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Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata dana 08. prosinca 2022. 

godine, na sjednici Sabora  Udruge donijela je plan rada Udruge za 2023. godine. 

Plan rada za 2023. godinu definiran je Programskim područjima kroz koje planiramo 

nastavak naših projektnih aktivnosti. 

 

1. Psihosocijalna podrška  braniteljima i članovima 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 putem tribina i okruglih stolova 

u nižim ustrojbenim oblicima udruge, u 2023. godini planiramo provesti 5 

okruglih stolova u skladu sa interesom ustrojbenih oblika,  

 

Cilj nam je pravovremena informacija braniteljima i članovima njihovih 

obitelji o svim zakonskim i drugim aktima vezanim uz ostvarivanja 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 13,00 sati, na adresi Zagreb, 

Šenoina 11.  

 

Pravnu pomoć koriste svi branitelji neovisno 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 zatvora 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 

Zatvorskoj bolnici u Zagrebu. 



 

U partnerstvu sa Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata HVO u 2023. 

godini nastavit ćemo suradnju koja će se 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.  

 

 

2.   Kulturne aktivnosti braniteljske populacije 

Kulturne aktivnosti – organizacija likovnih izložbi i drugih umjetničkih         

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

objavljivanje  knjiga o Domovinskom ratu. 

Kulturne aktivnosti Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata 

u 2023. godini provest će najvećim dijelom u  galeriji „RUŽA“, koja se nalazi u  

prostorijama Udruge  u Zagrebu na adresi Šenoina 11. Galerija je osnovana 

1997. godine, a osnivač je hrvatski branitelj – dragovoljac Divor Žilić, 

akademski slikar. 

U 2023. godini planiramo provesti  5 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 

 

 

 

 

 

 

 



 Promoviranje istine o Domovinskom ratu 

Projekti iz ovog Programskog područja realiziraju se kroz obilježavanje naj 

značajnih datuma i događaja iz Domovinskog rata u kojima su jednu od 

najvažnijih uloga imali dragovoljci Domovinskog rata, a realizacija istih se 

odvija na autentičnim lokacijama, kroz održavanja prigodne komemoracije, 

polaganja vijenaca i paljenja svijeća na spomen obilježjima poginulim 

dragovoljcima Domovinskog rata, održavanje javnih događanja sa sadržajem 

vezanim uz navedene događaje, uz uključivanje članova ostalih udruga 

proizašlih iz Domovinskog rata s tog područja te predstavnika lokalne 

samouprave. 

Kroz navedenu cjelinu provoditi ćemo kao Središnjica Udruge slijedeće 

projektne aktivnosti iz Promoviranja istine o Domovinskom ratu; 

 

1. 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 2023. nastavljamo s 
akcijom  „ Jaguar- brdo Križ  II dio“.   
 

2. Film „Vukovarska strojara“ 

 

U 2023.godine, snimati ćemo dokumentarni film  „Vukovarska strojara“  kao dio naše 

novije povijesti, kroz koju upoznajemo mlađe generacije o nastanku naše Domovine i 

nemjerljivom doprinosu hrvatskih branitelja u stvaranju iste. 

 

 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 održava se svake godine kao izvještajni sabor, a svake četvrte 

godine kao izborni sabor. U 2023. održati će se Izvještajni  Sabor, na kojem  

su prisutni predstavnici svih ustrojbenih oblika – po 1 predstavnika, 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 Financijskog plana Udruge za narednu godinu. 

 

2. Središnji odbor Udruge sačinjavaju 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 2023. godini provoditi  

svoje aktivnosti u skladu s natječaja resornog ministarstva i jedinca lokalne uprave i 

samouprave. Udruga u svom sastavu broji 56 nižih ustrojbenih oblika /podružnica, 

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

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

svojim specifičnim aktivnostima ( obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe, dana 

osnivanja postrojbe, sportske i kulturne aktivnosti i dr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATIVNI PLAN RAD UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA 

DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZA 2023. 

 

R.br Naziv 

aktivnosti- 

projekta 

Organizator/izvršitelj 

aktivnosti 

Suradnici i 

podrška 

Rok 

izvršenja 

Napomena  

 

Psihosocijalna podrška  braniteljima i članovima obitelji 

 

1. Pravno savjetovalište Središnjica 

Udruge 

Vanjski 

suradnik- 

dipl. pravnik 

Voditeljica 

projekta 

01.01.-

31.12.2023. 

Pomoć pri 

rješavanju 

statusnih 

pitanja – za 

sve ustrojBENI 

oblike  

2. Edukativne radionice   

Središnjica 

Udruge 

 

Voditeljica 

projektnih 

aktivnosti 

- niži 

ustrojbeni 

oblici 

01.02.- 

30.10.2023. 

Radionice se 

provode s 

braniteljima na 

izdržavanju 

kazne zatvora 

u svrhu brže 

resocijalizacije 

istih. 

U ustrojbenim 

oblicima 

Udruge, 

organizirat će 

se edukativni 

radionice o 

statusnim 

pitanjima 

hrvatskih 

branitelja 

3. Kulturne aktivnosti Podružnica 

Zagrebačka 

Predsjednik i 

tajnik 

podružnice 

Zagrebačke 

01.03. do 

31.12.2023. 

Organizacija 

kulturnih 

aktivnosti za 

branitelje s 

područja 



 Grada 

Zagreba i 

Zagrebačke 

županije, te 

koordinacija 

istih s 

predstavnicima 

svih 

ustrojbenih 

oblika Udruge 

4. Edukativna radionica 

naslova „Dragovoljci 

u sadašnjem 

trenutku“ 

Središnjica 

Udruge 

Predsjednik 

SO, Rizničar 

 

17.11.2023. 

U sklopu 

obilježavanja 

„Dana 

siječanja na 

žrtvu 

Vukovara“ 

održat će se 

radionica o 

statusu 

dragovoljaca 

DR s 

predstavnicima 

Udruga 

proisteklih iz 

Domovinskog 

rata HVO-BIH 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R.br Naziv 

aktivnosti- 

projekta 

Organizator/izvršitelj 

aktivnosti 

Suradnici i 

podrška 

Rok izvršenja Napomena  

 

 Promoviranje istine o Domovinskom ratu 

1. Dan kada je 

Tovarnik plakao 

UHBDDR 

Ogranak 

Tovarnik 

Ilača 

Predstavnici 

nižih 

ustrojbenih 

oblika 

31.01.2023. Polaganje 

vijenaca i 

paljenje 

svijeća u 

znak sjećanja 

na poginule 

mještane 

Tovarnik 

2. Virtualni 

Domovinski rat 

Središnjica 

Udruge 

Svi članovi 

Udruge 

sudionici 

akcija 

02. ožujka do 

31.prosinca 2023. 

Multimedijski 

pristup 

akcijama iz 

Domovinskog 

rata 

3. Vukovarska 

strojara 

Središnjica 

Udruge 

Članovi 

Udruge 

branitelji 

Grada 

Vukovara 

01.travanj 2022 do 

31.prosinac 2023.  

Dokumentarni 

film s temom 

iz 

Domovinskog 

rata-  

4. XII. memorijalni 

susret hrvatskih 

branitelja i 

dragovoljaca u 

Peterancu 

UHBDDR 

Ogranak 

Peteranec 

Predstavnici 

Udruga 

proisteklih iz 

Domovinskog 

rata 

Srpanj 2023. u spomen na 

poginulog 

Miroslava 

Blažeka i 

nestale Željka 

Hosjaka i 

Dražena 

Takaća 

5. VI. Memorijalni 

turnir u boćanju- 

Gromača 

UHBDDR 

Ogranak 

Dubrovnik 

Članovi 

braniteljskih 

Udruga iz 

područja 

cijele RH 

 

Listopad 2023. 

Obljetnica 

napada na 

jug Hrvatske i 

Grad 

Dubrovnik 

6. Susreti 

branitelja u 

Tovarniku 

UHBDDR 

Ogranak 

Tovarnik 

Predstavnici 

nižih 

ustrojbenih 

oblika 

 

Listopad 

Sjećanje na 

poginule 

mještane 

Tovarnika, 



Udruge 2023. polaganje 

vijenca i 

cvijeća na 

spomen 

obilježje u 

Tovarniku. 

7. Obljetnica dana 

osnivanja 

50.sam.bat. 

Virovitica 

Klub 

UHBDDR 

50.sam.bat. 

Predstavnici 

ustrojbenih 

oblika 

Udruge 

 

28.06.2022. 

Polaganje 

vijenca i 

paljenje 

svijeća na 

spomen 

obilježju 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Međunarodno 

hodočašće 

hrvatskih 

branitelja 

Klub 

planinske 

satnije  

UHBDDR 

 

 

Član Kluba 

 

 

Tijekom 

2023. 

 

Hodočašće u 

Japan i 

Francusku, u 

znak 

siječanja na 

sve poginule 

hrvatske 

branitelje 

9.  

 

 

 

 

Komemorativne 

aktivnosti 

Udruge 

 

 

 

 

Središnjica 

Udruge i svi 

ustrojstveni 

oblici Udruge 

  

 

 

 

 

01.01.do 

31.12.2023. 

Sudjelovanje 

u 

obilježavanju 

svih važnih 

datuma iz 

Domovinskog 

rata u 

organizaciji 

državnih i 

lokanih 

institucija na 

području RH 

-

Obilježavanje 

državnih 

blagdana i 

praznika  

10. Komemorativne 

aktivnosti  

Virovitičko-

podravske 

 

Članovi 

UHBDDR 

Virovitičko 

 

Predstavnici 

udruga 

proisteklih iz 

 

 

 

Sudjelovanje u 

svim 

aktivnostima 

obilježavanja 

Domovinskog 



podružnice 

UHBDDR 

podravske 

podružnice 

Domovinskog 

rata i 

predstavnici 

nižih 

ustrojbenih 

oblika  

Udruge 

01.01-

31.12.2022. 

rata u 

organizaciji 

Grada 

Virovitica i 

Županije 

Virovitičko-

podravske – 

Obljetnica 

Šišata, Dan 

branitelja grada 

Virovitice, 

 

 




