjerava i usklađuje rad i djelatnost članica između 
dvaju zasjedanja Sabora HČZ-ZU. 
 Središnji odbor čine: predsjednik HČZ-ZU, dopredsjednici, glavni tajnik i 
predsjednici županijskih saveza i Grada Zagreba. 
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 U slučaju spriječenosti predsjednika članice na sjednici Središnjeg odbora valjano 
sudjeluje dopredsjednik, odnosno član čelništva članice HČZ kojega za to pismeno ovlasti 
predsjednik članice. 
 

Članak 31. 
 
 Središnji odbor: 
• utvrđuje i predlaže Saboru: 

- smjernice razvojne politike HČZ 
- prijedlog Programskih načela HČZ-ZU i prijedlog Statuta HČZ-ZU, odnosno 

njihove promjene i dopune 
- prijedlog  Kodeksa časti članova HČZ-ZU 
- Plan rada HČZ-ZU 
- Financijski plan HČZ-ZU 
- Operativni plan djelovanja za razdoblje od 4 godine 
- Godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj (završni račun) HČZ-ZU 
- prijedlog odluka i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Sabor 
- izvješće o svojem radu i radu HČZ u cjelini  
- mjere za provedbu zaključaka, odluka i smjernica usvojenih na Saboru; 
- prijedlog Odluke o imenovanju počasnog  člana i počasnog predsjednika HČZ; 

• donosi: 
- Poslovnik o radu Središnjeg odbora, predsjedništva, te stalnih i povremenih 

povjerenstava 
- Odluku o učlanjenju HČZ u međunarodne časničke i pričuvničke organizacije 
- Pravilnik o priznanjima u HČZ 
- Pravilnik o postupcima pred sudovima časti 
- Odluku o visinu godišnje članarine i njezinu raspodjelu 
- Odluku i Pravilnik o ustroju Stručne službe, te sustavu radnih mjesta i druge 

normativne akte potrebne za rad Stručne službe 
- odluke u svezi s izvješćima Nadzornog odbora 
- odluke o visini naknada djelatnicima Stručne službe i dužnosnicima HČZ; 
- zadaće stalnih povjerenstava te usmjeruje i usklađuje njihov rad 
- kriterije za počasne članove i počasnog predsjednika HČZ 

 
• imenuje i razrješuje na prijedlog predsjednika HČZ-ZU: 

- zamjenika predsjednika iz svojih redova i to jednog od izabrana 2 (dva) 
dopredsjednika na Saboru HČZ-ZU   

- glavnog tajnika HČZ-ZU 
- predstavnike HČZ-ZU u međunarodnim časničkim i pričuvničkim organizacijama 
- predsjednike i članove stalnih povjerenstava  
- članove Uređivačkog odbora i Vijeća glasila i knjižnice "Hrvatski časnik"; 
- predsjednike i članove posebnih povjerenstava; 

• uspostavlja i razvija suradnju s časničkim i pričuvničkim organizacijama prijateljskih 
zemalja preko predsjednika HČZ i Povjerenstva za međunarodnu suradnju; 

• usmjeruje i usklađuje rad članica; 
• zauzima stajališta o statusnim pitanjima članstva; 
• brine se o redovitom izvješćivanju članica i javnosti u radu HČZ; 
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i zakonima. 
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 Središnji odbor ima ovlast isključiti članicu iz HČZ ako grubo krši Programska 
načela i ovaj Statut ili ako ne provodi odluke tijela HČZ-ZU. 
 
 Protiv odluke Središnjeg odbora članica može uložiti prigovor Saboru. 
 
 

Članak 32. 

 Za svoj rad Središnji odbor odgovara Saboru. 
 Mandat izabranim članovima Središnjeg odbora traje četiri godine i mogu biti opet 
birani. 
 Predsjedniku članice, po položaju članu Središnjeg odbora, mandat člana Središnjeg 
odbora prestaje danom razrješenja dužnosti predsjednika članice, a novoizabrani predsjednik 
članice postaje članom Središnjeg odbora. 
 Glavni tajnik je član Središnjeg odbora. 
 Središnji odbor može popuniti zamjenski izaslanike do najviše 5 (pet) novih članova 
u slučajevima smrti, ostavke, opoziva, istupanja i isključenja iz članstva HČZ. Mandat 
zamjenskih članova traje do isteka mandata Središnjeg odbora. 
 
 Član Središnjeg odbora može podnijeti i pismeno obrazložiti svoju ostavku. 
 
 

Članak 33. 

 Središnji odbor i njegova tijela rade na sjednicama. Odluke su valjane ako je sjednici 
nazočna natpolovična većina članova. 
 U radu Središnjeg odbora na predsjednikov poziv mogu, bez prava odlučivanja, 
sudjelovati i osobe koje nisu članovi Središnjeg odbora. 
 
 Središnji odbor i njegova tijela donose odluke većinom glasova nazočnih članova. 
 
 Predsjednik HČZ sazvat će sjednicu Središnjeg odbora ako to zatraži: 

- trećina članova Središnjeg odbora ili 
- jedna trećina članica ili 
- Nadzorni odbor ili 
- Sud časti.  

 
 

Članak 34. 

Stalna povjerenstva Središnjeg odbora HČZ jesu: 
- Povjerenstvo za stručnu izobrazbu članstva 
- Povjerenstvo za organizacijska i statutarna pitanja 
- Povjerenstvo za međunarodnu suradnju 
- Povjerenstvo za priznanja 
- Povjerenstvo za informiranje 
- Povjerenstvo za financije. 

 
 Središnji odbor može svojom odlukom osnivati i druga povjerenstva. 
 
 Za svoj su rad povjerenstva odgovorna predsjedniku HČZ i Središnjem odboru. 
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4.  Predsjedništvo HČZ-ZU 

Članak 35. 

 Predsjedništvo je izvršno tijelo Sabora. 
Predsjedništvo ima 4 (četiri) člana i to:predsjednik HČZ-ZU, dva (2) dopredsjednika i glavni 
tajnik. 
 Mandat predsjedništva traje 4 (četiri) godine. 
 
 

Članak 36. 

 Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a saziva ih i njihovim radom 
upravlja Predsjednik HČZ-ZU. 
 
 Predsjednik HČZ-ZU saziva sjednice Predsjedništva na vlastiti poticaj. 
 
 Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama ako je nazočna natpolovična većina 
članova. Odluke se donose u pravilu javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova 
Predsjedništva. 
 
 Predsjednik HČZ-ZU ima ovlast privremeno udaljiti s dužnosti člana predsjedništva 
ako grubo krši Programska načela, Statut HČZ i Kodeks časti ili ne provodi odluke tijela 
HČZ. Konačnu odluku o tome donosi Sabor. 
 
 

Članak 37. 

 Predsjedništvo HČZ-ZU: 
a) predlaže: 

- nacrte dokumenata iz ovlasti Sabora HČZ 
- prijedloge dokumenata, programa i planova iz djelovanja Središnjeg odbora 
- godišnji proračun i zaključni račun HČZ 
- mjesečne naknade djelatnicima Stručne službe i dužnosnicima HČZ 
- način, vrstu i mjesto vođenja evidencije u HČZ 
- visinu godišnje članarine i njezinu raspodjelu u HČZ; 

b) brine se: 
- o provedbi odluka, zaključaka i stajališta Sabora i Središnjeg odbora 
- o imovinskopravnim i financijskim pitanjima HČZ 
- o redovitom izvješćivanju članica i javnosti u radu HČZ 
- o uspostavi i razvijanju suradnje s državnim tijelima, znanstvenim institucijama, 

pravnim osobama, športskim i drugim udrugama 
- o izvršenju zadaća povremenih povjerenstava  
- o obavljanju i drugih poslova utvrđenih ovim statutom i odlukama Središnjeg odbora 

i  Sabora, 
c) razmatra: 

- periodične obračune HČZ-ZU, 
d) rješava sporazumnim putem sporove i sukobe interesa unutar udruge. 
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5.  Glavni tajnik HČZ-ZU 
Članak 38. 

 Glavni tajnik HČZ-ZU pomaže predsjedniku u radu. 
 
 U suradnji s predsjednikom priprema sjednice Sabora, Središnjeg odbora i 
Predsjedništva,  te osigurava uvjete za provedbu njihovih odluka. Vodi brigu o ustrojbenim 
pitanjima HČZ-ZU. 
 Vodi popis članica HČZ – ZU. 
 
 Glavni je tajnik ujedno i voditelj Stručne službe HČZ. 
 
 Za svoj rad glavni tajnik odgovara predsjedniku i Središnjem odboru HČZ-ZU. 
 
 
 
6.  Stručna služba HČZ-ZU 

Članak 39. 

 Stručna služba stručno, administrativno i tehnički opslužuje rad Sabora, Središnjeg 
odbora, Predsjedništva i njihovih tijela. 
 
 Odluku o ustroju Stručne službe donosi Središnji odbor. 
 
 
 
7.  Nadzorni odbor HČZ-ZU 

Članak 40. 

 Sabor HČZ-ZU bira Nadzorni odbor od 5 (pet) članova na rok od 4 (četiri) godine s 
mogućnosti ponovnog izbora. 
 Nadzorni se odbor ustrojava na prvoj sjednici izborom predsjednika i 
dopredsjednika. 
 Nadzorni odbor na sjednici valjano odlučuje većinom glasova ukupnog broja 
članova. 
 Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama tijela HČZ bez prava 
odlučivanja. 
 Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednoga drugog tijela na razini 
središnjice HČZ. 
 Za svoj je rad Nadzorni odbor odgovoran Saboru. 
 
 Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Sabora i Središnjeg odbora ako 
utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HČZ, nemarnosti u obavljanju 
postavljenih zadaća ili povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HČZ-ZU. 
 
 

Članak 41. 

 Nadzorni odbor razmatra i nadzire: 
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovinom HČZ-ZU 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sabor. 

 
 Nadzorni je odbor obvezan svake godine izraditi izvješće o materijalnom i 
financijskom poslovanju te zatražiti i obaviti uvid u cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za 
izradu izvješća. 
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Članak 42. 

 Na način i postupak opoziva i razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegova 
člana primjenjuju se odredbe ovog Statuta o opozivu. 
 
 
 
8.   Sud časti HČZ-ZU 

Članak 43. 

 Sabor HČZ-ZU bira Sud časti od 5 (pet) članova na mandat od 4 (četiri) godine. 
 
 Sud časti se ustrojava na prvoj sjednici izborom predsjednika i dopredsjednika. 
 
 Članovi Suda časti ne mogu biti birani u druga tijela HČZ-ZU. 
 
 Sud časti radi na sjednicama a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja 
članova. Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuju nazočni članovi. Svaki član ima pravo 
unijeti u zapisnik izdvojeno mišljenje. 
 
 Za svoj je rad Sud časti odgovoran Saboru. 
 
 O svojem radu Sud časti izvješćuje Sabor i Središnji odbor. 
 
 

Članak 44. 

 Sud časti izriče jednu od sljedećih stegovnih mjera: 
- opomenu  
- opomenu pred isključenje  
- isključenje iz članstva. 

 
 Postupak pred sudovima časti na svim razinama organiziranja u HČZ uređuje se 
posebnim pravilnikom za kojega se donošenje ovlašćuje Središnji odbor. 
 
 

Članak 45. 

 Mjere iz prethodnog članka ovog Statuta mogu se članu izreći ako: 
- postupa protivno Kodeksu časti 
- djeluje protiv Programskih načela i Statuta 
- ne provodi odluke tijela članica HČZ  
- bude pravomoćno osuđen zbog djela iz nečasnih pobuda. 

 
 

Članak 46. 

 Član kojem je stegovnu mjeru izrekao sud časti članice, može uložiti prigovor Sudu 
časti HČZ, odluka kojega je konačna. 
 Izrečena se mjera opomene briše iz evidencije nakon godinu dana, a mjera opomene 
pred isključenje nakon dvije godine. 
 Članska su prava isključenog člana zamrznuta dok Sabor, na pismeni zahtjev 
zainteresiranog člana, ne donese konačnu odluku o tome. 
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9. LIKVIDATOR HČZ-ZU 

Članak 47. 

 Likvidatora udruge bira i razrješava Sabor. 
 Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja ne mora biti član udruge. 
 Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini 
koju određuje Sabor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja. 
 Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem 
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do 
okončanja i brisanja udruge iz registra udruga. 
 U postupku likvidacije likvidator je dužan: 

- utvrditi stanje na poslovnom računu udruge 
- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja 
- utvrditi ostalu imovinu udruge, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva 

financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja 
- u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje 

tražbine prema udruzi 
- u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova, te 

raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama. 
 
 Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od 
okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i 
izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. 
 U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, 
dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog 
postupka. 
 
 
 
 
V. OPOZIV   I   OSTAVKA 

Članak 48. 

 Sabor može opozvati i razriješiti od dužnosti predsjednika, dopredsjednike i 
likvidatora, članove Središnjeg odbora HČZ, te članove Nadzornog odbora i Suda časti i prije 
isteka vremena na koje su izabrani ako: 

- postupaju suprotno Programskim načelima i odredbama ovog Statuta 
- ne obavljaju povjerene dužnosti  
- prekorače svoje ovlasti. 

 
 Sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka Središnji odbor može prije isteka 
roka na koji su izabrani, opozvati zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, te predsjednike i 
članove povjerenstva. 
 
 Predsjednik HČZ-ZU, likvidator, član Središnjeg odbora, član Nadzornog odbora, 
član Suda časti i član Predsjedništva može dati ostavku, to jest zatražiti svoje razrješenje prije 
isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obnašati svoju dužnost do donošenja 
odluke o razrješenju. Mjerodavno je tijelo HČZ dužno razmotriti ostavku i donijeti odluku o 
zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. 
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VI. SREDSTVA   I   IMOVINA 
 

Članak 49. 

 Hrvatski je časnički zbor neprofitna zajednica udruga. Ako u obavljanju svoje 
djelatnosti ostvari dobit, ona će se upotrijebiti za promicanje ciljeva i zadaća HČZ. 
 
 

Članak 50. 

 HČZ ostvaruje prihode od članarina, kotizacija, dobrovoljnih priloga i darova, 
dotacija iz državnog proračuna, dotacija iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i 
fondova, financiranja programa djelatnosti, sredstava ostvarenih organiziranjem seminara, 
predavanja, izdavačke djelatnosti, imovine i prava te drugih izvora u skladu sa Zakonom. 
 Za svoje obveze HČZ-ZU odgovara cijelom svojom imovinom sukladno odredbama 
Zakona. Članice HČZ-ZU i tijela ne odgovaraju za obveze udruge. 
 Nad udrugom se može provesti stečaj sukladno Zakonu. 
 
 

Članak 51. 

 HČZ-ZU upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija. 
 
 Svi se primitci i izdatci određuju financijskim planom, koji se donosi za kalendarsku 
godinu. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun. 
 
 Predsjednik HČZ-ZU, kao naredbodavac za izvršenje Financijskog proračuna, 
raspoređuje sredstva po pojedinim pozicijama prema prioritetima namjene, a sukladno 
donesenim odlukama Tijela HČZ-ZU. 
 
 

Članak 52. 

 U slučaju prestanka rada HČZ-ZU o pripadajućoj imovini HČZ-ZU odlučuje Sabor. 
 
 Odluku o prestanku rada HČZ donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova 
izaslanika Sabora. 
 
 

Članak 53. 

 U slučaju ratne ugroze Republike Hrvatske rad HČZ odvijat će se u posebnim 
okolnostima. 
 Odluku o radu u posebnim okolnostima, za vrijeme dok one traju, donosi 
predsjedništvo. 
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VII. STATUT  I  DRUGI OPĆI AKTI 
 

Članak 54. 

 Statut je temeljni opći akt HČZ i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s njegovim 
odredbama. 
 
 Nacrt promjena ili dopuna Statuta utvrđuje Središnji odbor i šalje ga na raspravu 
članicama. 
 
 Središnji odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima 
mišljenje o njima, utvrđuje prijedlog Statuta. 
 

 
Članak 55. 

 Ovlast tumačenja odredaba ovog Statuta ima Sabor, a objašnjenja daje Središnji 
odbor. 
 
 

Članak 56. 

 Sva unutarnja pitanja HČZ, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim statutom, a 
život i rad ih zahtijevaju, uredit će se posebnim aktima. 
 
 

Članak 57. 

 Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog časničkog zbora - 
zajednice udruga donesen na VIII. saboru HČZ,  održanom 2. lipnja 2012.godine. 
 
 

Članak 58. 

 Ovaj statut stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja. 
 
 
 
U Osijeku, 05. lipnja 2015. godine 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 Rozarijo Rozga, v.r. 
 stožerni brigadir u mirovini 
 
 
 


