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Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata dana 23. svibnja 2020. 

godine, na sjednici Sabora  Udruge donijela je plan rada Udruge za 2021. godine. 

Zajednički projekti u koji će biti uključeni svi ustrojbeni oblici Udruge u jednom dijelu 

se odnose na samo funkcioniranje udruge u skladu sa Statutom Udruge kako slijedi: 

1. Sabor Udruge koji se održava svake godine kao izvještajni sabor a svake 

četvrte godine kao izborni sabor. U 2021. održati će se Izvještajni  Sabor, na 

kojem  su prisutni predstavnici svih ustrojbenih oblika – po 1 predstavinika- te 

svi članovi tijela Udruge. Sva tijela udruge Saboru podnose izvješće o svom 

radu za period od 1 godine. Sabor verificira sva izvješća tijela Udruge: 

Nadzornog odbora, Časnog suda,  Plana rada  i Financijski plana Udruge za 

narednu godinu. 

 

2. Središnji odbor Udruge kojeg sačinjavaju svi predstavnici nižih ustrojbenih 
oblika (predsjednici podružnica i klubova) , djelatnosti Središnjeg odbora 
Udruge su slijedeće: 
-  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. 
 
 

 

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u 2021. godini provoditi 

će svoje aktivnosti u skladu sa natječaja resornog ministarstva i jednica lokalne 

uprave i samouprave. Udruga u svom sastavu broji 58 nižih ustrojbenih oblika 

/podružnica, ogranaka i klubova/, koji djeluju na teritoriju cijele Republike Hrvatske. 

Niži ustrojbeni oblici javiti će se na natječaje svojih lokalnih jednica samouprave sa 

svojim specifičnim aktivnostima ( obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe, dana 

osnivanja postrojbe, sportske i kulturne aktivnosti i dr.) 



 

 

3. Udruga će se u 2021. godini, natjecati u skladu sa raspisanim natječajm 

Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu bespovratna sredstva kojima će 

dijelom financirati ( 4) četiri projekta Središnjice , te do 6 projekata u skladu sa 

raspisanim natječajem  nižim ustrojstvenim oblicima.Ujedno u skladu sa 

propozicijama natječaja Udruga može prijaviti 3 projekta na Javni poziv 

Ministarstva hrvatskih branitelja, koji se odnose na promicanje istine o 

Domovinskom ratu. 

 

 NATJEČAJ  

 

 Projekt psihološke podrške braniteljima i članovima njihovih obitelji 

 

1. Budućnost za branitelje-branitelji za budućnost  (projekt Središnjice 

Udruge u koji su uključeni i svi niži ustrojstveni oblici) 

 

Glavni cilj projekta su:  

Pravno savjetovalište za branitelje i članove njihovih obitelji, kao razrađeni       

program koji udruga kontinuirano provodi od 1997. godine. Cilj mu je pružiti 

pravovremenu informaciju o pravima i obvezama branitelja u svrhu 

rješavanja njihovih statusnih i egzestencijalnih problema. 

Projekt osim savjetovališta provodit ćemo i pute tribina i okruglih stolova u 

nižim ustrojbenim oblicima udruge, u 2021. godini planiramo provesti 5 

okruglih stolova u skladu sa interesom ustrojstvenih oblika, te obzirom da 

se u 2020 godini očekuju Izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, broj okruglih 

stolova može se povećati u skladu sa interesom članostva. 

 

Cilj nam je pravovremna inforamacija braniteljima i članovima njihovih 

obitelji o svim zakonskim i drugim aktima vezanim uz ostvarivanje njihovih 

prava koja prvenstveno proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja, 

Zakonu o mirovinskom osiguranju i dr. Zakonima. 

 

Pravna pomoć pruža se braniteljima putem telefona svakodnevnih 

dolazaka u udrugu u vremenu od 9,00 do 16,00 sati, te savjetovalištem 

koje se odvija u popodnevnim satima u prostorijama Udruge, Gundulićeva 

45, Zagreb u vremenu od 15,00 do 17,00 sati.  

Pravnu pomoć koriste svi branitelji novisno da li su članovi udruge ili ne. 

 

Edukativne radionice sa braniteljima na izdržavanju kazne zatvora koji su 

pravomoćno osuđeni preko 6 mjeseci.  Obzirom na trenutni način životnih 



uvjeta branitelja na izdržavanju kazne zatvor cilj nije samo ukazati na prava 

koja braniteljima proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i 

članova njihovih obitelji, već im pružiti i potporu i pokazati i da u najtežim 

trenucima svog života nisu sami. Radionice će se provoditi u Kaznionici 

Lepoglava, Kaznionici Glina, Zatvoru u Gospiću, Kaznionica u Požegi, te u 

Zatvorsko bolnici u Zagreb. 

 

U partnerstvu sa Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata HVO u 2021. 

godini nastavit ćemo suradnju koja će provoditi kroz komemorativno 

edukativne aktivnosti, vezane uz status hrvatskih branitelja dragovoljaca 

kako pripadnika Hrvatske vojske tako i pripadnika HVO. Aktivnost  će se 

držati  povodom dana sjećanja na žrtvu Vukovara.  

 

 

 Projekt „Kulturne aktivnosti braniteljske populacije 

 

Kulturne aktivnosti – organizacija likovnih izložbi i drugih umjetničkih 

događanja (ratnih fotografije, umjetničkih fotografija, slika, skulptura) te 

objavljivanje  knjiga o Domovinskom ratu. 

Kulturne aktivnosti Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata 

u 20201 godini provest će najvećim dijelom u  galeriji „RUŽA“, koja se nalazi u  

prostorijama Udruge  u Zagrebu na adresi Gundulićeva 45. Galerija je 

osnovana 1997. godine, a osnivač je hrvatski branitelja – dragovoljac Divor 

Žilić, akademski slikar. 

U 2021. godini planiramo provesti  12 likovnih izložbi, ostvarenja  hrvatskih 

branitelja, članova njihovih obitelji  i autora izvan braniteljske populacije, koji 

će također imati priliku izlagati i surađivati s hrvatskim braniteljima, a čija je 

suradnja od velike važnosti što će ujedno podići kvalitetu projekta na višu 

razinu. Kao primjer suradnje s civilnim društvima navodimo planiranu suradnju 

s Hrvatsko-švedskim društvom i članovima PULS-a „Moslavački štrk“, Udruga 

Ama Artem“, te ostalim samostalnim autorima. 

Putem navedenih programa, posebno potičemo umjetničko izražavanje  

branitelja, izravnih sudionika  Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji kao 

terapijsku aktivnost u sklopu programa psihološke potpore. Kako bi smo 

unaprijedili i proširili navedeni projekt, u program kulturnih aktivnosti 

braniteljske populacije želimo uključiti ostalu opću populaciju i civilna društva, 

koja će također svojim stečenim znanjem i iskustvom pomoći u unapređenju 

kvalitete umjetničkog stvaralaštva i poboljšanju općeg psihosocijalnog stanja 

hrvatskih branitelja. Pružanjem potpore autorima i izvođačima, stvaramo 

povoljne uvjete za afirmaciju njihovog stvaralaštva u kulturnom prostoru 

Hrvatske 



 

 

 Promicanje istine o Domovinskom ratu 

 

 Projekt „ Virtualni Domovinski rat“ – promicanje istine o Domovinskom 

ratu. 

 

Multimedijski pristup borbenim akcijama iz Domovinskog rata, te provođenje 
edukatvnih radionica sa mladima, kojima je ovakav pristup vrlo blizak. Dosadašnjom 
suradnjom sa našim partnerom „Eloquent multimedija“, u 2020. godini završena je 
cijelina III Akcija Pakrac-faza  II.  Te se krenulo u novu cijelinu akcija Jaguar- brdo 
Križ.U 2022. godini U planu je obrada operacije Rašeljka izvedene krajem ljeta 1991. 
kojoj je cilj bio izmjestiti snage HV-a iz gradova po čitavom prostoru zaleđa Dalmacije 
ali i uvesti te snage duboko u prostor između postrojbi neprijatelja te na taj način 
izvršiti i smanjenje pritiska na snage branitelja na položajima u Slavoniji. 
 

 Oružje koje je branilo Hrvatsku. 

 

U 2020.godine, završit ćemo dokumentarni serijal Oružje koje je branilo Hrvatsku, 

kroz prezentaciju dosada završenih serijala, usredotočit će se na promociju projekta, 

te prijavu istog na razne filmske festivale. 

 

U skladu sa uvjetima natječaja prijaviti ćemo u 2021. godini i slijedeće projekte koje 

provode niži ustrojstveni oblici. 

 Projekt „„Interaktivni kviz  o Domovinskom ratu ilustriran uz ostala 
slikama iz projekta Pogled na Domovinski rat iz perspektive vojnika“ 
te - Podružnica Zagrebačka 
 

Projekt je započet u 2020. godini, zamišljen je kao online igrica za djecu osnovno 

školskog uzrasta ( 5 do 8 razred). Igrica započinje kratkim dokumentarin filmom u 

tajanju od 5 minuta, te se nastavlja pitanjima koja se oslanjaju na film,  a obrađuju se 

akcije iz Domovinskog rata od prve osloboditeljske „Otkos“ pa sve do pobojednosne 

akcije  „Oluja“. Projekt ima potpuno novi pristup mladima o našoj bližoj povijesti, tj. 

stvaranju naše Domovine. 

 

Također u 2021. godini provoditi ćemo u organizaciji nižih ustrojstvenih oblika i naše 

tradicionalne projekte. 

 

 „Tri kornera-penal“ – Ogranak Olimpija Osijek 

 „X Memorijalni susret hrvatskih branitelja dragovoljaca u Peterancu“-
ogranak Peteranec. 



 
 „Istina o Domovinskom ratu“ Klub 204. Vukovarske brigade 

 
  „Zavjetno hodočašće hrvatskih branitelja „ – Klub Planinska satnija 

164. Brigade“ 
 

 Komemorativno sportske aktivnosti – Ogranak  Duga Resa 

 
 Komemorativno-edukativne aktivnosti – Ogranak Tovarnik Ilača 

 

U skladu za javnim pozivom Ministrastva hrvatskih branitelja i u 2021. godini,  za 
obljetnice pogibije suobraca, osnivanja brigada, dana branitelja te ostalih važnih 
datuma vezanih uz Domovinski rat, javljat ćemo se na isti u skladu sa pozivom, za 
sve svoje niže ustrojbene oblike, koji iskažu potrebu za istim. 
 
U 2021. godini planiramo ukupno 15 prijava za obilježavanje obljetnica koje nisu 
obuhvaćene  državnim protokolima, putem jedinica lokalne i regionalne samouprave. 
 

Predsjednik: 

Zvonko Milas 




