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Na temelju članka 11. zakona o udrugama ( „Narodne novine“ br.88/01 i 11/02). i članka 
25. Statuta SSUUHH, na sjednici 11. Godišnje Skupštine i izvanredno izborne Skupštine 
održanoj dana 12.04.2014. donijeta je odluka o izmjenama  i dopunama Statuta 
Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka. 
 

 

STATUT  SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA UZGAJIVAČA 
HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA 

SA UVRŠTENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA 
 
 
 

I.TEMELJNE ODREDBE 
 
Članak 1. 
(1) Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka predstavlja nacionalni 
Središnji savez udruga s ciljem organizacije provedbe uzgoja pasmine konja hrvatski 
hladnokrvnjak na području Republike Hrvatske. 
 
(2) Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka kao nacionalni Središnji 
savez udruga na cjelokupnom području Republike Hrvatske jest samostalna nestranačka 
organizacija dragovoljno udruženih udruga – ergela uzgajivača pasmine konja hrvatski 
hladnokrvnjak u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih interesa i 
ciljeva. 
 
(3) Središnji savez udruga brine se o uspostavi, očuvanju i zaštiti dostojanstva ljudi i uljudnosti 
svih njegovih članova koji svojim osobnim primjerom doprinose ljudskim i etičkim kriterijima u 
organizaciji rada Središnjeg saveza udruga 
 
(4) Središnji savez udruga ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu i političku 
diskriminaciju te kršenje slobode i prava čovjeka i građana. 
        Središnji savez udruga u okvirima svojih mogućnosti brine o zaštiti i humanom odnosu 
prema konjima kao domaćim životinjama sukladno zakonskoj regulativi o dobrobiti domaćih 
životinja Republike Hrvatske. 
 
 
II. OPĆE ODREDBE 
 
Članak 2. 

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Središnjeg saveza udruga, područje djelovanja, 
zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Središnjeg saveza udruga, način 
ostvarivanja javnosti rada, članstvo u Središnjem savezu udruga, unutarnji ustroj, članstvo u 
međunarodnim udruženjima, tijela Središnjeg saveza udruga, imovina Središnjeg saveza 
udruga, raspolaganje s dobiti, prestanak rada Središnjeg saveza udruga i druga pitanja u skladu 
sa zakonom. 
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Članak 3. 
Naziv Središnjeg saveza udruga glasi: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog 

hladnokrvnjaka (u daljnjem tekstu: Središnji savez udruga). 
Uz naziv hrvatskom jeziku Sre dišnji savez udruga koristi naziv na engleskom jeziku koji 

glasi Croatian federation of heavy draft horse breeders association. 
Skraćeni naziv Središnjeg saveza udruga na hrvatskom glasi: SSUUHH. 
Skraćeni naziv Središnjeg saveza udruga na engleskom jeziku glasi: CFBHD. 
 
Članak 4. 
Sjedište Središnjeg saveza udruga je Vinogradska bb, Popovača 
Odluku o promjeni adrese sjedišta Središnjeg saveza udruga donosi Skupština. 
 
Članak 5. 

Središnji savez udruga ima znak okruglog oblika promjera 5 cm. U sredini je kružni ispis 
uz vanjski rub je Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, i skraćeni naziv 
SSUUHH. U unutarnjem krugu ispisan je puni i skraćeni naziv na engleskom jeziku. 
 
Članak 6. 

Središnji savez udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 46 x 17 mm. Na pečatu 
je ispisan puni naziv Središnjeg saveza udruga sa sjedištem: Središnji savez udruga uzgajivača 
hrvatskog hladnokrvnjaka i adresom Središnjeg saveza udruga. Čuvanje i način uporabe znaka i 
pečata određuje Izvršni odbor Središnjeg saveza udruga. 

 
Članak 7. 

Središnji savez udruga je neprofitna pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga 
Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu. 

Središnji savez udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske. 
 

Članak 8. 
Središnji savez udruga zastupaju Predsjednik i Tajnik Središnjeg saveza udruga. 

Predsjednik ovlašćuje i druge osobe za zastupanje Središnjeg saveza udruga. 
 
 

III. CILJ I DJELATNOST SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 9. 

Cilj Središnjeg saveza udruga je zaštita i promicanje sa razvojem i unapređenjem uzgoja 
pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak u Republici Hrvatskoj (i u svijetu). 

 
Članak 10. 

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog čl.9. Ovog Statuta Središnji savez udruga će 
obavljati sljedeće djelatnosti: 

oaktivno provodi uzgojni programa, 

oaktivno sudjelovanje u zaštiti pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak kao dijela naše        

      biološke baštine, 

oboljitak gospodarskog i sveukupnog društvenog položaja uzgajivača pasmine konja  

      hrvatski hladnokrvnjak te uzgajivača konja uopće, 

očlanovima Središnjeg saveza udruga – udrugama uzgajivača osiguravati pomoć pri  

      provedbi uzgojnog programa, 
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oedukacija članova udruga putem organizacije stručnih savjetovanja, demonstracijskih  

      prikaza, raspodjele stručne literature, članaka, organizacija stručnih posjeta drugim  
      uzgojima kako u  nas tako i u inozemstvu. 

orazmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na uzgoj kvalitetnih rasplodnih grla,  

      te mjere kreditne politike u stočarstvu, davanje prijedloga za unaprjeđenje uvjeta  
      kreditiranja i poticanja uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak i konja uopće, 

o    aktivno sudjelovanje u utvrđivanju uvjeta prometa kvalitetnih rasplodnih grla te  

      sudjelovanje u određivanju cijene rasplodnih grla ispod koje nije moguće ostvariti     
      promet na organiziranim sajmovima – aukcijama konja u organizaciji ili suorganizaciji      
      Središnjeg saveza udruga-udruge      

oiniciranje donošenja svih važnih mjera i propis a vezanih uz daljnji razvoj uzgoja  

      pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak i konjogojstva uopće, 

o    aktivno sudjelovanje u raspravama glede donošenja propisa o zdravstvenoj zaštiti    

       kopitara, 

oostvarivanje suradnje s tijelima vlasti: državnim, znanstvenim i obrazovnim  

      organizacijama i institucijama (fakulteti i srednje škole) te tvrtkama, 

osuradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskom  

      poljoprivrednom agencijom (HPA), Hrvatskom poljoprivrednom komorom, Hrvatskim   
      centrom za konjogojstvo- Državne ergele Đakovo i Lipik  

opomoć i sudjelovanje u organizaciji stočarskih izložbi, smotri i aukcija, 

opomoć pri kupnji i prodaji konja kroz organizaciju aukcijskih prodaja, 

okoordinacija u međusobnom povezivanju članica udruga Središnjeg saveza udruga, 

oodržavanje veza sa drugim u druženjima uzgajivača konja u nas i u inozemstvu. 

o    poticanje i promicanje svih aktivnosti konjičkog turizma 

 

 
IV. JAVNOST RADA SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 11. 

Rad Središnjeg saveza udruga je javan. 
Središnji savez udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila, održavanjem 

tribina te putem sredstava javnog informiranja. 
Središnji savez udruga obavještava članove – udruge o svom radu na sjednicama 

skupštine, a između zasjedanja putem glasila Središnjeg saveza udruga, održavanjem 
informativnih sastanaka, radionica i sl. Rad sjednica skupštinskih tijela Središnjeg saveza 
udruga je javan. 

 
 

V. ČLANOVI SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 12. 

Članom Središnjeg saveza udruga mogu biti savezi, ergele i udruge, koje se neposredno 
udružuju,te u svom članstvu imaju uzgajivače pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak – isti mogu 
biti članovi samo jedne udruge, osnovane i organizirane sukladno Zakonu o udrugama. 

Članom Središnjeg saveza udruga, udruga postaje dragovoljnim pristupanjem, odnosno 
odlukom ovlaštenog tijela udruge koja se učlanjuje. 
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Središnji savez udruga vodi popis svojih članova, te također sveukupni popis članova 
svih udruga temeljem dostavljenih podataka iz imenika članova udruge (šifra udruge, šifra člana,  
ime i prezime, JMBG, mjesto prebivališta,općina, telefon, datum stjecanja članstva, datum 
prestanka članstva u udruzi). 

Imenik članova Središnjeg saveza udruga vodi za to određena osoba. 
Članovi Središnjeg saveza udruga mogu biti redovni i počasni (podupirajući). 
Da bi ergele postale članice Središnjeg saveza trebaju imati deset (10), uzgojno valjanih 

kobila hrvatskog hladnokrvnjaka i dva (2) pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka od toga jedan mora 
biti  prve (I.) klase. 
 
Članak 13. 
Prava i obveze redovnih članova jesu: 

o da sudjeluje u radu Središnjeg saveza udruga ili pružaju pomoć Središnjem savezu  

    udruga, 

o da biraju i budu birani u tijelu Središnjeg saveza udruga, 

o da svojim radom u Središnjem savezu udruga doprinose ugledu Središnjeg saveza  

     udruga, 

o da poštuju odredbe zakona, Statuta i općih akata Središnjeg saveza udruga, 

o da budu informirani o radu Središnjeg saveza udruga i njegovih tijela te o materijalno - 

                 financijskom poslovanju, 

o primaju članski materijal, koriste se uslugama i stručnom pomoći, 

o da redovito podmiruju godišnju članarinu i druge obveze prema Središnjem savezu  

     udruga, a što proizlazi iz članstva u Središnjem savezu udruga, 

o imaju i druga prava i obveze koje proizlaze iz prava i obveza Središnjeg saveza  

    udruga, te ovog Statuta. 
Udruga, članica Središnjeg saveza udruga zadržava potpunu autonomiju i samostalna je 

u radu glede ostvarivanja ciljeva radi kojih je ista osnovana. 
 

Članak 14. 
Počasnim članom Središnjeg saveza udruga može postati svaka osoba koja je svojim 

radom trajno i značajno pridonijela ili je pak ranije doprinjela radu kako Središnjeg saveza 
udruga, tako i samom razvoju uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka u domovini. 

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Središnjeg saveza udruga, a odluku o 
tome donosi skupština. 

Broj počasnih članova Središnjeg saveza udruga nije ograničen. 
Počasni član Središnjeg saveza udruga je doživotna funkcija. Funkcija počasnog člana 

Središnjeg saveza udruga može prestati iz razloga djelovanja protivnog ustroju, cilju i interesima 
Središnjeg saveza udruga, kao i na osobni zahtjev pojedinog počasnog člana Središnjeg saveza 
udruga, a odluku o tome donosi Skupština Središnjeg saveza udruga. 

Počasni član Središnjeg saveza udruga nema pravo glasovanja. 
 

Članak 15. 
Udruge članice Središnjeg saveza udruga odgovorne su za poštivanje i provođenje 

odluka i zaključaka tijela Središnjeg saveza udruga. 
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Članak 16. 
Članstvo u Središnjem savezu udruga prestaje iz sljedećih razloga: 

o istupanjem, 

o neplaćanjem članarine za tekuću godinu, 

o isključenjem prema odluci tijela Središnjeg saveza udruga, 

o brisanjem iz članstva, 

o prestankom rada Središnjeg saveza udruga. 

 
 
VI. UDRUŽIVANJE SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 17. 

Središnji savez udruga se može udruživati u druge uzgojne udruge ako je to u interesu 
članova Središnjeg saveza udruga. 

Središnji savez udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge uzgajivača srodnih 
pasmina konja. 

Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju Središnjeg saveza udruga donosi 
Skupština. 

 
 

VII. FINANCIRANJE RADA SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 18. 

Osnovu financiranja rada i stjecanje imovine Središnjeg saveza udruga čine sredstva 
ostvarena: 

o vlastitom djelatnošću sukladno zakonu, 

o članarinom, 

o donacijama, 

o te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom, 

o iz proračuna Republike Hrvatske, sukladno propisima Republike Hrvatske, 

o na druge načine sukladno propisima Republike Hrvatske. 

 
Članak 19. 

Imovinu Središnjeg saveza udruga čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i 
druga imovinska prava. 

Središnji savez udruga odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju 
Središnji savez udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, Središnji 
savez udruga će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju 
njegovi ciljevi. 

 
 

VIII. UPRAVLJANJE SREDIŠNJIM SAVEZOM UDRUGA I TIJELA 
SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 20. 

Udruge i ergele – članovi Središnjeg saveza udruga ostvaruju svoja prava neposredno 
na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Središnjeg saveza udruga. 
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Članak 21. 
Tijela Središnjeg saveza udruga jesu: 

oSkupština, 

oIzvršni odbor, 

oPredsjednik Središnjeg saveza udruga, 

oNadzorni odbor, 

oČasni sud, 

oTajnik. 

 
Za svoj rad Predsjednik Središnjeg saveza udruga, Izvršni i Nadzorni odbor, te Tajnik 

Središnjeg saveza udruga odgovaraju Skupštini Središnjeg saveza udruga, a Predsjednik i 
Tajnik Središnjeg saveza udruga za svoj rad odgovaraju i Izvršnom odboru. 

Skupština i Izvršni odbor kao tijela Središnjeg saveza udruga mogu ustrojiti svoja 
povremena radna tijela ili povjerenstva po određenim pitanjima ili za određene zadatke. 

 
 

 SKUPŠTINA 
 
Članak 22. 

Skupština je najviše tijelo Središnjeg saveza udruga. Skupštinu čine svi redovni članovi 
Središnjeg saveza udruga – izabrani predstavnici svojih udruga i ergela. 

Skupštinu čine izabrani predstavnici članova Središnjeg saveza udruga – udruga čiji 
mandat traje četiri (4) godine. 
Svaki član imenuje svoje zastupnike u skupštinu Središnjeg saveza udruga i to: 

o Dva (2) zastupnika temeljem članstva, 

o Temeljem broja ženskih rasplodnih grla – kobile; na svakih dvadeset (20) kobila jedan   

     (1) zastupnik. 
 

Članak 23. 
Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice 

održavaju se jednom godišnje. 
Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Izvršni odbor, Nadzorni odbor 

ili1/3 članova Središnjeg saveza udruga. 
Odluka o sazivanju i poziv u pisanom obliku dostavlja se svakoj članici Središnjeg saveza 

udruga –udruzi, s dnevnim redom sjednice, te danom i mjestom održavanja iste, najkasnije 
petnaest (15) dana prije održavanja sjednice računajući od dana slanja poziva na adresu 
Udruge. 

Sjednicom Središnjeg saveza udruga Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje 
sačinjavaju Predsjednik Središnjeg saveza udruga i dva člana koje izabere Skupština između 
prisutnih predstavnika udruga. 

Izborna Skupština se priprema i provodi temeljem poslovnika rada Skupštine. 
 

Članak 24. 
Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih 

članova Skupštine. 
Ako do zakonskog početka rada Skupštine ne bude dovoljan broj prisutnih zastupnika 

udruga sukladno stavku 1. ovoga članka, početak rada Skupštine odgodit će se za jedan sat, a 
ako nakon toga ne bude dovoljan broj zastupnika, sjednica Skupštine se odgađa za drugi datum. 
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Skupština po pitanjima iz svoje nadležnosti donosi odluke natpolovičnom većinom 
prisutnih članova. 

Glasovanje se provodi javno, osim u slučajevima kada se prije toga odluči da glasovanje 
na Skupštini po nekim pitanjima bude tajno. 

 
Članak 25. 
Skupština Središnjeg saveza udruga obavlja sljedeće poslove: 

Odonosi Statut, te izmjene i dopune Statuta, 

outvrđuje program rada Središnjeg saveza udruga, 

odonosi financijski plan i usvaja godišnji obračun za tekuću godinu, 

odonosi Pravilnik o svome radu, 

ousvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu, 

obira i razrješava Predsjednika Središnjeg saveza udruga, članove Izvršnog i  

      Nadzornog odbora, Časnog suda te Tajnika Središnjeg saveza udruga, 

orazmatra izvještaj o radu Predsjednika Središnjeg saveza udruga, Izvršnog i  

      Nadzornog odbora, Časnog suda te Tajnika Središnjeg saveza udruga i ocjenjuje   
      njihov rad, 

oodlučuje o imenovanju povremenih radnih tijela i povjerenstava, 

oodlučuje o dodjeli priznanja i počasnih zvanja, 

obira svoje predstavnike u druge slične organizacije, 

outvrđuje program međunarodne suradnje te bira svoje predstavnike u međunarodna  

                  udruženja, 

oodlučuje o visini godišnje članarine, 

oobavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom. 

 
 

IZVRŠNI ODBOR 
 
Članak 26. 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Središnjeg saveza udruga. 
Izvršni odbor imenuje Skupština na način da svaka udruga ima jednog (1) člana u 

Izvršnom odboru. Predsjednik Središnjeg saveza udruga i Tajnik po funkciji su članovi Izvršnog 
odbor. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga istodobno je i predsjednik Izvršnog odbora. 
Izvršni odbor između sebe bira četiri (4) potpredsjednika. 
Članovi Izvršnog odbora biraju se na četiri godine s tim da se mogu birati ponovo. 
 

Članak 27. 
U radu Izvršnog odbora mogu sudjelovati i druge osobe neophodne za rad Izvršnog  

odbora bez prava glasovanja. 
 
Članak 28. 

Član Izvršnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih 
obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Središnjeg saveza udruga može biti 
opozvan. 

Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 1/3 članova, Nadzornog 
odbora ili drugih članova Izvršnog odbora. Na istoj sjednici na kojoj se odlučuje o opozivu 
Skupština bira novog člana Izvršnog odbora čiji mandat teče do isteka mandata prethodnog  
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člana. Ukoliko je opozvan cijeli Izvršni odbor novoizabranom Izvršnom odboru mandat traje četiri 
godine od dana izbora. 

 
Članak 29. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora. 
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
Izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora može sazvati Predsjednik i/ili najmanje 1/3 članova 

Izvršnog odbora. 
Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako je sjednici prisutna najmanje natpolovična 

većina članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova. 
Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Skupštini Središnjeg saveza udruga, te istoj 

podnosi izvješće o svome radu kada god to bude traženo. 
Rad Izvršnog odbora je javan, način rada određuje se Poslovnikom. 
 

Članak 30. 
Izvršni odbor: 

o upravlja Središnjim savezom udruga u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima  

    Središnjeg saveza udruga, 

o izvršava odluke skupštine, 

o predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta, 

o koordinira rad udruga, 

o priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom  

    poslovanju Središnjeg saveza udruga, 

o brine o imovini Središnjeg saveza udruga i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu  

     ulaganja dobiti u unapređivanje djelatnosti Središnjeg saveza udruga, 

o donosi opće akte Središnjeg saveza udruga, 

o bira između sebe blagajnika Središnjeg saveza udruga, 

o ustrojava svoja pomoćna radna tijela, utvrđuje njihov djelokrug rada i vrijeme               

     djelovanja, 

o daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo, 

o obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom. 

 
 

PREDSJEDNIK SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 31. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga predstavlja Središnji savez udruga, ujedno je član 
i predsjednik Izvršnog odbora. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga bira se na četiri (4) godine, s tim da može bit i 
ponovo biran – neograničen broj mandata 

Mandat predsjednika Središnjeg saveza udruga može prestati i prije vremena na koji je 
izabran i to: 

oostavkom, 

oopozivom od strane Skupštine. 

Predsjednik Središnjeg saveza se može birati iz redova Izvršnog odbora 
U slučaju prestanka mandata Predsjednika, do izbora novog, dužnost Predsjednika 

Središnjeg saveza udruga obavljat će potpredsjednik kojeg izabere Izvršni odbor sa svim 
pravima i ovlaštenjima Predsjednika. 
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Članak 32. 
Predsjednik Središnjeg saveza udruga rukovodi radom Središnjeg saveza udruga u 

skladu sa zakonom Statutom i općim aktima Središnjeg saveza udruga, te odlukama Skupštine i 
Izvršnog odbora. 
Predsjednik Središnjeg saveza udruga obavlja i sljedeće poslove: 

opriprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora Središnjeg saveza udruga, 

osaziva i rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora Središnjeg Saveza udruga, 

opokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora  

      Središnjeg saveza udruga, 

opodnosi redovno godišnje izvješće o svome radu Skupštini i Izvršnom odboru  

      Središnjeg saveza udruga, odnosno izvanredno izvješće ako isto Skupština ili Izvršni  
      odbor to zatraži, 

oupoznaje javnost s radom Središnjeg saveza udruga, 

oobavlja i druge poslove od važnosti za Središnji savez udruga, a sukladno Statutu  

      Središnjeg saveza udruga. 
Predsjednik Središnjeg saveza udruga odgovara za zakonitosti rada Središnjeg saveza 

udruga. 
 
 
POČASNI PREDSJEDNICI SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 33. 

Počasnim predsjednikom Središnjeg saveza udruga može postati svaka osoba koja je 
svojim radom trajno i značajno pridonijela ili je pak ranije pridonijela radu kako Središnjeg 
saveza udruga tako i samom razvoju uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka u domovini (i u svijetu). 

Prijedlog za počasnog predsjednika može dati Izvršni odbor Središnjeg saveza udruga, a 
odluku o tome donosi Skupština. 

Broj počasnih predsjednika Središnjeg saveza udruga nije ograničen. Počasni 
predsjednik Središnjeg saveza udruga je doživotna funkcija. Funkcija počasnog predsjednika 
Središnjeg saveza udruga može prestati iz razloga djelovanja protivno ustroju, cilju i interesima 
Središnjeg saveza udruga, kao i na osobni zahtjev pojedinog počasnog predsjednika Središnjeg 
saveza udruga, a odluku o tome donosi Skupština Središnjeg saveza udruga. Počasni 
predsjednik Središnjeg saveza udruga nema pravo glasovanja. 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 
Članak 34. 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira skupština Središnjeg saveza udruga između svojih 
članova. 
Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine. 
 
Članak 35. 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, a 
predsjeda im predsjednik – član Nadzornog odbora kojeg sami izaberu na sjednici. Nadzorni 
odbor donosi odluke većinom glasova. 
Nadzorni odbor provjerava: 

o poštivanje zakona, Statuta i općih akata Središnjeg saveza udruga, te odluka  

     Skupštine, 
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o prati i nadzire rad Izvršnog odbora Središnjeg saveza udruga, 

o prati i nadzire raspolaganje imovinom Središnjeg saveza udruga. 

Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl. članova Središnjeg 
saveza udruga. 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Središnjeg saveza udruga, te joj 
podnosi izvješće – materijalno i financijsko na razmatranje i odlučivanje. 

 
Članak 36. 

Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze može biti opozvan 
na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine Središnjeg saveza udruga. Na način opoziva i izbora 
novog člana adekvatno se primjenjuje čl. 24. ovog Statuta. 

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti članom Izvršnog odbora odnosno 
Časnog suda. 
 
 
TAJNIK SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 37. 

Tajnik Središnjeg saveza u druga zastupa Središnji savez udruga. 
Tajnik Središnjeg saveza udruga za svoj rad odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru 

Središnjeg saveza udruga. 
Tajnik Središnjeg saveza udruga podnosi izvješća o svome radu Skupštini i Izvršnom 

odboru Središnjeg saveza udruga, te također kada iste zatraže izvješće. 
Tajnik se imenuje na četiri (4) godine. 
 

Članak 38. 
Obaveze Tajnika: 

o  organizira i vodi materijalnu i financijsku dokumentaciju Središnjeg saveza udruga u        

    skladu s važećim propisima, 

obrine o osnovnim sredstvima i imovini Središnjeg saveza udruga, 

oprovodi odluke, programe i planove Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, 

obrine o čuvanju pravnih akata Skupštine odnosno Središnjeg saveza udruga, 

obrine o urednom odlaganju pismohrane Središnjeg saveza udruga, 

oobavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Izvršni i Nadzorni odbor, te  

      Predsjednik Središnjeg saveza udruga. 
 
 

ČASNI SUD 
 
Članak 39. 

Sastoji se od tri (3) člana koje bira Skupština Središnjeg saveza udruga na mandat od 
četiri (4) godine. Članovi Časnog suda ne mogu biti istodobno članovi Izvršnog odbora, odnosno 
Nadzornog odbora. Predsjednika Časnog suda biraju članovi između sebe. Saziv Časnog suda 
je valjan ako su prisutni svi njegovi članovi. Odluke se donose većinom glasova. 

 
Članak 40. 

Časni sud sastaje se na temelju pismenih zahtjeva članova – zastupnika, odnosno tijela 
skupštine, a isti se moraju riješiti u roku trideset (30) dana od primitka zahtjeva. 
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Časni sud brani interese udruženja, te stručne i druge interese članova Središnjeg 
saveza udruga, utvrđuje prekršaje i predlaže disciplinske mjere. 

Na prijedlog Časnog suda Izvršni odbor donosi disciplinsku mjeru. Član kojem se izriče 
disciplinska mjera ima mogućnost žalbe Skupštini Središnjeg saveza udruga. Odluka Skupštine 
Središnjeg saveza udruga je konačna. 
 
Članak 41. 

Za disciplinski prekršaj člana smatra se teško kršenje odluka i pravilnika Središnjeg 
saveza udruga, kao i općih ljudskih i moralnih normi,  te svako drugo djelovanje koje je protivno 
interesima i ugledu Središnjeg saveza udruga. 
Prekršaji jesu: 

oprekršaji odluka i ostalih akata Središnjeg saveza udruga, 

onesavjesno izvršavanje zaprimljenih dužnosti i funkcija u udruženju ili djelovanja  

      protivnog ustroju, cilju i interesima Središnjeg saveza udruga, 

odjelovanje u suprotnosti sa strukovnim i moralnim normama koje zastupa Središnji 

savez udruga. 

odrsko ponašanje koje uznemiruje okolinu i članove 

ouvredljivo ponašanje i stavovi koji vrijeđaju dostojanstvo članova 

ostavovi i ponašanja suprotno općoj kulturi, etici i ljudskom dostojanstvu 

 
Članak 42. 

Za svoj rad Časni sud je odgovoran Skupštini Središnjeg saveza udruga. 
 

 
 BLAGAJNIK SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 43. 

Blagajnik Središnjeg saveza udruga brine o financijskom poslovanju Središnjeg saveza 
udruga, te o istom podnosi izvješće Skupštini Središnjeg saveza udruga. 

 

 
IX. OPOZIVI I OSTAVKE 
 
Članak 44. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, Časnog 
suda, te Blagajnik i Tajnik opozivaju se na jednak način na koji su i izabrani. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, Časnog 
suda, te Tajnik imaju pravo Skupštini Središnjeg saveza udruga, a Blagajnik Izvršnom odboru, 
podnijeti ostavku na funkciju na koju su izabrani. 

Ostavka se podnosi obavezno u pisanom obliku. 
 
 

X. RADNE GRUPE 
 
Članak 45. 

Radi obavljanja poslova iz pojedinih područja djelokruga rada Središnjeg saveza udruga, 
Skupština, Izvršni odbor i Tajnik Središnjeg saveza udruga mogu osnivati stalne ili povremene 
radne grupe ili druga radna tijela. 
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Odlukom o osnivanju radne grupe ili drugog radnog tijela utvrđuje se njihov stav, poslovi, 
rokovi obavljanja poslova, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 

 
XI. STRUČNE SLUŽBE 
 
Članak 46. 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Središnji savez 
udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o dijelu, ovisno o vrsti, 
obujmu i trajanju posla. 

Reguliranje rada stručne službe uređuje se posebnim aktom. 
Središnji savez udruga osigurava sredstva za rad stručne službe. 
 

XII. TRAJANJE SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA 
 
Članak 47. 

Trajanje Središnjeg saveza udruga nije vremenski ograničeno. 
Središnji savez udruga prestaje postojati: 

o odlukom natpolovične većine ukupnog broja članova Skupštine Središnjeg saveza  

     udruga, 

o u drugim slučajevima propisanim Zakonom. 

U slučaju prestanka Središnjeg saveza udruga nastupanjem Zakonom predviđenih 
razloga za prestanak, imovina Središnjeg saveza udruga pripasti će udrugama osnivačima 
Središnjeg saveza udruga. 

 
XIII. AUTENTIČNO TUMAČENJE STATUTA 
 
Članak 48. 

Autentično tumačenje Statuta Središnjeg saveza udruga hrvatskog hladnokrvnjaka daje 
Skupština Središnjeg saveza udruga hrvatskog hladnokrvnjaka. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 49. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Središnjeg saveza udruga 
hrvatskog hladnokrvnjaka. 

 
Članak 50. 

Svojim vlastoručnim potpisom Predsjednik Središnjeg saveza udruga potvrđuje da su 
izmjene i dopune  Statuta donesene na temelju propisanog postupka i da su izglasane u tekstu u 
kojem su objavljene. 
 
 
11 GODIŠNJA SKUPŠTINA I IZVANREDNO IZBORNA SKUPŠTINA  
SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA UZGAJIVAČA 
HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA 
U Popovači 12.04.2014. 

Predsjednik Središnjeg saveza udruga 
uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 
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