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U V O D 
 

 

 

Program rada Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga za 2023. godinu zasnovan je na 

Operativnom planu djelovanja HČZ-ZU za razdoblje 2022. – 2026., zatim Programskim načelima 

i odredbama Statuta Hrvatskog časničkog zbora te zaključcima, smjernicama i naputcima 

Središnjeg odbora Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga. 

Program rada HČZ – ZU tijekom 2023. godine će se i nakon dvije godine ograničavajućih i 

otežanih uvjeta rada zbog pandemije COVID-19 i neizvjesnim tijekom događanja u planskoj 2023. 

godini te razornih potresa u Zagrebu i na području Banovine, provoditi u izrazito nepovoljnim 

socijalnim i ekonomskim uvjetima. Nadalje, agresija Ruske Federacije na Ukrajinu u znatnoj će 

mjeri dodatno usložiti funkcioniranje tijekom 2023. i narednih godina. Konkretni načini i oblici 

provedbe aktivnosti i nadalje će biti temeljene na uvažavanju i primjeni preporuka ili naputaka 

Nacionalnog stožera civilne zaštite i preporukama epidemiološke struke. Pri tome ukazujemo 

kako se provedba aktivnosti koje su planirane na međunarodnom planu vezane uz multilateralnu 

(CIOR i Gaminger inicijativa) suradnju te bilateralne programe suradnje sa susjednim zemljama 

postaje izrazito složena. Načini provedbe međunarodnih aktivnosti biti će vezani uz širi kontekst 

epidemiološke situacije te izrazito nepovoljnih uvjeta osiguranja sredstava za njihovu provedbu. 

Provedba planiranih aktivnosti u Republici Hrvatskoj biti će prvenstveno vezana uz preporuke i 

naputke Ministarstva hrvatskih branitelja a uključivati će sudjelovanje jednog ili manjeg broja 

predstavnika Zajednice udruga koji će imati obvezu pridržavanja preporuka epidemiološke struke 

i organizatora aktivnosti. 

 U već ranije opisanim uvjetima djelovanja prioritetna zadaća naših Saveza udruga u 

udruga članica biti će i nadalje obogaćivanje vojno-stručnih znanja te njegovanje vrijednosti 

Domovinskog rata na način da se zaštiti fizičko i socijalno zdravlje naših članova. Temeljem 

inicijative koju smo 19. ožujka 2020. godine iskazali institucijama Vlade RH s prijedlogom da se 

naše udruge članice uključe u sustav Civilne zaštite kao sastavnica sustava Domovinske sigurnosti 

u borbi protiv posljedica pandemije COVID-19, naši Savezi udruga u udruge članice će sukladno 

svojim mogućnostima i raspoloživosti članstva podupirati napore svojih JL(R)S u provedbi mjera 

u svojim lokalnim sredinama. 

 Uvjeti funkcioniranja Zajednice udruga, kao i Saveza udruga i matičnih udruga članica 

biti će složenije u odnosu na godine prije 2020. zbog uvjeta privređivanja tzv. realnog sektora 

društva. Negativni učinci će se prenijeti i na otežane mogućnosti osiguravanja sredstava za rad 

tzv. civilnog sektora, odnosna organizacija civilnog društva. U tom kontekstu ne smiju se 

zaboraviti poteškoće u servisiranju svih djelatnosti društva, uključujući i rad udruga. Temeljem 

već viđenog tijekom tekuće godine možemo zaključivati da će sljedeća planska godina biti u istoj 

mjeri financijski složena i nepredvidiva kao i tekuća, a dosadašnji izvori još upitniji. To upućuje na 

zaključke o potrebi najvišeg stupnja društvene odgovornosti u procesu planiranja aktivnosti te 

traženju financijskih potpora za njihovu provedbu. 

 

 Provedbu naših planiranih aktivnosti želimo temeljiti na suradnju s Ministarstvom 

hrvatskih branitelja, Ministarstvom obrane RH i Oružanim snagama RH, a jedna od zadaća novi 

izabranog vodstva tijela HČZ-ZU biti će i preispitivanje suradnje s Nacionalnom zakladom za 

razvoj civilnog društva u okviru 9. Centra znanja.   

 

 Temeljem navedenog, Sabor HČZ-ZU na svojoj 17. izbornoj sjednici održanoj 

2. rujna 2022. u Zagrebu, usvojio je: 
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PLAN RADA 

HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA-ZAJEDNICE UDRUGA RH 

ZA 2023. GODINU 
 

U 2023. godini planiraju se provedba: 

1. Međunarodne suradnja HČZ-ZU 

2. Susreta i druženje članova udruge – uz istovremeno osposobljavanje članstva 

3. Obilježavanje obljetnica i blagdana 

4. Prezentacija i afirmacija Domovinskog rata i njegovih sudionika te strukovno 

angažiranje članstva 

5. Suradnja a Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva (NZRCD) i 9. 

Centrom znanja (9. CZ) 

6. Redovan rad udruge i ostale aktivnosti  

 
U nastavku se daje detaljna razrada  planiranih programa i aktivnosti: 
 

1. MEĐUNARODNA SURADNJA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA REPUBLIKE 

HRVATSKE U 2023. GODINI 
 

Međunarodna suradnja odvija se putem članstva i angažiranja u međunarodnim multilateralnim 

asocijacija i putem bilateralne suradnje s časničkim udrugama susjednih zemalja. Multilateralni 

kontekst suradnje odnosi se na sudjelovanje u radu konferencija, kongresa, seminara, sastanka i 

radionica koje organizira Konfederacija pričuvnih časnika NATO-a i partnerskih zemalja (CIOR) i 

Gaminger inicijativa, koja obuhvaća udruge pričuvnih i/ili umirovljenih časnika zemalja zapadne i 

središnje Europe. Bilateralna suradnja odvija se na državnoj razini između krovnih časničkih 

udruga RH i Slovenije te kroz suradnju naših udruga na razini županija sa Slovenijom, Mađarskom 

i Italijom. Provedba aktivnosti u najvećoj će mjeri ovisiti o osiguranim, odnosno odobrenim 

sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja temeljem javnih poziva koji će biti objavljeni početkom 

planske godine. 

 
Tijekom 2023. godini planirane su slijedeće aktivnosti: 
 

1.1. CIOR - konfederacija pričuvnih časnika NATO-a i partnerskih zemalja 
 

CIOR je konfederacija 35 nacionalne asocijacije/udruge pričuvnih časnika NATO i partnerskih 

zemalja. Redovne članice CIOR-a su zemlje članice NATO-a, a pridružene članice su zemlje 

Partnerstva za mir i druge partnerske zemlje. Hrvatski časnički zbor ima status 

PUNOPRAVNOG člana CIOR-a od 5. kolovoza 2009. godine. 

 

1.1.1. Naziv aktivnosti: ZIMSKA SJEDNICA CIOR-a („Mid-Winter Meeting“)  

Vrijeme: 3 dana u  veljači 2023.  

Mjesto: Brisel, Kraljevina Belgija, NATO HQ 

Sudionici: Hrvatska strana - jadan član HČZ RH  

(sudjelovanje koje može biti virtualno ili uz fizičke nazočnosti članica CIOR-a 

odrediti će njemački predsjedatelj sukladno široj epidemiološkoj situaciji)    

Ostali sudionici: Nacionalni predstavnici članica CIOR-a i predstavnici NATO saveza. 

 

1.1.2. Naziv aktivnosti: LJETNI KONGRES CIOR-a („Summer Congress“) 

Vrijeme: 4 - 5 dana – u kolovozu 2023. godine (po pozivu) 

Mjesto: Mjesto provedbe kongresa biti će Sjeverna Makedonija, Skopje; 
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Sudionici: Hrvatska strana – jedan član HČZ-ZU  

(sudjelovanje koje može biti virtualno ili uz fizičke nazočnosti članica CIOR-a 

odrediti će njemački predsjedatelj sukladno široj epidemiološkoj situaciji)    

Ostali sudionici: Nacionalni predstavnici članica CIOR-a i predstavnici NATO saveza. 
 

 

1.2. GAMINGER INITIATIVA - asocijacija pričuvnih časnika srednjeeuropskih zemalja  

          GAMINGER INITIATIVA  je asocijacija pričuvnika srednjeeuropskih zemalja. Hrvatski 

časnički zbor je redovni član od 1995. godine. Gaminger Initiative čine zemlje srednje Europe koju 

sačinjavaju: Hrvatska, Češka, Italije, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Poljska, Sjeverna 

Makedonija, Slovačka, Slovenija i Švicarska. 
 

 

1.2.1. Naziv aktivnosti: KONFERENCIJA GAMINGER INICIJATIVE - GAMING I  

Vrijeme: 3-4 dana u svibnju 2023. godine (po pozivu) 

Mjesto: Domaćin će biti Sjeverna Makedonija (mjesto održavanja: Skopje) 

Sudionici: Hrvatska strana – jedan do dva člana HČZ ZU (članovi Povjerenstva za MS) 

Ostali sudionici: Nacionalni predstavnici članica GAMINGER INICIJATIVE, predstavnici 

 CIOR-a i NATO saveza. 
 

 

1.2.2. Naziv aktivnosti: KONFERENCIJA GAMINGER INICIJATIVE - GAMING II 

Vrijeme: 3-4 dana u  rujnu/listopadu 2023. godine (po pozivu) 

Mjesto: Domaćin će biti Mađarska (mjesto održavanja biti će naknadno određeno) 

Sudionici: Hrvatska strana - jedan člana Povjerenstva za međunarodnu suradnju  HČZ ZU  

 Ostali sudionici: Nacionalni predstavnici članica GAMINGER INICIJATIVE, 

predstavnici CIOR-a i NATO saveza. 

 
 

1.3. OSTALE MEĐUNARODNE BILATERALNE AKTIVNOSTI 

 

1.3.1. Za članove HČZ Karlovačke županije: 

 MEĐUNARODNI RAFTING PO RIJECI KUPI, („Kolpa – Kupa 2023.“) 

 - Datum  tijekom kolovoza 2023. (datum će odrediti HČZ KŽ) 

 - Mjesto:  dionicu će sporazumno odrediti HČZ KŽ i ZSČ Metlike i Bele Krajine 

 - Sudionici: časnici HČZ Karlovačke županije i ZSČ Metlike i Bijele Krajine 

 - Broj sudionika:  s hrvatske strane sukladno odobrenim sredstvima MHB-a 
 

 Osoba za kontakt: Igor Majetić – potpredsjednik HČZ-ZU 

   ( Mobitel: 098 711 305), e-mail: igor.majetic61@gmail.com ) 
 

 

1.3.2. Redovni bilateralni sastanak čelnih struktura HČZ ZU i ZSČ (Zveza Slovenskih 

Časnikov) 

 Nakon Bilateralnog susreta koji je organizirala hrvatska strana u Samoboru, početkom 

listopada 2019. godine i otkazanog sastanka u Sloveniji (Metlika) 2020., 2021. i 2022. 

godine kojem je domaćin trebala biti slovenska strana, očekujemo poziv na sastanak prije 

Ljetnog kongresa CIOR-a. 
 

 

1.3.3. Pored planiranih aktivnosti obzirom na status Hrvatskoga časničkog zbora u CIOR-u, 

HČZ ZU ima obvezu uplate godišnje članarine od 1.450,00 EUR za sljedeće fiskalno 

razdoblje NATO- CIOR-a, odnosno za razdoblje od  1. listopada 2022. do 30. rujna 

2023. godine. 

 

mailto:igor.majetic61@gmail.com
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1.4. Potrebe za logističkom i ostalom potporom MORH i GSOSRH: 
 

Potpora u osiguranju materijala (prezentacije, pisani materijali i drugo) koji se odnose na stupanj 

ustrojstvene organiziranosti i pripremljenosti pričuvnog sustava i drugih elemenata obrambenog 

sustava kao dijela cjelokupnog sustava domovinske sigurnosti. Tijekom prethodnih godina 

potpora biva sve slabija uz zamjetan dugotrajni postupak odlučivanja unutar sustava MORH-a, 

koji traje i više od šest (6) mjeseci. 

U tijeku su stalni razgovori s najvišim dužnosnicima MORH-a glede nastavka postojećih oblika 

potpore MORH/GSOS našem radu te traženja mogućnosti suradnje u okviru međunarodnim 

multilateralnih foruma, uključujući CIOR i Gaminger inicijativu te potpore naših udruga-članica 

provedbi aktivnosti vezanih uz animaciju mladih za vojnu službu te sudjelovanje u javnim 

raspravama vezanim uz postupak izrade strateških dokumenata iz područja obrane i Domovinske 

sigurnosti te zakonskih i drugih provedbenih propisa. 
 

 Osobe za kontakt za provedbu međunarodnih aktivnosti (osim aktivnosti pod 1.3.1.): 

- Neven Cugelj,  brigadir u mirovini, 099 224 1173  

- Mladen Lalić, bojnik u mirovini, 098 478 338 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU MEĐUNARODNE 

SURADNJE: 
 

Aktivnosti iz Međunarodne suradnje koje HČZ-ZU planira provesti u 2023. godini vidljive su iz 

strukture troškova po aktivnostima. 

Pored logističkih potreba za provedbu međunarodne suradnje HČZ-ZU potrebna su i financijska 

sredstva. U slučaju jenjavanja ugroza izazvanih virusom SARS-COV-2 te epidemioloških uvjeta koje 

dozvoljavaju fizičko održavanje aktivnosti nužno potrebna sredstva iznose 120.000,00 kn. Nažalost, u 

prošloj godinu smo putem Javnog poziva MHB osigurali tek 30.000 kn. Taj iznos je bio dostatan samo 

za jednu multilateralnu aktivnost (Gaming I. Meeting u Italiji), zatim jednu bilateralnu aktivnost sa 

slovenskim ZSČ-om (upoznavanje novih čelnika slovenskog ZSČ i HČZ-ZU) te plaćanje članarine u 

CIOR-u. Financijska sredstva potrebita za provedbu najznačajnijih aktivnosti CIOR-a, koje su se u 

pravilu odnosile na MWM i Ljetni kongres CIOR-a te proljetni i jesenski sjednice Gaminger inicijative. 

Kao što je ranije rečeno, osigurana sredstva za provedbu međunarodnih aktivnosti su sve skromnija, i 

ne omogućavaju provedbu planiranih aktivnosti. Sredstva tijekom 2022. godine iznosila su 30.000 kn,. 

Tijekom 2021. godine javnim pozivom MHB osigurano je 40.000 kn, dok su predviđena sredstva za 

2020. godinu ukinuta.    

 

2. SUSRETI I DRUŽENJE ČLANOVA UDRUGE UZ  

 ISTOVREMENO OSPOSOBLJAVANJE PRIČUVNIH ČASNIKA 

 

 U 2023. godini planira se provedba slijedećih aktivnosti: 

 2.1. Susreti časnika HČZ-ZU pod nazivom „Varaždin 2023“ ukoliko MORH ne osigura 

prostor za održavanje aktivnosti u Vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu. 

(Aktivnost je odgođena za listopad 2022.); 

 2.2. Sjednice Predsjedništva, Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti HČZ-ZU te  

        18. (osamnaestog) redovnog Sabor HČZ-ZU; 

 2.3. Sudjelovanje članova HČZ-ZU RH na aktivnostima koje će provoditi OS RH  u 2023. 

godini – po pozivu; 

 2.4. Sudjelovanje vodstva HČZ-ZU RH na skupštinama i programima koje će provoditi 

gradske i županijske organizacije – članice HČZ-ZU; 

 2.5. Sudjelovanje u aktivnostima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i u 9. Centru 

znanja za društveni razvoj u RH. Ovoj aktivnosti potrebno je posvetiti dodatnu pozornost 

te sve novo-spoznato i naučeno tijekom redovnih radionica i sastanaka organiziranim u 

okviru 9. Centra znanja i NZRCD prenositi svim članicama HČZ-ZU. U cilju provedbe 
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navedenoga organizirati će se ciljane stručne radionice za članice HČZ-ZU. Čelnici novog 

saziva HČZ-ZU će utvrditi moguće izmjene Ugovora o razvojnoj suradnji HČZ-ZU i 

NZRCD i 9. CZ.  

 

 

 

2.1.  Susreti časnika HČZ - Zajednice udruga pod nazivom: „Susreti Varaždin 2023.“ 

Izaslanici 17. izbornog Sabora utvrditi će budući format održavanja sličnih susreta, 

uključujući trajanje i tematska područja strukovnog osposobljavanja. 

- Prezentacije na temu:  

a) Postrojbe HV i Policije s područja Varaždinske, Krapinsko–Zagorske i 

Međimurske županije u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata 

i 

b) Pričuva kao sastavnica u izvršenju zadaća OS RH, 

c) Utjecaj ruske agresije na Ukrajinu na krojenje nove geopolitičke slike svijeta.   
 

Mjesto: Područje  Varaždinske, Krapinsko–Zagorske i Međimurske županije 

Vrijeme: druga polovica lipnja - točni datumi će se odrediti nakon usuglašavanja s lokalnom 

udrugom HČZ-a, predstavnicima izvršne vlasti područne samouprave i gospodarskim 

subjektima namjenske proizvodnje s tog područja 

Broj sudionika: do 200 pričuvnih časnika (ovisno o epidemiološkoj situaciji i mogućnostima 

osiguranja smještajnih kapaciteta na području provedbe aktivnosti) 
 

Za provedbu je potrebna logistička i ostala potpora od: 

a) Glavnog stožera OS RH 

1. Predavača/prezentatora na temu: 

- Postrojbe HV i Policije s područja Varaždinske, Krapinsko–Zagorske i Međimurske 

županije u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata i 

- Pričuva kao sastavnica u izvršenju zadaća OS RH 

2. Predavača/prezentatora na ranije navedene teme 

3. Upotreba sale za prezentaciju u Vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu (ili 

drugom prikladnom prostoru); 

4. multimedijska oprema i razglas; 

5. sala za ručak u vojnom objektu (ručak priprema Pleter usluge d.o.o., a plaća HČZ-

ZU) 

      b) Ministarstva unutarnjih poslova 

 Predavača/prezentatora na temu: 

- Policijske postrojbe s područja Varaždinske, Krapinsko–Zagorske i Međimurske 

županije u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata 
 

NAPOMENA: Susret „Varaždin 2023.“ planira se iz razloga što aktivnost do donošenja Plana rada nije 

provedena u 2022. godini. U slučaju da se do kraja 2022. g. provede Susret „Varaždin 2022“ 

Predsjedništvo će pripremiti održavanje susreta u 2023.g. pod drugim nazivom i na drugoj lokaciji. 

 Osoba za kontakt: Mladen Lalić (mob: 098 478 338). 

 

2.2. Sjednice tijela HČZ-ZU: 
 

a) Tematske sjednice tijela HČZ-ZU (18. redovni Sabor HČZ-ZU, Središnji odbor, Nadzorni odbor 

    i Sud časti): 

 - Vrijeme: kolovoz/ rujan 2023. (utorak – subota)  

   (datum će biti utvrđen s Domom stožera GS OS RH) 

 - Mjesto:   Vojarna „Kovčanje“ Mali Lošinj 

 - Broj sudionika:  do 60 pričuvnih časnika – članova tijela HČZ-ZU 
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b) Proširena Sjednica Predsjedništva i Središnjeg odbora HČZ-ZU:     

 - Vrijeme: početak studenog 2023. 

 - Mjesto:  HVU „Dr. Franjo Tuđman“ 

 - Broj sudionika:  do 20 pričuvnih časnika, 
 

  Za provedbu je potrebna logistička i ostala potporu od Glavnog stožera OS RH: 

 Za Tematske sjednice Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti te 18. 

redovnog Sabora HČZ-ZU): 

o Smještaj do 60 osoba 

o Sala za sastanke 

o Multimedijska oprema 

o Sala za objed (prehranu osigurava Pleter usluge d.o.o., a plaća HČZ-ZU). 

Osobe za kontakt: Mladen Lalić, bojnik u mirovini (mob: 098 478 338). 

 

 Za Proširenu sjednicu Predsjedništva HČZ-ZU: 

 Salu za sastanke – u HVU „Dr.Franjo Tuđman“ - za cca 20 osoba 

 Osobe za kontakt: Mladen Lalić, bojnik u mirovini (mob: 098 478 338). 

 

2.3.  Sudjelovanje članova HČZ-ZU RH aktivnostima koje će provoditi Oružane snage RH  

u 2023. godini – po pozivu 
 

Članove HČZ - Zajednice udruga uključivat ćemo u aktivnosti OS, primjerice vojne vježbe, 

tehničke zborove, gađanja, sportska takmičenja, obilježavanje blagdana i obljetnica, 

promocija kadeta i drugih polaznika izobrazbi koje se provode na HVU „Dr. Franjo 

Tuđman“ te ostale aktivnosti OS RH - prema pozivu i lokaciji gdje će se aktivnosti 

provoditi.  
 

 Osoba za kontakt: Mladen Lalić, bojnik u mirovini (mob: 098 478 338). 
 

 

2.4.  Sudjelovanje članova Predsjedništva HČZ-ZU RH aktivnostima programa koje 

provode gradske i županijske organizacije – članice HČZ-ZU (u cilju daljnjeg širenja 

članstva matičnih udruga-članica HČZ) 
 

Mjesto i vrijeme: po pozivu i sukladno osiguranim financijskim sredstvima tijekom 2023. 

godine. 

Aktivnosti se provode u cilju potpore rada matičnih udruga-članica HČZ-ZU te 

osnaživanja skupina časnika na ustrojavanje svojih udruga u sredinama gdje još nisu 

ustrojene. Aktivnosti će neposredno ovisiti o osiguranim financijskim sredstvima putem 

javnih poziva MHB. 

 

  2.5.  Sudjelovanje u aktivnostima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i 9. Centra    

          znanja za društveni razvoj u RH  

Koordinacijski sastanci, seminari, izobrazba konferencije, tribine i drugo na prostoru  RH – u 

organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i 9. Centra znanja za društveni 

razvoj u RH: 

- koordinacijski sastanci s članicama 9. Centra znanja, 

- ostale aktivnosti odnose se na prijenos informacija dobivenih tijekom koordinacijskih sastanaka 

organiziranih od strane NZRCD na matične članice HČZ-ZU te radionice (u okviru aktivnosti 

susreta i druženja i/ili sastanci tijela HČZ-ZU) 

- obveze HČZ-ZU temeljem Ugovora o razvojnoj suradnji s NZRCD uključuju organizacije 

predavanja u trajanju od 30 sati, zatim konferencija, okruglih stolova s ostalim članicama 9. 

Centra znanja te međunarodnih konferencija 
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- provedba anketa – prikupljanje podataka o uspješnim modelima otpornosti i održivosti, 

- provedba ankete o interesu članova HČZ za uključivanjem u tržište rada (tzv. „naredna 

karijera“, 

- nadogradnja baze znanja, i druge aktivnosti. 

 

3. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I BLAGDANA 
 

 U operativnim planovima svih naših udruga nalazi se obveza obilježavanja značajnih datuma 

iz naše suvremene povijesti. Naši članovi redovito su nazočni: 

 obilježavanju godišnjica utemeljenja domicilnih postrojbi ZNG, odnosno HV, 

 obilježavanju pojedinih operacija provedenih tijekom Domovinskog rata, 

 otkrivanju spomen obilježja iz Domovinskog rata, 

 posjeta grobovima i spomen-obilježjima te obiteljima poginulih suboraca, 

 polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Dan mrtvih, 

 obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 

 obilježavanju Dana Oružanih snaga i  

 obilježavanju dana pojedinih županija i gradova, odnosno općina. 
 

Aktivnosti na državnoj razini  na kojima planiramo sudjelovanje članova HČZ i užeg 

vodstva HČZ-ZU u 2023. godini biti će vezani uz osigurana financijska sredstva te 

epidemiološke situacije u područjima RH u kojima se provode. Plan uključuje sljedeće 

aktivnosti: 
 

3.1. Aktivnost:  "30. bljetnica vojno-redarstvene operacije "Maslenica" 

 Vrijeme:   20. siječnja 2023. godine 

 Mjesto:  Zadar, Maslenica 

3.2. Aktivnost:  Obilježavanje godišnjice oslobađanja PP Pakrac 

 Vrijeme:   1. i 2. ožujka 2023. godine 

 Mjesto:  Pakrac 

3.3. Aktivnost:  28. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Bljesak" 

 Vrijeme:   1. svibnja 2023. godine 

 Mjesto:  Okučani  

3.4. Aktivnost:  28. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja" 

 Vrijeme:   5. kolovoza 2023. godine 

 Mjesto:  Knin 

3.5. Aktivnost:  30. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Medački džep" 

 Vrijeme:   9. rujna 2023. godine 

 Mjesto:  Gospić 

3.6. Aktivnost:  31. vojno hodočašće u Mariju Bistricu 

 Vrijeme:   listopad 2023. godine 

 Mjesto:  Marija Bistrica  

3.7. Aktivnost:  Komemoracija žrtvama četničkog terora Četekovaca, Čojluga i  

   Balinaca 

 Vrijeme:   4. listopad 2023. godine 

 Mjesto:  Četekovci (Općina Mikleuš)  

3.8.  Aktivnost:  Komemoracija povodom 8. godišnjice smrti Nevenke Topalušić 

 Vrijeme:   22. listopad 2023. godine 

 Mjesto:  Vrbovec, Zagreb  

3.9.  Aktivnost:  Komemoracija „Trokut“ kod Novske  

   (obljetnica napadnih operacija za oslobođenje Zapadne Slavonije) 

 Vrijeme:   29. listopad 2023. godine 

 Mjesto:  Trokut kod Novske  

3.10. Aktivnost:  obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje (Dan sjećanja na žrtve    
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   Domovinskog rata i Dan sjećanjažrtvu Vukovara i Škabrnje)  

 Vrijeme:   18. studeni 2023. godine 

 Mjesto:  Vukovar i Škabrnja 

3.11. Aktivnost:  obljetnica stradanja u Čepinu 

 Vrijeme:   13. prosinca 2023. godine 

 Mjesto:  Čepin 

3.12. Aktivnost:  Obilježavanje obljetnica ratnih postrojbi ZNG/HV te državnih  

   praznika 

 Vrijeme:   tijekom 2023. godine 

 Mjesto:  Na prostoru RH po pozivu  

 

Hrvatski časnički zbor RH će prema mogućnostima osigurati dolazak gradskih i 

županijskih predstavnika hrvatskog časničkog zbora na mjesta obilježavanja obljetnica i 

blagdana i isplatu putnih troškova. 

 

 

4. PREZENTACIJA I AFIRMACIJA DOMOVINSKOG RATA 

I NJEGOVIH SUDIONIKA TE STRUKOVNO ANGAŽIRANJE ČLANSTVA 
 

 Organizacija i/ili sudjelovanje u radu okruglih stolova, rasprava, radionica i sl. vezanih uz 

razvoj i izgradnju sigurnosno-obrambenog sustava RH te sustava Domovinske sigurnosti; 

 Organizacija i sudjelovanje u aktivnostima obilježavanja najvažnijih datuma iz Domovinskog 

rata i obilježavanju Državnih blagdana na državnoj razini te na razini JL(R) samouprave;  

 Obilazak i/ili kontakt s županijskim, gradskim i općinskim udrugama radi pružanja potrebne 

psihološke i socijalne pomoći udrugama-članica,  

 Pružanje pomoći u rješavanju socijalnih pitanja članova Hrvatskoga časničkog  zbora; 

 Skrb o invalidima te djeci i obiteljima suboraca poginulih u Domovinskom ratu; 

 Prikupljanje, obrada i predstavljanje povijesne građe iz Domovinskog rata; 

 Organizacija i sudjelovanje na raznim izložbama s tematikom iz Domovinskog  rata i 

Oružanih snaga; 

 Sudjelovanje u radu tijela matičnih udruga-članica HČZ-a i njihovim značajnijim 

aktivnostima; 

 Rad na omasovljenju članstva i organizacijskom, kadrovskom i materijalnom jačanju udruga 

na terenu; 

 Uspostava, poticanje i razvijanje svih oblika suradnje s Ministarstvom obrane,  

 Uspostava suradnje i koordinacija rada s  Glavnim stožerom Oružanih snaga RH; 

 Uspostava i razvijanje trajne suradnje s tijelima državne uprave te tijelima lokalne/regionalne 

uprave i samouprave; 

 Razvijanje suradnje s udrugama hrvatskih  branitelja i njihovih obitelji te drugim udrugama 

radi sudjelovanja u zajedničkim aktivnostima od interesa za Hrvatski časnički zbor i RH u 

cijelosti; 

 Dodjela priznanja najaktivnijim članovima i udrugama članicama Hrvatskoga časničkog 

zbora; 

 Podnošenje prijedloga za dodjelu državnih odlikovanja najaktivnijim članovima Hrvatskoga 

časničkog zbora, sukladno naputku Povjerenstva za odlikovanja; 

 Uspostava stalne i čvrste suradnje sa sredstvima javnog priopćavanja radi izvješćivanja 

javnosti o radu Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga. 

 

 

5. SURADNJA S NACIONALNOM ZAKLADOM ZA RAZVOJ CIVILNOG 

DRUŠTVA (NZRCD) I  9. CENTROM ZNANJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ (9. CZ) 
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Tijekom planske 2023. godine uspostaviti ćemo temeljne kontakte sa članicama 9. CZ u cilju 

utvrđivanja interesa  temeljem analiza potreba te moguće suradnje i povezivanja na specifičnim 

područjima vezanim uz „uključivu i solidarnu Hrvatsku“. Jedna od specifičnih područja interesa je 

uključivanje naših umirovljenih članova na tržište rada (tzv. „naredna karijera“) te moguća druga 

specifična područja koja će temeljem analize svojih potreba utvrditi druge članice 9. CZ i drugih 

Centara znanja. Tijekom godine provesti ćemo istraživanje na reprezentativnom uzorku članova 

naših matičnih udruga, koji će zahvatiti kontinentalni i obalni dio RH, zatim rodnu, dobnu, 

obrazovnu i drugu raznolikost, kako bismo potvrdili naše ranije spoznaje i interes naših članova za 

uključivanjem u tržište rada. Istim istraživanjem želimo utvrditi i mogući novo ili nova područja 

interesa naših članova, koja će usmjeravati naše aktivnosti u periodu od 2022. do 2025. godine i u 

drugim smjerovima. Interes članova naših udruga-članica definirati će i smjerove suradnje na 

razini naše Zajednice udruga, zatim s udrugama sa sličnim interesom u okviru 9. CZ. Moguća su i 

povezivanja udruga sa udrugama sličnih interesa koje djeluju pod okriljem NZRCD, ali izvan 9. 

CZ. 

Tijekom godine planiramo provoditi najprimjerenije oblike aktivnosti, pretežito predavanja (u 

traženom trajanju od najmanje 30 sati, izobrazbe) i seminare te u suradnji s 9. CZ i drugim 

Centrima znanja i druge oblike sastajanja u cilju prijenosa znanja. Sva znanja dobivena tijekom 

provedbe naših anketa biti će analizirana te sadržati zaključke, kojom ćemo obogaćivati „bazu 

znanja“, koja će biti objavljena na našim mrežnim stranicama, zatim mrežnim stranicama 9. CZ te 

mrežnim stranicama NZRCD.U cilju provedbe navedenom pod ovom točkom i prijenosa 

informacija (prijenosa znanja) tijekom planske godine, kao i tijekom cjelokupnog razdoblja 2022. 

– 2025.  

Provedba obveznih Ugovornih aktivnosti o suradnji s NZRCD provoditi ćemo u okviru 

održavanja naših aktivnosti, koje su ranije utvrđene u poglavlju 2 ovog Plana rada. Tijekom svake 

od navedenih aktivnosti (osim točki 2.4.), a naročito onih višednevnih biti će organizirana 

predavanja, odnosno biti će vršen prijenos znanja na članove naših udruga. Navedeni oblici 

organizacije čine nam se najpogodniji zbog velikog broja uključenih članova. Slične aktivnosti su 

tijekom ranijih „godina prije CORONE-19“ okupljale od 50-ak pa do 250 predstavnika naših 

udruga-članica s cjelokupnog prostora RH. 

Ostale aktivnosti planirane u okviru godišnjeg Ugovora o suradnji s NZRCD u okviru 9. CZ biti 

će dogovarane putem koordinatora 9. CZ s ostalim udrugama-članicama 9. CZ. 

 

Budući da je u rujnu planirano održavanje sjednica tijela HČZ-ZU u cilju održavanja 17. sjednice 

izbornog Sabora HČZ-ZU na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo s mandatom od naredne 

četiri godine, zadaća ovog saziva je još detaljnije upoznavanje s obvezama, mogućnostima i 

izazovima razvojne suradnje u okviru NZRCD. U pripremi razumijevanja cjelokupne situacije te 

pripreme novog vodstva HČZ-ZU, sadašnje vodstvo će zatražiti sastanak s čelnim dužnosnicima 

NZRCD.   

 

6. REDOVAN RAD I OSTALE AKTIVNOSTI 
 

Kako bi se osigurao nesmetano funkcioniranje udruge, kroz redovan rad i ostale potrebne 

aktivnosti potrebno je osigurati: 

 Održavanje redovne suradnje sa MORH, OS RH, Ministarstvom hrvatskih branitelja i svim 

drugim državnim institucijama 

 Ostvarivanje suradnje sa drugim organizacijama civilnoga društva RH koje su uključene u 

Centre znanja te drugim braniteljskim udrugama koje su uključene u 9. Centar znanja u 

području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog 

rata. 

 Redovno odvijanje administrativno-tehničkih poslova te uredno vođenje knjigovodstvenih 

poslova i predaja svih potrebnih i propisanih izvještaja u predviđenim rokovima 
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 Praćenje objavljenih natječaja za dobivanje financijske potpore i pravovremena izrada i 

pribavljanje potrebne dokumentacije i prijava na iste. 

 Redovno pravdanje sredstava dobivenih na natječajima za dodjelu bespovratnih financijskih 

sredstava 

 Sve ostale radnje i aktivnosti za koje se ukaže potreba tijekom godine. 

 Potrebe za logističkom i ostalom potporom: 

-   Potrošni uredski materijal i materijal za održavanje čistoće - Dom stožera 

-   Odobrenje za ulazak u vojne objekte u kojima se provode planirane aktivnosti za 

delegaciju HČZ-ZU na čelu s predsjednikom HČZ-ZU i kontakte sa 

zapovjedništvima radi usuglašavanja provedbe planiranih aktivnosti, uz prethodnu 

najavu, kako ne bi remetili redovne aktivnosti OS – GS OS RH 

 Osoba za kontakt je: Mladen Lalić, bojnik u mirovini ( mob: 098 478 338 ). 

 

ZAKLJUČAK: 
 

1. Ukupni financijski troškovi za provedbu planiranih aktivnosti objedinjeno su prikazani u 

Financijskom planu HČZ-ZU za 2023. godinu.  

2. Predsjedništvo HČZ-ZU će izvršiti potrebne aktivnosti izrade projektnih prijava radi 

javljanja na Javne pozive Ministarstva hrvatskih branitelja početkom 2023. godine te će 

sukladno odobrenim sredstvima donijeti potrebne odluke i provesti ih u cilju korištenja 

osiguranih sredstva za najvažnije aktivnosti godišnjeg Plana rada.  

3. U cilju dobivanja logističke potpore od Ministarstva obrane će biti zatražena potpora 

sustava MORH-a i OSRH-a, kao što je to bio slučaj i ranijih godina. 

4. Sukladno Ugovoru o razvojnoj suradnji s NZRCD i 9. CZ, Predsjedništvo HČZ-ZU će 

utvrditi i ugovoriti aktivnosti vezane uz Ugovor između Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva namijenjena krovnim braniteljskim i stradalničkim udrugama 

uključenim u rad 9. Centar znanja. 

 

 PREDSJEDNIK 

   ___________________ 

 

 

Klasa: 007-01/22-01/05     

Ur.broj:363-01/01-22-13  

Zagreb, 2. rujna 2022.          

                                                                          

 

 

 

 


