Temeljem članka 10. stavka1. Zakona o političkim strankama ( NN broj 76/93,111/96,164/98
i 36/01 ) i članka 15. Statuta BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO, na Osnivačkoj
skupštini Stranke održanoj dana 20. studenog 2010. godine usvojen je ovaj,

S T A T U T
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO je demokratsko - socijalna, dragovoljna
politička stranka hrvatskih umirovljenika i drugih hrvatskih graĎana, koji u okviru i putem
ove stranke ostvaruju svoje interese.
Članak 2.
Naziv stranke je: BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO.
Skraćeni naziv Stranke je: BUZ.
Sjedište Stranke je: SAMOBOR.
BUZ uz naziv na hrvatskom rabi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Block Pensioners
together
PEĈAT BUZ-a je:
Okruglog oblika, promjera 30 mm.
U gornjem polukružnom dijelu pečata je velikim štampanim slovima upisan tekst:
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO.
U sredini pečata velikim štampanim slovima upisan je skraćeni naziv Stranke: BUZ
U donjem polukružnom dijelu pečata velikim štampanim slovima upisano je sjedište Stranke:
SAMOBOR
Peĉat BUZ-a za sve niţe ustrojstvene oblike je:
Okrugla oblika promjera 30 mm na čijem je gornjem polukružnom dijelu upisan tekst sa
velikim štampanim slovima:
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO
U sredini pečata velikim štampanim slovima upisan je skraćeni naziv Stranke: BUZ
U donjem polukružnom dijelu pečata velikim štampanim slovima stoji skraćeni naziv
ustrojstvenog oblika te u nastavku sa velikim početnim slovom naziv ustrojstvenog oblika
ŢO BUZ naziv ţupanije,
GO BUZ naziv grada,
OO BUZ naziv općine.
Znak BUZ-a je:
Skraćeni naziv Stranke:
BUZ ispisan velikim slovima crvene boje na bijeloj podlozi.
Ispod slova BUZ nalaze se Pleter u plavoj boji.
Ispod Pletera velikim štampanim slovima okomito u plavom okviru piše BLOK, a u
nastavku velikim slovima crvene boje u dva reda piše UMIROVLJENICI ZAJEDNO,
Sve skupa je omeĊeno okvirom plave boje.

Zastava je standardnih dimenzija bijele boje, sa tekstom s velikim slovima BUZ crvene boje
ispod čega je Pleter plave boje,
Ispod Pletera velikim štampanim slovima okomito u plavom okviru piše BLOK, a u
nastavku velikim slovima crvene boje u dva reda piše UMIROVLJENICI ZAJEDNO,
Sve skupa je omeĊeno okvirom plave boje.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Članak 3.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO u daljnjem tekstu (BUZ) je pravna osoba koja
djeluje na području Republike Hrvatske.
BUZ predstavlja i zastupa predsjednik stranke, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan
od potpredsjednika ili član predsjedništva kojeg odredi predsjednik.
JAVNOST RADA
Članak 4.
Rad i djelovanje Stranke je javno, što se ostvaruje djelovanjem njezinih tijela i
članova, javnošću rada njihovih sjednica, sudjelovanjem na javnim tribinama, okruglim
stolovima, u sredstvima javnog priopćavanja kao što su tisak, radio i televizija, na način da
javno iznose svoja mišljenja i zaključke, djelujući na taj način na javno mnijenje graĎana u
cilju podrške u ostvarivanju svoga programa.
U svrhu što kvalitetnijeg predstavljanja stranke predsjednik može ustrojiti ured ili
rukovoditelja za PR te imenovati glasnogovornika stranke.
Tijela BUZ mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutar stranačkim
pitanjima.
Javnost rada prema članstvu BUZ ostvaruje putem svojih ustrojstvenih oblika, izdavanjem
stranačkog glasila, WEB stanice stranke, mailom i sl.
.
II. PROGRAMSKI CILJEVI
Članak 5.
Cilj BUZ-a je promicanje političkih i društvenih interesa svoga članstva. U svezi s tim
temeljnim opredjeljenjem BUZ će se zalagati za aktivno uključivanje svih svojih članova u
sve oblike političkog i drugog društvenog djelovanja putem kojih će utjecati i neposredno
pridonositi povoljnijem materijalnom i društvenom položaju umirovljenika, invalida i drugih
graĎana. To podrazumijeva i sustavni utjecaj na odgovarajuće zakonodavno i drugo pravno
normiranje odnosa u mirovinskom i invalidskom osiguranju, prava umirovljenika i invalida na
zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao prava koja proistječu iz njihova minulog rada.
BUZ će se u mogućoj mjeri zalagati za unapreĎenje tekuće i razvojne gospodarske
politike, kao nezaobilaznog uvjeta za odgovarajući životni standard svih graĎana RH.
Zalagati će se za suradnju sa svim drugim socijalnim i demokratskim snagama koje se
potvrĎuju u borbi za dobrobit svih hrvatskih graĎana.
BUZ će se zalagati za suvremenu graĎansko-pravnu i socijalnu državu, kao i za njeno
uključivanje u Europsku zajednicu i druge meĎunarodne organizacije.
BUZ je stranka koju temeljno odreĎuje zalaganje za demokraciju i Hrvatsku kao
socijalnu i pravnu državu s parlamentarnom demokracijom, s usmjerenjem na trajno širenje
socijalnih, ekonomskih i svih suvremenih shvaćanja političkih sloboda i ljudskih prava.
Svoje ciljeve i zadaće, te način i metode njihova ostvarivanja BUZ detaljnije obrazlaže
Programom Stranke.

Članak 6.
Za uspješno ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća, BUZ osobito:
- organizira, odnosno sudjeluje u raspravama o pitanjima koja izravno ili neizravno
utječu na položaj i materijalne i životne uvjete umirovljenika, invalida i drugih
graĎana i o utvrĎenim opredjeljenjima daje političke upute i stavove svojim
predstavnicima i zastupnicima u tijelima u kojima se o odnosnim pitanjima
odlučuje,
- priprema i usklaĎuje predizborne programe i utvrĎuje smjernice za aktivnost svojih
kandidata u predizbornim nastupima,
- suraĎuje s drugim političkim strankama, interesnim udrugama, institucijama
mirovinskog i invalidskog osiguranja i drugim odgovarajućim institucijama u
pripremi rješavanja pitanja iz oblasti zakonske regulacije mirovina i invalidnina, kao
i u reguliranju i političkoj kontroli raspolaganja mirovinskim i invalidskim
fondovima, dionicama i sl., te drugim područjima u kojima se ostvaruju mogućnosti
za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja umirovljenika i invalida,
- Podržava aktivnosti umirovljeničkih udruga, njihovih asocijacija i institucija
civilnog društva (nevladine organizacije) iz oblasti socijalno – zaštitnih mjera za
poboljšanje položaja umirovljenika i budućih umirovljenika,
- suraĎuje s drugim političkim strankama u promicanju i unapreĎenju demokratskih
odnosa i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske,
- za pitanja od posebnog interesa za Stranku objavljuje široj javnosti posebne
dokumente i odluke svojih tijela u vrijeme njihove aktualnosti.
III. ĈLANSTVO
Članak 7.
Članom BUZ može postati svaki punoljetni i poslovno sposoban hrvatski državljanin,
koji prihvaća program i Statut BUZ-a i potpiše pristupnu izjavu o učlanjenju.
Na prijedlog tijela Stranke mogu se izabrati počasni članovi i dužnosnici BUZ-a.
Zaslužnim osobama za rad na dobrobit umirovljenika tijela Stranke mogu izdati svoje
posebne zahvale u obliku povelja, diploma, zahvalnica i sl.
Članak 8.
Primljeni član uvodi se u registar članova, Matičnu i Centralnu evidenciju članstva.
Matičnu evidenciju članstva vode temeljni ustrojstveni oblici BUZ (gradske ili
općinske) za svoje članove.
Centralnu evidenciju članstva vodi središnjica, kao sveukupni registar svih članova
stranke.
Registar članova stranke izraĎuje se na temelju valjanih pristupnica. Original
pristupnica arhivira se u središnjici, a kopija pristupnice u temeljnom ustrojstvenom obliku.
Članak 9.
Član BUZ-a ima pravo:
- sudjelovati u oblikovanju i ostvarivanju njezine politike,
- djelovati u stranci i njezinim tijelima,
- birati i biti biran u sva njezina tijela,
- kandidirati na stranačkoj listi u izborima za tijela vlasti,
- biti izvješten o njezinu djelovanju i djelovanju njezinih tijela, predstavnika i
zastupnika,
- davati prijedloge za poboljšanje rada tijela stranke i od njezina vodstva dobiti pomoć
u osposobljavanju za svoje uspješnije djelovanje,
- dobiti člansku iskaznicu kojom dokazuje članstvo u BUZ.

Članak 10.
Član BUZ-a ima dužnost:
- ponašati se u svome djelovanju u skladu s njezinim Programom i Statutom, te s
njezinom djelatnošću upoznavati i animirati potencijalne članove,
- svoju obvezu član može izvršiti i na neki drugi odgovarajući način,
- čuvati čast, ugled i imovinu Stranke.
Članak 11.
Članstvo u BUZ-u prestaje: smrću, istupanjem iz Stranke, isključenjem, brisanjem iz
članstva i gubitkom poslovne sposobnosti.
Član BUZ-a koji narušava ugled Stranke radeći protivno odredbama njezina Programa i
Statuta i protivno odredbama tijela Stranke donesenih u skladu s Programom i Statutom ili na
bilo koji drugi način djeluje protiv interesa Stranke, Predsjednik stranke, općinski, gradski ili
županijski odbor Stranke može ga opomenuti, suspendirati s dužnosti ili isključiti iz članstva
Stranke o čemu mu je dužan dostaviti obrazloženu odluku.
Protiv odluke o isključenju član Stranke može u roku od 15 dana od njezina primitka
podnijeti žalbu predsjedništvu BUZ-a.
Do donošenja odluke predsjedništva BUZ-a, prava i dužnosti člana miruju.
Odluka predsjedništvu BUZ-a je konačna.
IV. TIJELA SU-a I DJELOKRUG NJIHOVA RADA
Članak 12.
Tijela BUZ-a su:
 skupština,
 predsjedništvo,
 predsjednik,
 nadzorni odbor,
 klub zastupnika.
Tijela stranke se biraju na rok od četiri (4) godine . Izborna skupština
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO se mora održati najkasnije u roku od 90 dana od
dana održavanja parlamentarnih izbora.
SKUPŠTINA
Članak 13.
Skupština BUZ-a je najviše tijelo koji se redovito sastaje najmanje svake 4. godine.
Skupštinu na prijedlog predsjednika BUZ-a saziva Predsjedništvo svojom odlukom, a
obvezno ju je sazvati na zahtjev najmanje 50% općinskih, gradskih i županijskih ustrojstvenih
oblika, te na zahtjev Nadzornog odbora po pitanjima iz djelokruga njegova rada.
Skupština BUZ-a može biti sazvana kao:
- Redovna - izborna
- Izvještajna
- Izvanredna
Redovnoj – Izbornoj i Izvanrednoj Skupštini predsjedava Radno predsjedništvo.
Izvještajnoj predsjedava predsjednik Stranke.

Članak 14.
Skupštinu čine delegati iz općinskih, gradskih i županijskih ustrojstvenih oblika po
ključu koji utvrdi Predsjedništvo svojom odlukom najmanje 3 (tri) tjedna prije saziva
Skupštine.
Članovi Predsjedništva, Nadzornog odbora i predsjednici županijskih ustrojstvenih
oblika su po svome položaju članovi Skupštine.
Članovi Predsjedništva, predsjednici županijskih ustrojstvenih oblika i članovi
Nadzornog odbora ne ubrajaju se u delegate iz općinskih, gradskih i županijskih ustrojstvenih
oblika.
Najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma održavanja Skupštine Predsjedništvo utvrĎuje
broj delegata općinskih, gradskih i županijskih ustrojstvenih oblika sukladno stavku 1. ovoga
članka.
Najmanje u roku od 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine, Predsjedništvo dostavlja
delegatima poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i pripremljenim materijalima.
Skupština donosi pravosnažne odluke ako joj je nazočna najmanje polovica delegata + 1
utvrĎenih u skladu sa st. l. ovog članka.
Ako u zakazano vrijeme nema potrebitog kvoruma sa početkom zasjedanja čeka se
jedan sat, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ako prisustvuje najmanje 30 %
članova.
Odluke se smatraju donesenim i pravosnažnim ukoliko za njih glasuje više od polovice
nazočnih članova, osim odluke o izmjenama i dopunama Statuta, za koje je potrebno 2/3
(dvije trećine) glasova nazočnih članova Skupštine.
Članak 15.
Skupština BUZ-a:
- donosi Program i utvrĎuje politiku Stranke, kao i načine djelovanja u njihovu
ostvarivanju,
- donosi Statut i druge akte te njihove izmjene i dopune,
- bira i razrješava predsjednika,
- bira i razrješava Potpredsjednike, a za ostale članove Predsjedništva ovlašćuje
Predsjedništvo da izabere i razriješi na prijedlog Predsjednika Stranke u skladu s
člankom 17. 18. i 20.
BLOK-a UMIROVLJENICI ZAJEDNO.
- bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
- dodjeljuje priznanja i pohvale pojedincima i institucijama za njihovu pomoć i podršku
u suradnji s BUZ-om,
- može izabrati počasnog predsjednika Stranke,
- može izabrati jednog ili više počasnih članova Stranke,
- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima i zahtjevima, ako to traže pojedina tijela i
članovi Stranke, a o kojima ne odlučuju druga tijela,
- usvaja poslovnik o svome radu.
Članak 16.
Donošenje odluka Skupština obavlja, u pravilu, javnim glasovanjem, osim ako
zakonskim propisima, Statutom ili neposrednim odlukama Skupštine o konkretnom pitanju
nije drugačije utvrĎeno.

PREDSJEDNIŠTVO
Članak 17.
Predsjedništvo BUZ je najviše izvršno političko tijelo BUZ i tijelo neposrednog upravljanja
koje broji do najviše 19 članova.
Predsjedništvo čine:
Članovi izabrani na Skupštini:
- predsjednik,
- potpredsjednici stranke (8),
- do 10 članova koje predsjedništvo kooptira na prijedlog predsjednika BUZ-a
- tajnik BUZ
- zastupnici Sabora iz redova Stranke,
- predstavnici izvršne vlasti iz redova Stranke na nivou Hrvatske.
Članak 18.
Predsjedništvo BUZ-a:
- utvrĎuje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,
- vodi poslove izmeĎu sjednica Skupštine, u skladu s programskim ciljevima, Statutom i
odlukama Skupštine Stranke,
- odlučuje o suradnji s drugim političkim strankama, organizacijama i institucijama,
- raspravlja pitanja i probleme unutarnjeg ustrojstva i djelovanja Stranke,
- donosi odluke o ostvarivanju meĎunarodne suradnje s odgovarajućim političkim
strankama i organizacijama,
- priprema prijedloge kandidata i kandidacijskih lista za rukovodne funkcije u tijelima
Stranke,
- raspravlja prijedloge i utvrĎuje kandidate Stranke za zastupnike u Saboru i kandidate za
druge dužnosnike u tijelima vlasti,
- provodi postupak usuglašavanja kandidatura za izborne liste i dužnosnike na razini županija
i Grada Zagreba na prijedlog županijskih ustrojstvenih oblika i gradske organizacije
Zagreba,
- ovlašćuje Predsjedništva županijskih ustrojstvenih oblika da prije održavanja lokalnih izbora
provodu postupak usuglašavanja kandidatura i svih dužnosnika na razini općinskih i
gradskih ustrojstvenih oblika. Prijedlozi za usuglašavanje moraju biti utvrĎeni i dostavljeni
predsjedništvu BUZ najmanje 7 dana prije isteka roka za predaju izbornih lista.
- odlučuje o sastavu Kluba zastupnika Stranke,
- imenuje članove radnih tijela Stranke utvrĎenih člankom 25. Statuta
- upravlja imovinom, usvaja planove materijalno-financijskog poslovanja i završni račun,
- odlučuje o prijedlozima ustrojstvenih oblika Stranke o kojima ne odlučuje Skupština, a
odnose se na poboljšanje rada Stranke,
- odlučuje o zahtjevu za opoziv člana tijela BUZ, koji djeluje suprotno Statutu Stranke, a na
zahtjev Predsjednika stranke, Predsjednika županijske organizacije ili predsjednika
njegovog ustrojstvenog oblika.
- imenuje Tajnika stranke na prijedlog predsjednika,
- odlučuje o sklapanju ugovora, sporazuma i dogovora u ime Stranke,
- na prijedlog predsjednika BUZ-a odlučuje o potrebi za povećanjem broja članova
predsjedništva i donosi odluku o kooptiranju novih članova predsjedništva,
- odlučuje o visini sredstava, koje članovi od svojih primanja za sudjelovanje u
predstavničkim i izvršnim tijelima trebaju izdvojiti na račun Stranke,
- donosi odluku o visini članarine,
- utvrĎuje kriterije za izbor zastupnika,
- odlučuje o uspostavljanju odnosa s drugim političkim strankama, organizacijama i
zajednicama,

- donosi poslovnik o ustrojstvu, radu i financijsko-materijalnom poslovanju.
- usvaja poslovnik o svome radu.
- rješava sporove, žalbe, pritužbe i donosi konačne odluke.
Članak 19.
Predsjedništvu predsjedava predsjednik BUZ-a koji saziva sjednice Predsjedništva, a u
njegovoj spriječenosti jedan od potpredsjednika ili član predsjedništva kojeg odredi
predsjednik.
Predsjedništvo donosi pravosnažne odluke ako je sjednici Predsjedništva nazočno
najmanje polovina + 1 njegovih članova.
Odluke Predsjedništva se smatraju donesenim i pravosnažnim ukoliko za njih glasuje
više od polovice nazočnih članova.
Predsjedništvo BUZ-a može imenovati povjerenike za općinske, gradske, županijske ili
regionalne ustrojstvene oblike.
Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini BUZ-a.
Predsjedništvo BUZ može raspustiti svaki ustrojstveni oblik BUZ iz članka 28. ovog
Statuta ako je došlo do prestanka njihovog rada, smanjenja djelatnosti koje ugrožava
ostvarivanje političkih ciljeva BUZ, ako djeluje suprotno Statutu ili osnovnim političkim i
programskim ciljevima BUZ ili ako ne ostvaruju zadovoljavajuće rezultate u radu.
PREDSJEDNIK
Članak 20.
Predsjednik BUZ-a:
- predstavlja i zastupa BUZ,
- saziva i vodi sjednice Predsjedništva,
- potpisuje akte koje donosi Skupština i Predsjedništvo,
- koordinira rad Predsjedništva u skladu s Programom i Statutom Stranke,
- predlaže predsjedništvu izbor tajnika Stranke i članove predsjedništva sukladno
članku 17. 18.
- obustavlja od izvršenja donesene odluke tijela za koje procijeni da su u suprotnosti sa
politikom i interesima BUZ te ih prosljeĎuje Skupštini na konačno odlučivanje.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, koju izvješćuje o svome radu i radu
Predsjedništva BUZ-a.
Radi potrebe poticanja razvoja Stranke, na području gdje nisu utemeljeni ustrojstveni oblici
općinske, gradske odnosno županijske organizacije, Predsjednik BUZ može imenovati
povjerenika Stranke kao i dati suglasnost da se mogu osnivati ustrojstveni oblici.
NADZORNI ODBOR
Članak 21.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost djelovanja, ocjenjuje statutarnost odluka i akata
BUZ, te ispravnost materijalno-financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjenika koji iz svojih redova biraju predsjednika i
njegova zamjenika.
Predsjednik Nadzornog odbora može prisustvovati sjednicama Predsjedništva, a
obvezan je prisustvovati sjednicama tijela Stranke kada se raspravlja i odlučuje o izvješću
Nadzornog odbora.
Članovi Predsjedništva ne mogu biti članovi Nadzornog odbora, član nadzornog odbora
ne može biti biran za tijela Stranke.

Nadzorni odbor pregledava materijalno-financijsko poslovanje i završni račun Stranke i
o svojim nalazima izvješćuje Skupštinu.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja članova.
Članak 22.
Predsjedništvo BUZ može posebnim odlukama ili poslovnicima propisati način rada
onih tijela BUZ za koja ovim Statutom nije predviĎeno da sama donose svoj poslovnik.
KLUB ZASTUPNIKA
Članak 23.
1) Članovi BUZ izabrani u Sabor RH čine Klub zastupnika BUZ.
2) Predsjedništvo BUZ može odlučiti da u radu Kluba zastupnika BUZ djeluju i pojedini
neovisni zastupnici ili zastupnici iz stranaka koje imaju srodne političke ciljeve sa BUZ.
Predsjedništvo može odlučiti da Klub zastupnika BUZ radi zajedno s Klubom zastupnika
neke druge politički bliske stranke.
Članak 24.
Klub zastupnika kojeg čine članovi Stranke koji su izabrani za zastupnike u Hrvatski
Sabor usvaja poslovnik o svome radu. u svome radu kao članovi kluba rukovode se ovim
Statutom i Programom Stranke te redovito izvješćuju Predsjedništvo o svojim aktivnostima.
V. RADNA TIJELA BUZ-a I DJELOKRUG NJIHOVA RADA
Članak 25.
Radna tijela su:
- tajništvo
- odbori za:
 zakonodavna-pravna pitanja
 odnose s javnošću i marketing
 ljudske potencijale
 financije
 gospodarski razvoj Hrvatske
 mirovinski sustav i socijalnu sigurnost
 zdravstvo
 suradnju s umirovljeničkim i ostalim udrugama
 meĎunarodnu suradnju
 organizaciju izbora
 ravnopravnost spolova.
Djelokrug rada odbora definiran je nazivom odbora, a detaljan djelokrug rada i zadaće
članova odbora definira Predsjedništvo.
predsjedništvo može po potrebi i osnovati druge odbore kao i povremene radne skupine,
savjete, izabrati njihove članove i utvrĎivati njihove zadaće.
Članovi savjeta se biraju od istaknutih članova BUZ-a ili od istaknutih i stručnih
pojedinaca, koji nisu članovi BUZ.
Savjet se sastaje na zahtjev predsjednika BUZ ili Predsjedništva.
Savjeti se mogu organizirati i na razini nižih ustrojstvenih oblika.
Savjet ima svoj poslovnik o radu.

TAJNIK STRANKE
Članak 26.
Tajnik je stručno operativno i izvršno tijelo Stranke i njezinih tijela, koji odgovara za
svoj rad predsjedniku i tijelu koji ga imenuje.
Tajnik Stranke neposredno se brine o operativnom ostvarenju zadataka Stranke, te u tom
cilju obavlja slijedeće poslove:
priprema materijale za sjednice Skupštine i Predsjedništva
neposredno rukovodi administrativno-tehničkim poslovima.
vodi financijsko i materijalno poslovanje, te rukovodi stručnom službom stranke.
nadzire administrativno i drugo poslovanje teritorijalnih i interesnih ustrojstvenih
oblika organiziranja i odgovornim osobama daje upute za rad
- odgovoran je za organizacijski ustroj BUZ, unutar stranačko informiranje, te
koordinaciju različitih oblika stranačkih aktivnosti.
- odgovoran je za administrativno poslovanje BUZ, koordinaciju izmeĎu pojedinih
tijela BUZ, teritorijalnih i interesnih organizacija BUZ,
-

Članak 27.
Tajnik i djelatnici tajništva čine tajništvo.
Tajništvo je izvršno-stručno i operativno tijelo predsjednika i predsjedništva i ono:
- vodi tekuće materijalno-financijsko poslovanje Stranke i imenuje rizničara,
- podnose mjesečna izvješća o financijsko materijalnom stanju stranke predsjedniku
odnosno predsjedništvu.
- vodi evidenciju članova Stranke,
- koordinira rad stalnih i povremenih tijela Stranke,
- koordinira, nadzire i stručno pomaže tajnicima općinskih, gradskih i županijskih
ustrojstvenih oblika u njihovu radu, te radi i druge poslove po nalogu predsjednika i
predsjedništva Stranke.
Tajništvo za svoj rad odgovara predsjedniku i Predsjedništvu te usvaja poslovnik o
svome radu.
USTROJSTVO STRANKE
Članak 28.
Stranka je jedinstvena politička organizacija ustrojena na teritorijalnom principu.
Njezini ustrojstveni oblici djeluju kao dio jedinstvene Stranke, provodeći na području svoga
djelovanja politiku Stranke utvrĎenu Programom, Statutom i Odlukama tijela Stranke.
Temeljni oblik ustrojstva i djelovanja Stranke je Općinska, Gradska, Županijska, a po
potrebi i Regionalna organizacija.
U velikim gradovima temeljni oblik može biti na razini četvrti.
Područje djelovanja Općinskog, Gradskog i Županijskog ustrojstvenog oblika u pravilu,
podudara se sa zakonski utvrĎenom administrativno-teritorijalnom podjelom Hrvatske.
U registar oblika djelovanja Stranke upisuju se općinski, gradski i županijski
ustrojstveni oblici i Grad Zagreb koji ima status županijske organizacije.
Unutar BUZ mogu djelovati i ustrojstveni oblici kao interesni oblici udruživanja
članova BUZ (branitelji, žene, i dr.) za područje cijele Republike Hrvatske ili za neki njen dio,
te oblici suradnje s članovima i simpatizerima BUZ u inozemstvu. Predsjedništvo BUZ će
svojom Odlukom utvrditi prava i obveze tih oblika udruživanja u skladu s ovim Statutom.

Članak 29.
Tijela Općinske - Gradske organizacije su:
- skupština,
- općinsko – gradsko predsjedništvo,
- nadzorni odbor,
- predsjednik,
- klub vijećnika.
Skupštinu čine svi članovi Stranke, ukoliko ih ima manje od 50, ukoliko je taj broj veći,
skupština je sastavljena na predstavničkom principu, u skladu s odlukom Predsjedništva.
Sva tijela osim predsjednika donose svoja pravila, kojima pobliže ureĎuju ustrojstvo i
tijela, te njihovu nadležnost i meĎusobnu povezanost.
Članak 30.
Skupština općinske-gradske organizacije:
- donosi program rada ustrojstvenog oblika,
- bira članove predsjedništva, nadzornog odbora i predstavnike u Županijsku Skupštinu,
- bira predsjednika i tri potpredsjednika
- donosi Pravila o ustrojstvu i poslovanju svojih tijela uz prethodnu suglasnost
predsjedništva Stranke umirovljenika,
- brine o povećanju broja članova Stranke izravno ili posredstvom svojih podružnica i
ogranaka,
- raspravlja o pitanjima iz programa Stranke i brine se o primjeni u okviru svog djelokruga.
Općinsko - gradsko predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik i članovi
predsjedništva kooptirani temeljem članka 31. do ukupno najviše 15 članova.
Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika te vijećnici Stranke u općinskom - gradskom
vijeću su automatizmom članovi predsjedništva.
Predsjednik općinske - gradske organizacije je ujedno i predsjednik predsjedništva.
Općinsko - gradsko predsjedništvo odlučuje na sjednicama ako je prisutno više od polovice
ukupnog broja članova predsjedništva, a odluku donosi većinom glasova nazočnih članova.
Skupština se saziva po potrebi kao izvještajna, dok se izborna saziva svake četiri (4)
godine, a najkasnije 90 dana nakon lokalnih izbora
Članak 31.
Općinsko - gradsko predsjedništvo:
- imenuje stalne i povremene komisije,
- utvrĎuje kandidate na izborima za lokalnu samoupravu i upravu,
- donosi program predizborne promidžbe,
- suraĎuje s organima i tijelima Stranke i organima vlasti i samouprave,
- brine o povećanju članstva i u tu svrhu može imenovati svoje povjerenike u zaseocima
četvrtima ulicama i slično,
- organizira i provodi Program, Statut i odluke tijela Stranke,
- imenuje tajnika
- vodi Matičnu evidenciju članstva.
- Na prijedlog predsjednika gradske – općinske organizacije vrši kooptiranje članova
predsjedništva do najviše 10 članova.
Članak 32.
Predsjednik organizacije saziva i vodi sjednice općinskog odnosno gradskog
predsjedništva i brine se o provoĎenju odluka.

Predsjednik je dužan najmanje jednom godišnje općinskom odnosno gradskom
predsjedništvu podnijeti izvještaj o svom radu, a za svoj rad odgovara Skupštini.
Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika po njegovom ovlaštenju i mogu bit zaduženi
za pojedina područja realizacije Programa ustrojstvenih oblika, a za svoj rad odgovaraju
predsjedniku i Skupštini istog.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire statutarnost rada ustrojstvenih oblika i izabranih tijela, te
ispravnost materijalno-financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor čini predsjednik i dva člana.
Članak 34.
Općinski odnosno gradski ustrojstveni oblici BUZ mogu osnivati podružnice i ogranke
kao oblik neposrednog djelovanja.
Odluku o ustrojavanju podružnice i ogranka donosi predsjedništvo općinske odnosno
gradske organizacije.
Zadaci podružnice i ogranka su,
- brinu o povećanju broja članova,
- raspravljaju o pitanjima iz programa Stranke koja primjenjuju u okviru svog
djelokruga,
- donose listu zadataka za odreĎeno razdoblje u okviru programa rada općinske gradske organizacije,
- sudjeluju u predlaganju kandidata za izbore,
- biraju tijela podružnice i ogranka,
- suraĎuju u izvršenju donesenih zaključaka organa Stranke.
Članak 35.
Skupština i izvršni odbor:
Skupštinu čine svi članovi Stranke u podružnici odnosno ogranku koji broji do 50
članova.
Za provoĎenje zadataka Skupština bira Izvršni odbor od 3 do 5 članova.
Predsjednik podružnice - ogranka je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Ako ogranak broji 5 članova, svi članovi čine izvršni odbor, te biraju predsjednika i
imenuju tajnika i blagajnika ogranka.
Rad, ustrojstvo i nadležnost utvrditi će se Pravilima o ustrojstvu i poslovanju koje
donosi Skupština općinskog - gradskog ustrojstvenog oblika.
Članak 36.
Oblik povezivanja članstva na području županije je ustrojstveni oblik BUZ županije
naziva te teritorijalne jedinice.
Tijela županijske organizacije su:
- skupština,
- predsjedništvo,
- predsjednik, potpredsjednici i tajnik,
- nadzorni odbor
- klub vijećnika u županijskoj skupštini
- zastupnici Hrvatskog sabora s područja županije.
Skupština se saziva po potrebi kao izvještajna, dok se izborna saziva svake četiri (4)
godine, a najkasnije 90 dana nakon lokalnih izbora

Tijela županijske organizacije utvrĎuju se pravilima ovisno o načinu i obliku
organiziranja.
Općinski i gradski ustrojstveni oblici koje prenose i ostvaruju veći dio svojih aktivnosti
i ovlaštenja na županijskoj razini, mogu ustrojiti županijsku organizaciju na delegatskom
principu.
Odluku o ustrojavanju županijske organizacije donosi Predsjedništvo ili Predsjednik
BUZ-a na inicijativu ustrojstvenih oblika iz županija.
Županijsko predsjedništvo BUZ županijske organizacije dužno je zatražiti prethodno
mišljenje Predsjedništva BUZ o usklaĎenosti prijedloga Pravila s ovim Statutom.
U svrhu razmjene iskustava, meĎusobnog dogovaranja, bolje meĎužupanijske suradnje,
a sve radi promidžbe Stranke uz prethodnu suglasnost Predsjedništva, mogu se osnivati kao
neobavezni koordinacijski odbori, koji se organiziraju dogovorno.
Članak 37.
Skupština županijske organizacije:
- skupštinu čine predsjednici općinskih, gradskih i županijskih ustrojstvenih oblika,
tajnik i članovi NO BUZ s područja županije i članovi izabrani po ključu na broj
članova u ustrojstvenim oblicima kojeg će odrediti predsjedništvo ŽO BUZ.
- donosi program rada ustrojstvenog oblika,
- donosi Pravila o ustrojstvu i poslovanju svojih tijela uz prethodnu suglasnost
predsjedništva BUZ,
- bira i razrješava: predsjednika, potpredsjednike i Nadzorni odbor.
Članak 38.
Predsjedništvo županijske organizacije ima ukupno najviše do 17 članova i čine ga:
- predsjednik,
- potpredsjednici (6),
- tajnik,
- koopritani članovi (do najviše 10)
- župan, zamjenik župana
- vijećnici u županijskoj Skupštini.
Predsjedništvo županijske organizacije:
- na prijedlog predsjednika županijske organizacije vrši kooptiranje do najviše 10
članova predsjedništva
- na prijedlog predsjednika ŽO imenuje i razrješava tajnika ŽO
- potiče i koordinira suradnju općinskih i gradskih tijela na svom području,
- organizira i provodi izbore za županijsku skupštinu,
- formira radna tijela za neposredno izvršavanje zadataka,
- predlaže kandidate za županijske izbore i utvrĎuje listu,
- predlaže listu kandidata za zastupnike u Hrvatski Sabor sa područja svoje županije,
- obavlja i druge poslove koje predlože općinske i gradske organizacije ili tijela stranke.
Članak 39.
adzorni odbor:
- nadzire zakonitost djelovanja, usklaĎenost sa Pravilima, te ispravnost materijalnofinancijskog poslovanja;
- ima tri (3) člana, koji iz svojih redova biraju predsjednika i njegovog zamjenika,
- donosi odluke natpolovičnom većinom,
- predsjednik Nadzornog odbora može po potrebi prisustvovati sjednicama županijskog
odbora.

Članak 40.
Županijsko predsjedništvo osniva Klub vijećnika, koji imenuje svog voditelja i izraĎuje
Poslovnik o svome radu.
Članak 41.
Na području grada Zagreba djeluje gradska organizacija BUZ na koju se na
odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta o županijskom ustrojstvenom oblika
BUZ.
U jedinicama administrativno teritorijalne podjele grada Zagreba, osnivaju se
ustrojstveni oblici BUZ gradskih četvrti na koje se primjenjuju odredbe ovog Statuta o
općinskim odnosno gradskim ustrojstvenim oblicima.
Odluku o ustrojstvu BUZ gradskih četvrti u gradu Zagrebu donosi gradska organizacija
BUZ.
Gradska organizacija BUZ grada Zagreba na svojoj Skupštini donosi na prijedlog
ustrojstvenih oblika BUZ gradskih četvrti grada Zagreba, a u skladu sa ovim Statutom Pravila,
kojim pobliže utvrĎuje ustrojstvo, tijela te njihovu nadležnost i meĎusobnu povezanost u
djelovanju ustrojstvenih oblika BUZ gradskih četvrti grada Zagreba.
Gradska organizacija BUZ grada Zagreba dužna je prethodno zatražiti mišljenje
Predsjedništva BUZ o usklaĎenosti Pravila s ovim Statutom.
Članak 42.
Ukoliko Predsjedništvo BUZ-a utvrdi na temelju činjeničnog stanja poremećene odnose
u općinskom - gradskom ili u županijskom ustrojstvenom oblika, koji štete ugledu i politici
Stranke ili ako su povrijeĎene programske i statutarne odredbe Stranke. Predsjedništvo
odnosno predsjednik, ima pravo i obvezu uvesti stegovne mjere prema organizaciji i tijelima
te postaviti povjerenika koji obavlja poslove iz djelokruga organizacije odnosno tijela, uz
obvezu u roku do 90 dana sazivanja nove skupštine ustrojstvenog oblika i izbor tijela.
VII. MATERIJALNA I FINANCIJSKA SREDSTVA
Članak 43.
Sredstva BUZ-a:
- članarina i prilozi članova,
- donacije, pokloni, dotacije i prilozi,
- prihodi od imovine Stranke,
- prihodi od izdavačke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna, ukoliko se dobije dotacija,
- prihodi od onih djelatnosti Stranke za koje Stranka može osnovati gospodarske
subjekte, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Pravilnikom o prikupljanju i raspodjeli materijalno-financijskih sredstava pobliže se
regulira poslovanje u ustrojstvenim oblicima i tijelima Stranke, kojega donosi Predsjedništvo
BUZ.
Članak 44.
Materijalno financijsko poslovanje mora biti voĎeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ustrojstvo i praćenje Materijalno – financijskog poslovanja vodi tajnik Stranke a isto može
biti povjereno knjigovodstvenom servisu s kojim se sklapa ugovor o pružanju
knjigovodstvenih usluga.

Rad u Stranci je, u pravilu dobrovoljan. MeĎutim, ako pojedini poslovi zahtijevaju dulje
i trajnije angažiranje, za takve poslove može se odobriti posebne nagrade, o čemu odlučuje
Predsjedništvo.
Za obavljanje materijalno-financijskih i drugih poslova Stranka može zapošljavati stalne
i povremene djelatnike, u pravilu umirovljenike ili nezaposlene, o čemu, u skladu sa
zakonskim propisima, odlučuje Predsjednik, na prijedlog tajnika Stranke.
VIII. PRESTANAK RADA
Članak 45.
O prestanku rada može odlučiti Skupština BUZ-a, ako ocijeni da su prestali razlozi zbog
kojih je osnovana.
Stranka će prestati radom i ako takvu odluku donese nadležno državno tijelo u skladu sa
zakonom.
S prestankom rada imovina Stranke se prenosi na Umirovljenički Fond.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Članak 47.
Za tumačenje odredbi ovoga Statuta nadležno je Predsjedništvo BUZ-a.

U Samoboru, 20. 11. 2010. godine.

