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Izvješće o radu ZU HVIDR-e GZ 2019. godine 

 

Tijekom 2019. godine održano je devet (9) redovnih sjednica predsjedništava Zajednice udruga i 

članova HVIDR-i grada Zagreba i redovna izvještajna Skupština održana je 16. rujna 2019. godine  na 

kojoj je predsjednik Zajednice g. Ante Tandara potvrdio svoj rad te produljio glasanjem Skupštine na 

još četiri godine.  

Dokumentacija o održavanju redovne izvještajne Skupštine je pravovremeno dostavljena uredu za 

udruge čime je Registar udruga uredno ažuriran.  

ZU HVIDR-a GZ sudjelovala je i na Sabor HVIDR-e RH održanom 11.prosinca 2019. godine u 

Karlovcu.  

U mjesecu travnju 2019. godine Zajednica HVIDR-i je sudjelovala na 24. SŠNIDOR-u u Vukovaru, te 

na 25. SŠNIDOR-u u Makarskoj u mjesec listopadu.  

Predsjednik ZU HVIDR-e GZ tijekom 2019. godine redovno je nazočio radnim sastancima u 

Ministarstvu hrvatskih branitelja, Glavnom odboru HVIDR-e RH te Predsjedništvu HVIDR-e RH gdje 

se zalagao za prava i izmjene postojećih pravilnika i Zakona sa svrhom poboljšanja uvjeta braniteljske 

populacije.  

Tijekom 2019. godine završeni su projekti: Obilježavanje važnih obljetnica i vrednovanje doprinosa 

zagrebačkih postrojbi, Zaštita i skrb o hrvatskih braniteljima, Podizanje kvalitete život rekreacijom, 

športskim natjecanjem i edukativnim izletom, Javni pozivi za Dane branitelja 2019. godine i 

Rehabilitacija HRVI prema Gradu Zagrebu i Ministarstvu hrvatskih branitelja, obilježene su obljetnice 

u Kninu 5. kolovoza 2019. i Vukovaru 18.11.2019. pri čemu su dodatno bili angažirani autobusi za 

članove HRVI, hrvatske branitelje i njihove obitelji.  

U 2019. godini započeti su projekti Sportske rekreacije i interaktivnog izleta, Obilježavanje obljetnica 

i Zaštita i skrb hrvatskih branitelja prema Ministarstvu hrvatskih branitelja koji su još u trajanju. 

ZU HVIDR-a GZ u 2018. godini ušla je u trogodišnji program Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva , te uspješno odradila prvo godišnje izvješće za 2019. godinu prema davatelju sredstava čime 

su se stvorili uvjeti za nastavak suradnje, u sklopu čije je odrađena i konferencija u Šibeniku u mjesecu 

listopadu.  

Projekt „Socijalno se zaposli i uključi -SUZI“ u partnerstvu sa Gradom Zagrebom je započeo u mjesecu 

kolovozu 2019. Za potrebe projekta je zaposlen kontrolor na projektu i koordinator te jedna žena u 

prosincu, a tijekom siječnja i veljače 2020. godine još pet, s krajnjim brojem od 10 zaposlenih žena i 

50 korisnika koje čine HRVI,  hrvatski branitelji te u manjoj mjeri obitelji hrvatskih branitelja.  

Tijekom 2019. godine ZU HVIDR-a GZ je pomogla članovima dajući preporuke za pokretanje posla, 

zahtjevima za rehabilitacijom, sanacijama stana te zahtjevima prema Jadroliniji.  

Predstavnici stručne službe Ministarstva hrvatskih branitelja su dana 27. siječnja 2020. godine  izvršili 

nadzor nad opisnim i financijskim vrednovanjem rada i provedbe projekta ZU HVIDR-e GZ, prema 

davatelju sredstava te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu e se sredstva koriste sukladno Ugovoru 

o planu provedbe 

Dana 14. veljače 2020. godine predstavnici Gradskog ureda za branitelje su došli u kontrolu provedbe 

projekata u 2019. godini te uvidom i pregledom projekata i cjelokupnog poslovanja udruge nisu 

pronađene nikakve nepravilnosti te su sva sredstva utrošena sukladno  Ugovoru sa davateljem  te opisu 

plana rada.  

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je 20. veljače obavijestila kako je temeljem dostavljenog 

završnog godišnjeg izvještaja o provedbi institucionalne podrške u 2019. godini, je izvršena analiza 

kojom nisu utvrđeni nedostaci u provedbi, odnosno izvršene aktivnosti sukladne su ugovorenima. 
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Isto tako, tijekom mjeseca prosinca 2019. i siječnja 2020. ZU HVIDR-a GZ je odradila podjelu drva 

hrvatskih braniteljima lošeg socijalnog i zdravstvenog stanja.  

U suradnji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i Studentskim centrom u Zagrebu tijekom 2019. godini 

omogućili smo bonove ručka i večere za sve hrvatske branitelje slabog imovinskog stanja, te 

nastavljamo sa suradnjom i u 2020. godini.  

Potaknuli smo uređenje okoliša oko prostorija ZU HVIDR-e GZ, te nabavu novih zastava za jarbole 

ispred prostorija ZU HVIDR-e GZ, koje će se postaviti po dolasku ljepšeg vremena.  

Članstvo je sudjelovali na mnogobrojnim utakmicama GNK Dinama, kazališnim predstavama te 

radionicama slikarstva koje su se održavale u prostorijama ZU HVIDR-e GZ.  

Nadzorni odbor ZU HVIDR-e GZ je 4. veljače 2020. izvršio uvid u poslovanje Zajednice te napravio 

inventurni popis vlasništva ZU HVIDR-e GZ. 

Knjigovodstvenim servisom je odrađen pregled poslovanja u 2019. godine iz kojeg je vidljivo uredno 

poslovanje sa prihodima od 793.085,30 kn i rashodima od 713.025,30 kn, čime je Zajednica u jasnom 

plusu te je izvještaj uredno predan na FINU.  

Internet stranica ZU HVIDR-e GZ je bila posjećena ukupno 50.827 puta sa 20 objava koje smo imali 

tijekom 2019. godine te utjecali na javne politike društva te obavještavali članstvo o događanjima.  

U 2020. godinu nastavljamo sa provedbom projekata, planiranjem daljnjih prijava te radom za dobrobit 

članstva. 
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