
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17) i članka 31. Statuta 

Udruge, Sabor  Udruge hrvatskih branitelja- dragovoljaca Domovinskog rata održan dana 3. lipnja 

2017., Sabora Udruge hrvatskih branitelja- dragovoljaca Domovinskog rata održanog dana 14. prosinca 

2019.  te Sabora Udruge hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata održanog 16.travnja 2020. 

godine, donio je izmjene i dopune (pročišćeni tekst) 

 

S T A T U T  A                                                                                                              

Udruge hrvatskih branitelja - dragovoljaca Domovinskog rata 

 

I.  OPĆE ODREDBE   

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu logotipa i pečata Udruge, području 

djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja 

Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima obvezama i odgovornostima te stegovnoj 

odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu, načinu sazivanja 

sjednica, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata, načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka 

mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i 

raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, načinu rješavanja sporova i 

sukoba interesa unutar Udruge, te drugim pitanjima od značaja za rad i zakonito funkcioniranje Udruge. 

Članak 2. 

Naziv udruge je Udruga hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata u daljnjem tekstu Udruga.  

Sjedište Udruge je u Zagrebu. 

Članak 3. 

Udruga ima svoj logotip. Logotip Udruge je inačica grba  Republike Hrvatske u obliku štita, omeđenog 

hrvatskim pleterom srebrne boje, u sredini prvog polja je srce crvene boje. 

Članak 4. 

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera tri (3) centimetra s nazivom Udruge u vanjskom obodu i 

znakom- logotipom Udruge u sredini. 

Podružnice, Klubovi i Ogranci imaju pečat četvrtastog oblika, s nazivom Udruge, Podružnice, Kluba i 

Ogranka kao i znakom - logotipom Udruge 

Članak 5. 

Udruga je dragovoljna, nevladina i nestranačka. Djeluje na području Republike Hrvatske  i može 

surađivati sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. 



Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se davanjem izvješća o radu Udruge članstvu  i svim 

zainteresiranim sredstvima priopćavanja, a financijska izvješća dostavljaju se nadležnim institucijama 

sukladno važećim zakonskim propisima. 

Članak 6. 

Udruga je neprofitna pravna osoba, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske Gradskom uredu za  

opću upravu grada Zagreba.  

Članak 7. 

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje 

Udruge. 

Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: 

- Odgovara za zakonitost rada, 

- Vodi poslove sukladno odlukama Sabora i Središnjeg odbora, 

- Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge, 
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. 

Udrugu u postupku likvidacije zastupa likvidator do brisanja Udruge iz registra udruga. 

 

II. PODRUČJA DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST 

                                                       Članak 8.                                

Ciljevi  Udruge: 

1. Okupljanje branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata u jedinstvenu Udrugu. 
 

2. Njegovanje i očuvanje tradicija nastalih tijekom Domovinskog rata. 
 
3. Zaštita statusa i promicanje interesa članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata. 
 
4.  Očuvanje identiteta postrojbi Domovinskog rata, obilježavanje  obljetnica, bitnih događaja i bitaka u 

Domovinskom ratu. 

5.  Promicanje poduzetništva i samo zapošljavanja, zadrugarstva,  branitelja i članova obitelji. 

        
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika i socijalne djelatnosti. 
 
 
Djelatnosti Udruge: 

1. Zaštita prava i promicanje zakonskih rješenja kojima se poboljšava socijalna i pravna zaštita 

članova Udruge. 



2. Poticanje mjera i osiguranje uvjeta školovanja, dodatnog školovanja i zapošljavanja članova Udruge 

i njihovih obitelji sukladno njihovoj temeljnoj stručnoj spremi i zdravstvenim mogućnostima. 

3. Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge i njenih članova u svim oblicima društvenog i javnog 

života. 

4. Promicanje tjelesne kulture i pružanje potpore braniteljima i članovima njihovih obitelji u bavljenju 

slikarskim, kiparskim, literarnim i ostalim kulturnim djelatnostima te promicanje dobrih odnosa i 

razumijevanja među ljudima kroz umjetnički izričaj. 

5. Pružanje psihosocijalne pomoći članovima Udruge  uz suradnju sa stručnjacima u svezi poboljšanja  

obiteljske komunikacije i komunikacije sa zajednicom. 

6. Širenje istine o Domovinskom ratu afirmirajući i razmjenjujući iskustva kroz djelovanje Udruge u 

međunarodnim okvirima, posebice povezivanjem s udrugama hrvatskih branitelja proisteklih iz 

Domovinskog rata na području  Bosne i Hercegovine. 

7. Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i ustanovama u cilju promicanja interesa i zaštite statusa 
dragovoljaca Domovinskog rata. 
 

8. Organiziranje  pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelj, te ostalim 
pojedincima i skupinama u društvu, kroz humanitarnu djelatnost. 

 
9. Produkcija filmova i drugih multimedijalnih sadržaja vezanih za ciljeve Udruge. 
 
10. Priprema, organizacija te javno izvođenje dramskih i drugih scenskih djela. 
 
11. Organiziranje kreativnih radionica za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta i odraslih 

osoba o vještinama u izradi filmskih, elektronskih i kazališnih djela. 
 
12. Predlaganje u dodjeli činova i odličja zaslužnim dragovoljcima sudionicima Domovinskog rata. 
 
13. Dodjela nagrada i priznanja članovima Udruge za stručan, kvaliteta i pregalački rad. 

U svom djelovanju Udruga će poštovati načela ustavnosti i zakonitosti u Republici Hrvatskoj. 

Sabor Udruge donosi Program rada koji se temelji na navedenim ciljevima i djelatnostima. 

 

III.  ČLANSTVO 

Članak 9. 

U Udrugu mogu biti primljeni svi građani : 

- koji su dragovoljno pristupili Oružanim snagama ili formacijama najkasnije do 24. prosinca 

1991. godine; 

- koji su se u Oružanim snagama ili formacijama borili najmanje tri (3) mjeseca za obranu 

hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, u skladu sa stanjem i na način koji je pojedino ratište 



zahtijevalo i prema naredbama zapovjedništva shodno zahtjevima i okolnostima pojedinog 

ratišta. 

- Ranjeni branitelji– dragovoljci svoju odsutnost dokazuju liječničkom dokumentacijom. 

U članstvo Udruge mogu biti primljeni i oni građani koji su na dan 24. prosinca 1991. godine bili mlađi od 
18 godina, ukoliko su s navršenih 18 godina dragovoljno pristupili u profesionalne sastave Oružanih 
snaga tijekom Domovinskog rata i borili se za oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske. 
 
U članstvo Udruge mogu biti primljeni strani državljani sukladno stavku  1. ovog članka. 
 
 

Članak 10. 
 
U članstvo Udruge ne mogu biti primljene osobe koje su pobjegle s mjesta sukoba, odbile izvršiti 
zapovijed i obaviti zadatke, i koje su počinile kaznena djela iz nečasnih pobuda za vrijeme sudjelovanja 
u obrani Domovine. 

 
Članak 11. 

 
Počasni članovi Udruge mogu biti fizičke osobe koje su svojim javnim radom i djelatnošću doprinijele 
stvaranju hrvatske Države i razvoju demokracije te značajno promiču ciljeve i rad Udruge. 
 
Status počasnog člana stječe se odlukom Središnjeg odbora. 
 
Počasnim članovima izdaje se članska iskaznica počasnog člana Udruge, uz posebnu počasnu 
diplomu. Iskaznica počasnog člana i diploma predaju se na prigodnoj svečanosti. 
 
Počasni član Udruge može biti i strani državljanin. 
 
Počasni članovi Udruge nemaju pravo glasa i odlučivanja u tijelima Udruge niti mogu ostvarivati ikakve 
pogodnosti koje temeljem zakona i drugih akata pripadaju braniteljima – dragovoljcima.  
 
 

Članak 12. 
 
Udruga može dodjeljivati priznanja i zahvalnice fizičkim osobama koje svojim javnim radom i djelatnošću 
značajno promiču ciljeve i rad Udruge. Odluke o dodjeli priznanja i zahvalnica donosi Središnji odbor za 
svaku kalendarsku godinu, a na prijedlog Podružnica i Klubova. 
 
Priznanja i zahvalnice uručuju se na prigodnoj svečanosti. 
 
Podružnice i Klubovi mogu dodjeljivati priznanja i zahvalnice u skladu sa svojim kriterijima i na području 
svog djelovanja. 
 
O dodjeli priznanja i zahvalnica vodi se posebna evidencija. 
 
 
 
 
 



Članak 13. 
 
Građani koji žele postati članovi Udruge podnose pismeni zahtjev Ogranku ili Klubu Udruge, navodeći 
vrijeme i mjesto kada su se kao branitelji dragovoljno uključili u obranu Domovine. 
 
Zahtjevu prilažu sve potrebne dokumente kojima raspolažu i kojima dokazuju navode iz zahtjeva. 
 
O primanjima u članstvo odlučuje Povjerenstvo za ustroj i članstvo Podružnice na temelju prijedloga 
Povjerenstva za članstvo Kluba ili Ogranka. 
 
U slučaju da se zahtjev odbije donosi se pismena odluka protiv koje podnositelj zahtjeva ima pravo 
žalbe u roku osam  (8) dana Časnom sudu Udruge. Odluka Časnog suda je konačna. 
 
 
                                                                          Članak 14. 
 
Evidenciju članova Udruge obvezno ustrojavaju Ogranci i Klubovi kao svoje Knjige evidencije članova, 
koje sadrže ime i prezime člana, osobni identifikacijski broj, datum rođenja mjesto, općina i država 
rođenja, adresa prebivališta, datum prijama u Udrugu, kategorije članstva, datum prestanka članstava u 
Udruzi datum pristupanja u Oružane snage ili formacije Republike Hrvatske. 
 
Ogranci i klubovi dužni su dostaviti podatke iz Knjige evidencije članova Glavnom tajniku udruge radi 
vođenja Jedinstvene evidencije članova Udruge. 
Jedinstvena evidencija članova Udruge vodi se elektronički i sadrži podatke o: 

 ime i prezime člana; 
 osobni identifikacijski broj; 
 datum rođenja; 
 mjesto, općina i država rođenja; 
 adresa prebivališta; 
 datum prijama u Udrugu; 
 kategorija članstva; 
 datum prestanka članstva u Udruzi, i 
 datum pristupanja u Oružane snage ili formacije Republike Hrvatske. 

 
Članak 15. 

 
Članovi Udruge imaju pravo : 

 sudjelovati u svim djelatnostima Udruge; 
 birati i biti birani u sva tijela Udruge; 
 davati prijedloge i mišljenje o radu i inicijative u svim djelatnostima Udruge. 

 
 
Članovi Udruge dužni su: 

 ostvarivati ciljeve i djelovati u skladu s programskim načelima Udruge; 
 provoditi odluke tijela Udruge; 
 čuvati interese i ugled Udruge; 
 redovito plaćati članarinu. 

 
 



Članak 16. 
 
Članstvo u Udruzi prestaje: 
 

 svojevoljnim istupanje iz Udruge uz pismenu obavijest; 
 isključenjem iz Udruge. 

 
Prestanak članstva upisuje se u Jedinstvenu evidenciju članova Udruge i Knjige evidencije članova 
Udruge u Ograncima i Klubovima. 
 
 

Članak 17. 
 

Stegovni se postupak pokreće na zahtjev: 
 

 Predsjednika Udruge, odnosno predsjednika Podružnice, Kluba ili Ogranka; 
 tri (3) člana bilo kojeg tijela Udruge 
 deset (10) članova Kluba ili Ogranka. 

 
Stegovni postupak se provodi, a mjeru izriče Predsjedništvo Ogranka ili Kluba ili Županijskog odbora 
Podružnice, dok u postupku nakon žalbe konačnu odluku donosi Časni sud Udruge. 
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. 
 
Stegovne mjere su: 
 

 opomena; 
 posljednja opomena; 
 isključenje iz Udruge. 

 
Isključenje iz Udruge može se izreći zbog težeg kršenja odredbi ovog Statuta. 
 
Član protiv kojeg se vodi postupak ima pravo na obranu, ako je dostupan mora biti pozvan na 
saslušanje, o postupku se vodi pismeni zapisnik, a o izrečenoj mjeri donosi se pismena odluka. 
 
Posebnim pravilnikom uredit će se sva ostala pitanja u svezi vođenja stegovnog postupka, stegovnih 
mjera i težih povreda Statuta. Pravilnik donosi Sabor, a na prijedlog Časnog suda Udruge. 

 
 

IV.  USTROJSTVO 
 

OGRANAK 
 
 

Članak 18. 
 

 
Temeljna jedinica Udruge je Ogranak koji se osniva na teritorijalnom načelu. Ogranak čine svi članovi 
Udruge koji žive u jednoj općini – gradu. U gradu s većim brojem branitelja – dragovoljaca može se 



osnovati više ogranaka. Za osnivanje ogranka potrebno je najmanje deset (10) članova Udruge. 
Ogranak nije pravna osoba. 
 
Tijela ogranka : 
 

 Zbor Ogranka; 
 Predsjednik; 
 Predsjedništvo; 
 Nadzorni odbor: 
 Povjerenstvo za članstvo. 

 
 

Članak 19. 
 
Zbor  je najviše tijelo Ogranka i čine ga svi članovi Ogranka. Između dva zasjedanja Zbora njegovu 
funkciju obavlja Predsjedništvo. Zbor zasjeda najmanje jednom tijekom godine. Zbor bira Predsjednika, 
Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Povjerenstvo za članstvo na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
Odluke i zaključci donose se pismeno na sastancima kojima prisustvuje natpolovična većina članova 
Zbora Ogranka i to većinom prisutnih. 
 
Predsjednik organizira i provodi rad Ogranka. 
 
Tajnika i rizničara imenuje Predsjedništvo, a na prijedlog Predsjednika Ogranka. Tajnik vodi sve 
zapisnike i čuva ih, te obavlja sve upravne poslove u Ogranku. Rizničar se brine o poslovanju Ogranka. 
Nadzorni odbor čine tri (3) člana koji nadziru poslovanje i pravilnost rada tijela Ogranka. 
 
Povjerenstvo za članstvo zaprima zahtjeve za prijem u Udrugu, provjerava točnost navoda i daje 
prijedlog za prijem u Udrugu. 

 
KLUB 

 
Članak 20. 

 
Klub osnivaju pripadnici ratnih postrojbi iz 1991. godine u skladu i na način kako su stvarane 
dragovoljačke postrojbe ranga samostalne  bojne i brigade. 
 
Klubovi njegu tradicije Domovinskog rata i čuvaju autohtonost nastajanja OS RH. Klubovi mogu imati 
pravnu osobnost, a na temelju odluke sabora Udruge za svaki pojedini klub. 
 
Tijela Kluba: 
 

 Zbor kluba; 
 Predsjednik; 
 Predsjedništvo; 
 Nadzorni odbor; 
 Povjerenstvo za članstvo. 

 
Na ustroj i način rada Kluba primjenjuju se odredbe članka 19. Statuta ( Ogranak). 
 



 

PODRUŽNICA 
 

Članak 21. 
 
 
Svi članovi Udruge na području jedne županije osnivaju Podružnicu. 
Podružnica nije pravna osoba. 
 
Tijela Podružnice: 
 

 Zbor Podružnice; 
 Predsjednik; 
 Županijski odbor; 
 Nadzorni odbor: 
 Povjerenstvo za ustroj i članstvo. 

 
 

 
Članak 22. 

 
Zbor Podružnice najviše je tijelo Podružnice. U redovitom sazivu sastaje se jednom u godinu dana. Zbor 
Podružnice saziva Predsjednik, a dužan ga je izvanredno sazvati kad to zatraži Središnji odbor Udruge, 
Županijski odbor Podružnice ili jedna petina članova Podružnice. 
 
Zbor Podružnice valjano odlučuje ako je prisutno najmanje dvije trećine članova ili izaslanika, a odluke 
se donose običnom većinom prisutnih. 
 
Zbor Podružnice bira Predsjednika, izborne članove Županijskog odbora, Nadzorni odbor i Povjerenstvo 
za ustroj i članstvo. Sva tijela biraju se na rok od četiri (4) godine. 
 
 

Članak 23. 
 
Zbor Podružnice: 
 

 odlučuje o načinu provedbe ciljeva Udruge na svom području; 
 

 bira i opoziva tijela Podružnice te pojedine dužnosnike Podružnice; 
 

 donosi Program rada. 
 
 

Članak 24. 
 
Županijski odbor Podružnice sastoji se od izabranih članova te predsjednika svih Klubova i Ogranaka u 
toj Podružnici, s tim da najmanji broj može biti devet (9) članova, a struktura ovisi o odluci Zbora 
Podružnice ovisno o broju Klubova i Ogranaka. 
 
Predsjednik saziva sastanke Županijskog odbora, ravna njegovim radom i radom cijele Podružnice. 



 
Članak 25.  

 
Tajnika i rizničara imenuje Županijski odbor, a na prijedlog Predsjednika Podružnice. 
 
Tajnik vodi upravno-tehničko, a rizničar materijalno financijsko  poslovanje. 
 
Kod povećanog obujma poslova i ako materijalne mogućnosti dozvole, Podružnica može u stalni rad ili 
na određeno vrijeme ili za obavljanje određenog posla primiti pojedince u pravilu iz redova Udruge. 
 

Članak 26. 
 
Županijski odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u dva (2) mjeseca. 
 
Odluke Županijskog odbora pravno su valjane ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih 
članova, uz uvjet da je nazočno više od polovine ukupnog broja članova. 
 
Za rad Podružnice pred središnjim tijelima Udruge odgovaraju Predsjednik Podružnice i Županijski 
odbor Podružnice. 
 

Članak 27. 
 
Nadzorni odbor Podružnice sastoji se od tri (3) člana koji među sobom biraju predsjednika. 
 
Nadzorni odbor prati i nadzire djelatnost  Podružnice, uporabu imovine i predlaže načine za što 
racionalniju djelatnost. 
 
Povjerenstvo za ustroj i članstvo Podružnice daje suglasnost i verifikaciju osnivanja klubova i ogranaka, 
te odlučuje o primanju u članstvo Udruge na temelju prijedloga Povjerenstva za članstvo kluba ili 
ogranka. 
 
 

UDRUGA 
 

Članak 28. 
 

Tijela Udruge su: 
 

 Sabor; 
 Središnji odbor; 
 Predsjednik; 
 Predsjedništvo; 
 Nadzorni odbor; 
 Časni sud. 

 
 
 
 
 
 



 

SABOR UDRUGE 
 

Članak 29. 
 

Najviše tijelo Udruge je Sabor Udruge, a čine ga  članovi izabranih Tijela Udruge i izaslanici izabrani 
prema ključu po jedan (1) izaslanik iz svakog Kluba i Ogranka Udruge. 
 
Sabor se saziva najmanje jednom godišnje kao izvještajni, a svake četiri (4) godine saziva se izborni 
Sabor. 
 
Sabor saziva Predsjednik  Udruge i objavljuje dnevni red. 
 

 
 
 
 

Članak 30. 
 

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Sabora na zahtjev: 
 

 Središnjeg odbora; 
 ¼ Podružnica ili Klubova; 
 tisuću članova udruge koji potječu iz najmanje pet (5) Podružnica ili Klubova. 

 
Ako unatoč valjanom zahtjevu Predsjednik Udruge ne sazove Sabor, u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka Statuta, Sabor mogu sazvati predlagatelji. 
 

Članak 31. 
 
Sabor Udruge: 
 

 razmatra i ocjenjuje rad Udruge između dva zasjedanja; 

 donosi i mijenja Statut Udruge, Poslovnike o radu tijela Udruge i druge akte koji se odnose na 

djelovanje svih Podružnica, Klubova, Ogranaka i članova Udruge; 

 usvaja financijsko izvješće za proteklu i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu; 

 usvaja plan rada za slijedeću kalendarsku godinu; 

 imenuje i opoziva likvidatora u slučaju postupka likvidacije Udruge; 

 donosi odluku o statusnim promjenama u slučaju pripajanja, spajanja i podjele Udruge 

sukladno Zakonu o udrugama; 

 bira i razrješava Predsjednika Udruge, Predsjednika Središnjeg odbora, Nadzorni odbor i 

Časni sud Udruge; 

 



 obavlja sve druge poslove propisane Zakonom, podzakonskim aktima ili ovim Statutom. 

Članak 32. 
 

Odluke Sabora pravno su valjane ako je nazočno dvije trećine članova Sabora. 
 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 
 
                                                                     
                                                                        Članak 33. 
 
Sabor  može odati priznanje pojedincima, tijelima i pravnim osobama za uspješno provođenje ciljeva i 
zadataka Udruge, prema odredbama posebnog pravilnika, koji donosi Sabor udruge. Priznanje 
potpisuje Predsjednik Udruge. 
 
 
 

SREDIŠNJI  ODBOR 
 

Članak 34. 
 
Središnji odbor je najviše tijelo Udruge između dva zajedanja Sabora. 
Na čelu Središnje odbora nalazi se Predsjednik Središnjeg odbora. 
 
Središnji odbor Udruge čine svi predsjednici Podružnica i predsjednici Klubova Udruge. 
 

Članak 35. 
Središnji odbor:  
 

 predlaže smjernice za ostvarivanje programa rada Udruge i za provedbu politike, odluka i 
stavova koje izglasa Sabor Udruge; 

 prati rad svih tijela Udruge radi utvrđivanja provođenja dogovorene politike i utvrđenog 
programa rada Udruge; 

 utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Sabor; 
 podnosi izvješće Saboru o cjelokupnom radu Udruge; 
 predlaže financijski plan Udruge; 
 imenuje i razrješava članove Predsjedništva udruge, a na prijedlog Predsjednika; 
 imenuje i razrješava Glavnoj tajnika i rizničara Udruge, a na prijedlog Predsjednika; 
 imenuje i razrješava privremena ili stalna povjerenstva i Savjet Udruge putem kojih obavlja 

poslove i određuje im djelokrug rada i zadatke. 
 
 

Članak 36. 
 

Sjednice Središnjeg odbra sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. 
 
Sjednicu saziva Predsjednik Središnjeg odbora. 
 
Uz poziv za sjednicu Središnjeg odbora najmanje sedam (7) dana prije zakazane sjednice, članovima 
se dostavlja prijedlog dnevnog reda. 



 
Dnevni red se može nadopuniti na sjednici, a u skladu s odlukom članova Središnjeg odbora. 
 
 
 

Članak 37. 
 

Predsjednik Središnjeg odbora dužan je sazvati sjednicu Središnjeg odbora na zahtjev: 
 

 Predsjednika Udruge; 
 Najmanje jedne četvrtine članova Središnjeg odbora; 
 Nadzornog odbora Udruge; 
 Časnog suda Udruge; 
 deset (10) Podružnica  i Klubova; 
 sto (100) članova Udruge koji potječu iz najmanje pet (5) Podružnica ili Klubova. 

 
Ako Predsjednik Središnjeg odbora ne sazove sjednicu u roku od 15 dana, sjednicu će sazvati sami 
predlagatelji. 
 

Članak 38. 
 

Odluke Središnjeg odbora pravovaljane su ako je nazočna natpolovična većina članova. 
 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije drugačije određeno. 
 
 
 

PREDSJEDNIK I PREDSJEDNIŠTVO 
 

Članak 39. 
 

Na čelu Udruge nalazi se Predsjednik Udruge kojemu u radu odgovaraju ostali dužnosnici. Predsjednik 
je najviši izvršni dužnosnik Udruge. Predsjednik Udruge predstavlja Udrugu, provodi njene zadatke i  
ciljeve i odgovara za rad i stanje u Udruzi. 
 
Predsjednik Udruge o svom radu i stanju Udruge ponosi izvješće Saboru Udruge.  
 
U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika Udruge da obavlja svoju funkciju ili u slučaju isteka, odnosno 
prestanka njegova mandata iz bilo kojeg razloga zamjenjuje ga predsjednik Središnjeg odbora, koji je 
dužan organizirati izbor Predsjednika u roku od 60 dana. 
 
Predsjedniku u obavljanju izvršnih poslova iz njegovog djelokruga pomažu imenovani članovi 
Predsjedništva kao pomoćnog izvršnog tijela. Predsjedništvo  ima pet (5) članova. 
 
Predsjedništvo  utvrđuje nacrt financijskog plana i financijskih izvješća, donosi odluku o izmjeni adrese 
sjedišta Udruge, utvrđuje nacrte općih akata Udruge i obavlja i druge poslove koje mu povjeri 
Predsjednik Udruge. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova svojih članova. 
 
Predsjednik je ovlašten dati zaduženja pojedinim članovim Predsjedništva Udruge i nadzire ispunjenje 
zadataka 



GLAVNI TAJNIK I RIZNIČAR 
 

Članak 40. 
 

Glavni tajnik Udruge vodi upravno-tehničke poslove Udruge.  
 
U obavljanju administrativnih poslova Glavni tajnik odgovara predsjedniku Udruge. 
 
U obavljanju financijskih poslova rizničar odgovara predsjedniku Udruge. 
 
Neposredni nalogodavac Glavnom tajniku i rizničaru je predsjednik Udruge.                                                                            
  

                                                              LIKVIDATOR UDRUGE 

                                                             Članak 41. 

Likvidatora Udruge bira i opoziva Sabor Udruge na prijedlog Središnjeg odbora Udruge bez određenog 
vremenskog mandata odnosno do opoziva.    
Likvidator Udruge može biti fizička ili pravna osoba i nije uvjet da bude član Udruge, ali mora 
posjedovati odgovarajuće stručno financijsko i pravno znanje kako bi mogao na zadovoljavajući način 
voditi postupke o raspodjeli imovine Udruge.                             
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge, ako su takva raspoloživa, a 
u visini koju određuje Središnji odbor Udruge na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja. 
 
                                                                       Članak 42. 
 
Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije 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 čl. 53. Zakona o udrugama. 
 
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator Udruge je dužan u roku od osam (8) dana od okončanja 
likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave zaključni račun  i izvješće o 
provedenom likvidacijskom postupku. U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za 
namirenje obveza, dužan je u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja 
stečajnog postupka.  
 
 
 



 
 

NADZORNI  ODBOR 
 

Članak 43. 
 

Nadzorni odbor Udruge sastoji se od pet (5) članova koji između sebe biraju predsjednika. 
 
Nadzorni odbor prati materijalno-financijsko poslovanje cijele Udruge, nadzire način Statutarnog 
funkcioniranja rada Udruge, korištenja njezine imovine te predlaže način uporabe i zaštite imovine i 
novca kojim Udruga raspolaže. 
 
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova. 
 
                                                        

                                                                ČASNI SUD 
 

Članak 44. 
 

     Časni sud rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge. 
 

Časni sud Udruge sastoji se od sedam (7) članova koji između sebe biraju predsjednika. 
 

U stegovnom predmetu protiv pojedinog člana Udruge, ako spor nije moguće riješiti u prvom stupnju, Časni 

sud Udruge može suditi u drugom stupnju tako da izabere među sobom Vijeće od tri člana za svaki 

pojedinačni predmet. 

Drugostupanjske odluka je konačna. 

Časni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova. 

                                                             
 

                                                                POVJERENSTVA 
 
                                                     Članak 45. 
 
Stalna povjerenstva Udruge su: 
 

 Povjerenstvo za gospodarstvo; 
 Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. 

 
Članove povjerenstva imenuje i razrješava Središnji odbor Udruge u skladu s čl. 35. ovog Statuta. 
 
 
 
 

 
 



SAVJET UDRUGE 
 

Članak 46. 
 

Savjet Udruge je tijelo koje sačinjavaju ugledni članovi i dužnosnici Udruge. 
 
Savjet Udruge: 
 

- priprema i organizira predavanja, seminare, tribine i ostale stručne skupove Udruge; 
- daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije središnjim tijelima Udruge radi ostvarenja ciljeva i 

programa Udruge. 
- ostvaruje suradnju sa znanstvenim i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. 

 
Članove Savjeta imenuje i razrješava Središnji odbor udruge u skladu s čl. 35. ovog Statuta. 
                                                               
 

Članak 47. 
 

Sva tijela Udruge mogu donositi svoje Poslovnike  o radu i odgovarajuće akte, u okviru odredbi ovog 
Statuta. 

 
 

V.  IZBOR, OPOZIV I RAZRJEŠENJA 
 

Članak 48. 
 

Sva tijela Udruge biraju se na mandat od četiri godine, uz mogućnost elektroničkog glasovanja. 
 
Prije izbora svaki kandidat za dužnosnika obvezan je iznijeti svoj životopis i u njemu obvezno navesti 
vojno-obrambenu i svaku drugu djelatnost u kojoj je sudjelovao. 
 
 

Članak 49. 
 

Kandidat za Predsjednika Podružnice ili Kluba može biti svaki član Podružnice ili Kluba, ako ga predloži 
najmanje 20 članova. 
 
Kandidat za Predsjednika Udruge može biti svaki član Udruge, ako ga predloži Kandidacijska komisija ili 
najmanje 50 izbornika i to u pismenom obliku. 
 
Kandidati za ostale dužnosnike i članove ostalih tijela mogu biti svi članovi Udruge koji pripadaju 
organizacijskoj jedinici Udruge koja ih bira. 
 

 
Članak 50. 

 
Na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih. Ako se dužnosnik 
bira između više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova, pod uvjetom da je 
za njega glasovala najmanje trećina glasača. 



 
Ako ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbori se ponavljaju samo s dvojicom kandidata koji su 
dobili najveći broj glasova, sve dok se ne postigne potrebna većina. 
 
 

Članak 51. 
 

Izbor dužnosnika na s vremenom upražnjena mjesta, bira samo tijelo, ako je to potrebno za normalan 
rad tih tijela i ako bi redovni izbor tih članova predstavljao problem. 
 
Broj izabranih članova, koje biraju sama tijela koja se popunjavaju ne može biti veći od trećine broja 
članova izabranih redovitim izborom. 
 
Na ovaj način postupit će u izboru novih članova umjesto redovno izabranih, Nadzorni odbor i Časni 
sud, a jednako tako i tijela Podružnice, Kluba i Ogranka. 
 
Na prvom Saboru odnosno sastanku odgovarajućeg izbornog tijela, to izborno tijelo treba potvrditi izbor 
članova izabranih prema prethodnim stavcima ovog članka. 
 

 
Članak 52. 

 
Ako pojedini član izbornih tijela ogranka, kluba, podružnice i središnjih tijela ne ispunjava dužnosti, 
ogriješi se o ciljeve, ugled ili rad Udruge, može se razriješiti dužnosti.  Te dužnosnike  razrješava tijelo 
koje ih je izabralo. 
 
Razriješeni član može uložiti žalbu Središnjem odboru u roku do 15 dana od dana primitka pisanog 
slanja odluke o razrješenju, a Središnji odbor je dužan odlučiti o žalbi na prvom zasjedanju nakon 
primitka žalbe.                       
                                                                  
                                                                           
 

                                                VI.  IMOVINA I FINANCIRANJE                                                                                        

                                                                           Članak 53. 

 Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava. 

Novčana sredstva Udruga ostvaruje iz članarina, dragovoljnih priloga i darova, svojim djelatnostima za ostvarenje 

ciljeva, gospodarskim djelatnostima, iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 

te fondova i inozemnih izvora te druga imovina u skladu sa zakonom. 

Prihod koji Udruga ostvari raspoređuje se sukladno planu rada i financijskom planu u svrhu obavljanja i 

unapređenja djelatnosti Udruge. 

Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Članovi Udruge i članovi njezinih Tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. 

Udruga raspolaže svojim imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti  određenih Statutom. 



 Financijsko poslovanje Udruga obavlja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija.                                                                                        

           VII.  NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE    

                                                               Članak 54.  

Rad Udruge je javan, a javnost rada osigurava se pravodobnim i istinskim izvještavanjem članova 

Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz rada i djelovanja Udruge. 

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona o 

udrugama, te pravo uvida u rad tijela i odluka koje ona donese.                                                                                            

Članak 55. 

Sjednice tijela Udruge ne mogu biti zatvorene za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite 

interesa narušavanja javnog reda i mira, interesa maloljetnika i eventualno ograničenog kapaciteta 

prostora u kojem se sjednica održava.    

                                                                             Članak 56. 

O svojem materijalno financijskom poslovanju Udruga je dužna redovito izvješćivati članstvo putem tijela 

Udruge. 

Udruga je obvezna redovito dostavljati svoja Financijska izvješća nadležnim institucijama sukladno 

Zakonu o udrugama i ostalim važećim zakonskim propisima koji reguliraju javnost rada i obvezu 

financijskog izvješćivanja neprofitnih organizacija. 

                                                                                      

                        VIII.  PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 57. 
 

Udruga prestaje s radom temelje odluke Sabora Udruge i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.              
                                                                                                                                                                              
U slučaju prestanka rada Udruge, preostala imovina Udruge  predati će se sličnoj braniteljskoj Udruzi ili 
nekoj drugoj udruzi čiji su ciljevi djelovanja usmjereni socijalnoj zaštiti prava branitelja iz  Domovinskog 
rata temeljem odluke Sabora, 
 
Ukoliko se u slučaju prestanka rada Udruge ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je 

odredio Sabor Udruge, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne uprave prema sjedištu Udruge i njezinih 

ustrojbenih oblika. 

Odluka o tome i o posljedicama mogućeg prestanka rada Udruge može se donijeti samo na posljednjem 
Saboru udruge, koji bi bio sazvan isključivo radi odlučivanja o prestanku rada Udruge. 
 
 
 



IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 58. 
 
O donošenju novog statuta, statusnim promjenama, dopunama, pripajanjima ili spajanjima s drugim udrugama 
odlučuje Sabor udruge nakon provedene rasprave većinom od tri četvrtine nazočnih članova. 
 

Članak 59. 
 
Danom prihvaćanja ovog Statuta prestaju važiti odredbe i izmjene Statuta donijete dana 24. listopada 1998., 24 
lipnja 2000., 29.rujna 2001., 11. lipnja 2005. i 08. lipnja 2013. godine. 
 
 

Članak 60. 
 
Tumačenje odredaba ovog statuta daje Sabor Udruge. Za tumačenje odredaba drugih akata Udruge ovlašten je 
predsjednik Udruge. 
 
 

Članak 61. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 03. lipnja 2017. godine. 
 

 
Predsjednik Udruge: 

Zvonko Milas   
 




