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Posebno ističemo mimohod „Vi ste naš ponos, mi smo Vaša snaga", kojeg je 
naša udruga organizirala već 11. godinu po redu, 20.11.2018. godine u 
Vukovaru. I ove godine je s nama, u koloni ponosa, koračalo oko tisuću osoba iz 
svih krajeva Republike Hrvatske: Sinj, Solin, Split, Zadar, Škabrnja, Karlovac, 
Zagreb, Petrinja, Sisak, Bjelovar, Koprivnica, Nova Gradiška, Našice, Osijek i 
mnogi drugi gradovi. 

U 2018. godini također smo sudjelovali na nekoliko edukacija, najviše vezano 
za projekte iz Fondova EU. U sklopu projekta „Djeca rata, nečujni krik" nastavili 
smo s održavanjem tribina „Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 27 
godina poslije" u Splitu i Zagrebu te smo u sklopu iste surađivali s Udrugom 
veterana 4. gardijske brigade i Zajednicom udruga hrvatskih civilnih stradalnika 
Domovinskog rata Hrvatske. 

Sklopili smo suradnju s Udrugom djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
Velika Gorica te smo se odazvali njihovim sportskim susretima. 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata kroz 
2018. godinu sudjelovala je na niz obilježavanja značajnih za Domovinski rat: 
Dan hrvatskih branitelja Vukovara, Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 
2018., sjećanje na žrtve Škabrnje, Dan državnosti RH, Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan sjećanja na žrtve Lušca, 
27. obljetnica pogibije general bojnika Blage Zadre, mimohod „Vi ste naš ponos, 
mi smo Vaša snaga", program „Ovčara – vječna rana" te mnoga druga 
obilježavanja. 

U suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i 
Zajednicom udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske 
organizirali smo Međunarodni dan nestalih osoba u Karlovcu. 

U 2018. godini održali smo tradicionalne sportske susrete obitelji poginulih i 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Sinju. 

Tijekom 2018. godine sudjelovali smo na nekoliko sastanaka u Ministarstvu 
hrvatskih branitelja te su naši članovi bili u Radnim skupinama za izradu Zakona 
o nestalim osobama u Domovinskom ratu i Radnoj skupini za demografiju i 
socijalne politike. 

UVODNA RIJEČ



U D P N H B D R 

S Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva održali smo redovan 
sastanak u Zadru te su isti za udruge koje čine 9. Centar znanja organizirali 
nekoliko radionica na kojima smo sudjelovali. 

Ovim putem zahvaljujemo svim donatorima na prepoznavanju rada i projekata 
UDPNHBDR, na podrškama koje su nam pružili i time omogućili još bolji i 
kvalitetniji rad. Posebno se zahvaljujemo svima koji su svoje dragocjeno 
vrijeme posvetili volontiranju u UDPNHBDR, svima koji su svoje znanje, 
vještine, vrijeme i ljubav posvetili promicanju vrijednosti Domovinskog rata te 
spomenu na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve rata 
koji su svoje živote dali za slobodu Republike Hrvatske, ali i sve one hrabre, 
istinske branitelje koji su danas uz nas i s kojima zajedno širimo istinu i 
prenosimo znanje na mlade generacije.  

S poštovanjem, 

Sandra Rapčak 
Predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih 

hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
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O Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata (UDPNHBDR)

U 2018. godini osnovana je nova Podružnica Udruge djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata za Vukovarsko-srijemsku županiju. 

Udruga aktivnim sudjelovanjem djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
radi na očuvanju digniteta i promicanju vrijednosti Domovinskog rata i 
poboljšanju kvalitete života djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata, kroz ostvarenje njihovih prava proisteklih iz Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Udruga 
organizirano i sustavno skrbi o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata te časti i 
ugledu branitelja i žrtava Domovinskog rata; Udruga pomaže članovima oko 
uključivanja u psihosocijalne programe i druge zdravstvene aktivnosti poradi 
poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih zdravstvenih 
tegoba; radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, Udruga osigurava 
članovima besplatnu pravnu pomoć. 

UDPNHBDR djeluje na principu ostvarenja ciljeva određenih Statutom udruge, 
sljedećim djelatnostima: 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
(UDPNHBDR) osnovana je 2007. godine te je jedinstvena, dobrovoljna, 
nestranačka i neprofitna udruga u koju su dobrovoljno udružena djeca 
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata s područja cijele 
Republike Hrvatske. UDPNHBDR ima svoje Podružnice u 11 županija: 
Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Sisačko-
moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Splitsko-
dalmatinska, Ličko-senjska, Karlovačka, Zadarska i Grad Zagreb. 

osiguravanjem uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja 
djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata; 
Udruga će organizirano i sustavno skrbiti o očuvanju vrijednosti 
Domovinskog rata, te časti i ugleda branitelja i žrtava Domovinskog rata; 

zaštitom statusnih prava i interesa djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata; 
zalaganjem za socijalnu i pravnu zaštitu djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata; 
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� organizacija i održavanje kreativnih i likovnih radionica; 

� glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga će surađivati sa srodnim 
udrugama u Republici Hrvatskoj; 

� organiziranjem kongresa, okruglih stolova, tribina, radionica s 
tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Udruge; 

Udruga će pomoći djeci oko uključivanja u psiho – socijalne programe i 
druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, 
eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba; 

� Udruga može obavljati prodaju predmeta vlastite izrade na malo izvan 
prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini; 

� organiziranjem i/ili sudjelovanjem u organiziranju humanitarnih 
priredbi, koncerata i drugih prigodnih događanja; 

� Udruga će obavljati i sve druge dopuštene aktivnosti te poslove kojima 
se ostvaruju ciljevi udruge. 

� Udruga može obavljati promidžbu u svrhu osiguranja sredstava i uvjeta 
za neometan rad Udruge; 

� izdavanje knjiga, biltena, zbirki pjesama i prigodne literature; 

� poticanjem na sudjelovanje Udruge u radu državnih i drugih institucija 
radi pronalaženja i kažnjavanja ratnih zločinaca; 
� Udruga će sustavno djelovati u pronalaženju nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata i ustrajati u tom cilju do pronalaska i 
posljednjeg nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata; 

 radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, udruga može u skladu s 
mogućnostima osigurati članovima besplatnu pravnu pomoć; 

� suradnja sa odgovarajućim lokalnim tijelima i drugim institucijama radi 
ostvarivanja ciljeva UDPNHBDR; 
� suradnja sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan nje; 

� Udruga će djelovati i na ostvarivanju drugih prava i interesa članova 
utemeljenim na odredbama zakona, Statuta, odlukama i zaključcima 
Skupštine i tijela Udruge te programu rada Udruge; 

� organiziranjem sportskih i turističkih susreta i aranžmana za članove 
Udruge i ostale sudionike i stradalnike Domovinskog rata; 
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AKTIVNOSTI

Udruga je 2018. godine, kao i prethodnih godina, prijavljivala projekte na 
objavljene natječaje davatelja financijskih potpora. 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
prijavila je sljedeće projekte u 2018. godini: 

Prijelazno razdoblje za uključivanje u Razvojnu suradnju u području 
Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj (Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo hrvatskih branitelja) 

Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga i Ovčara – vječna rana (Ministarstvo 
hrvatskih branitelja, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Zagreb) 

Djeca rata - nečujni krik (Ministarstvo hrvatskih branitelja) 
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PROJEKTI / PROGRAMI

1. „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" 

Opći cilj projekta je doprinijeti 
o č u v a n j u  v r i j e d n o s t i  i 
pozitivnoj percepciji javnosti o 
Domovinskom ratu, očuvati 
spomen i poštovanje prema 
žrtvama - poginulim i nestalim 
h r v a t s k i m  b r a n i t e l j i m a  i 
c ivi l ima.  UDPNHBDR ovaj 
projekt provodi već jedanaestu 
godinu po redu, na godišnjicu 
jednog od najvećih zločina iz 
Domovinskog rata - masakra na 
Ovčari. Mimohodom, u koloni 

ponosa, spajamo dvije najveće masovne grobnice u Hrvatskoj – onu na 
Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar i Ovčaru. I u 2018. 
godini mimohodom su s nama koračali građani iz svih krajeva Republike Hrvatske: 
Sinj, Solin, Split, Zadar, Škabrnja, Karlovac, Zagreb, Bjelovar, Koprivnica, Petrinja, 
Sisak, Nova Gradiška, Našice, Osijek, Vinkovci i mnogi drugi. Osim mimohoda, svim 
pristiglim građanima omogućavamo i obilazak spomenika i mjesta stradanja u 
Vukovaru (spomen dom hrvatskih branitelja – Trpinjska cesta, muzej Vukovarska 
bolnica 1991., Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar i dr.). Projekt je to koji 
je postao već tradicionalan, kao takav se već godinama nalazi u službenom 
programu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. U 2018. godini na 
mimohod je došlo više od 1000 osoba. 
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2. Ovčara - vječna rana 

Mimohod „Vi ste naš ponos – 
mi smo Vaša snaga" završava 
dolaskom na mjesto masovne 
grobnice Ovčara, gdje je naša 
u d r u g a  p o  t r e ć i  p u t 
organizirala program pod 
nazivom „Ovčara – vječna 
rana".  Prigodni  program 
„Ovčara – vječna rana" kojim 
je obilježena 27. godišnjica 
masakra na Ovčari gdje su 
srpski  agresori  pogubili 
najmanje 200 zarobljenih 
hrvatskih branitelja i civila 
izvedenih iz vukovarske bolnice, a čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj 
grobnici. Njih 61 još uvijek se smatra nestalim. Program je započeo polaganjem 
vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja.
Vijence je položilo Predsjedništvo UDPNHBDR, predstavnici Udruge Vukovarskih 
majki, Saveza Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Udruge 
roditelja ubijenih na Ovčari, Ministarstva hrvatskih branitelja, Vukovarsko-
srijemske županije, Grada Vukovara, Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice 
hrvatskih veterana te mnogi drugi. Nakon polaganja vijenaca i prigodnog 
komemorativnog programa Krešimir Šimić pročitao je imena 264 žrtve, Josip Paulić 
je svojim glasom i prigodnim pjesmama uveličao dostojanstvo obilježavanje, a 
molitvu su zajednički vodili svećenici triju vukovarskih župa. Na ovom programu 
sudjelovalo je više od 1000 osoba. 
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Projekt je to kojeg udruga provodi četvrtu godinu po redu. U sklopu projekta održani su 
sportski susreti djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Sinju na kojima se 
okupilo 90 osoba iz svih krajeva Republike Hrvatske. Na susretima su sudjelovali članovi 
Udruge djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata Velika Gorica, Udruge roditelja i 
udovica poginulih hrvatskih branitelja Grada Sinja i Cetinske krajine, Udruge hrvatskih 
branitelja liječenih od PTSP Solin, predstavnici Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske 
županije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Susreti su započeli polaganjem zajedničkog 
vijenca i molitvom kod spomen-obilježja u centru Sinja za sve poginule, nestale i umrle 
hrvatske branitelje. Nakon sportskog dijela natjecanja i podjele pehara i medalja, 
održano je prigodno druženje u braniteljskoj zadruzi „Patriot" u Dabru. 
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4. Sastanci UDPNHBDR, Skupština i radionica o pisanju projektnih prijedloga 

Tijekom 2018. godine Udruga je održala četiri 
sastanka Predsjedništva, izvanrednu izbornu i 
redovnu izvještajnu sjednicu Skupštinu te jednu 
radionicu o pisanju projektnih prijedloga. Na 
sastancima su dogovorene realizacije projekata za 
2018. godinu, planovi za projekte i programe u 
2019. godini, razvoj Udruge, uključivanje novih 
članova, suradnja Udruge s drugim organizacijama 

civilnog društva te aktivnosti Udruge u sklopu Centra znanja za društveni razvoj u 
području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz 
Domovinskog rata.
Na internoj radionici 
o pisanju projektnih 
prijedloga osmišljeni 
s u  z a n i m l j i v i 
projektni prijedlozi te 
s u  p o  z a v r š e t k u 
r a d i o n i c e  o b j e 
skupine predstavile 
svoje ideje. 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i njezine 
Podružnice sudjelovali su na svim značajnim obilježavanjima vezanim za 

Domovinski rat u sredinama u kojima 
djeluju.  Posebno bi  smo istaknuli 
s u o r g a n i z a c i j u  o b i l j e ž a v a n j a 
Međunarodnog dana nestalih osoba sa 
Savezom udruga obitelji zatočenih i 
nestalih hrvatskih branitelja i Zajednicom 
udruga hrvatskih civilnih stradalnika 
Domovinskog rata Hrvatske, koje je ove 
godine održano u Karlovcu. 
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„Društveno poduzetništvo: od teorije 
do prakse" 
� „Kvalitetna priprema prijava za ESF 
natječaje" 
� „Izobrazba o prijavi natječaja u 
sklopu Europskog socijalnog fonda" 

� Predavanje „Javne politike u Hrvatskoj" u organizaciji Zajednice udruga 
hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske 

� Informativna radionica „Razvoj i 
širenje mreže izvaninstitucionalnih 
usluga za hrvatske branitelje i 
stradalnike Domovinskog rata" u 
suradnji s Ministarstvom hrvatskih 
branitelja 

� Edukacija o pisanju projekata za EU fondove u organizaciji Grada Vukovara i 
vukovarske razvojne agencije Vura 

6. Edukacije

Udruga je i u 2018. godini sudjelovala na nekoliko edukacija. 

7. Sastanci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva 

Udruga djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata je u 2018. godini nastavila 
suradnju i financiranje putem 
Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnoga društva, a zahvaljujući 
zajedničkoj suradnji Ministarstva 
hrvatskih branitelja i Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva. 

15 udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje su u sklopu 9. Centra znanja 
održale su zajednički sastanak u veljači 2018. godine na kojem je bilo govora o 
budućim aktivnostima. Početkom jedanaestog mjeseca u Zagrebu je održana 
konferencija „Iskorak hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u 
civilnom društvu" u organizaciji 9. Centra znanja. Zahvaljujući navedenom 
financiranju, u Udruzi su zaposlene dvije osobe. 
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8. Susreti članova obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 

Predstavnici Udruge su sudjelovali na 
tradicionalnim susretima članova 
obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih 
branitel ja  Domovinskog rata ,  u 
organizaciji Saveza udruga obitelji 
z a t o če n i h  i  n e s t a l i h  h r v a t s k i h 
branitelja, s kojima godinama uspješno 
surađujemo. Tom prigodom okupljeni 
su obišli spomenik Zid boli na Mirogoju, 
Kenotaf  –  za jedničku  grobnicu 
neidentificiranih posmrtnih ostataka iz 
Domovinskog rata na Krematoriju, te je 

nakon toga održano prigodno druženje. Susreti se održavaju svake godine u 
predblagdansko vrijeme Uskrsa i Božića. 

9. Međunarodni dan nestalih osoba 

30. kolovoza 2018. godine u Karlovcu je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba 
u organizaciji Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, 
Zajednice udruga hrvatskih 
c i v i l n i h  s t r a d a l n i k a 
Domovinskoga rata i Udruge djece 
poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata. 
Nakon polaganja vijenaca i 
paljenja svijeća održan je prigodni 
program uz govore organizatora, a 
zajednička poruka svih govornika 
koji su sudjelovali u programu jest 
kako bol koju nosi neizvjesnost o 
sudbini najbližih članova obitelji 
još uvijek čini hrvatsku realnost. 
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10. Tribina „Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu
        i 27 godina poslije" 

Dana 17. prosinca 2018. godine u Domu kulture Zvonimir u Solinu održana je šesta 
po redu tribina „Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 27 godina poslije" u 
organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata. Suorganizatori ove tribine bili su 
Udruga veterana 4. gardijske brigade iz 
Splita. Nazočni su mogli čuti brojna 
svjedočanstva branitelja, a predsjednica 
U D P N H B D R  p r o č i t a l a  j e  d v a 
svjedočanstva djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja te je nakon toga 
prezentirala rezultate istraživanja koja 
je Udruga provodila 2015. godine u 
sklopu projekta „Djeca rata – nečujni 
krik". 

11. Tribina „Psihološke posljedice rata na djecu žrtve rata" 

U organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata 
Hrvatske održana je tribina „Psihološke posljedice rata na djecu žrtve rata". 
Profesorica Gordana Kuterovac Jagodić, predavačica na tribini, iznijela je 
informacije o načinima na koje djeca pogođena ratnim zbivanjima vide svijet oko 
sebe. Sudionici tribine su svojim bolnim i teškim svjedočanstvima dirnuli nazočne i 
sve potaknuli na razmišljanje kako pomoći najranjivijoj skupini s ratnim 
posljedicama – djecu žrtve rata. 
Predsjednica UDPNHBDR Sandra 
Rapčak je predstavila rezultate ankete 
koju su ispunjavali članovi UDPNHBDR, 
a koja je provedena diljem Republike 
Hrvatske ti jekom 2015.  godine. 
Naglasak je bio na problemima s kojima 
se djeca poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja susreću te kako, iz današnje 
perspektive, gledaju na žrtvu svojih 
roditelja. 
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12. Konferencija „Iskorak hrvatskih branitelja i stradalnika
        Domovinskog rata u civilnom društvu" 
Početkom studenoga u Zagrebu je održana konferencija u organizaciji udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata, a koje djeluju u okviru 9. Centra znanja. 
Konferencija je okupila sudionike iz cijele Hrvatske, predstavnike tijela državne 

uprave  i  akademske  za jednice , 
predstavnike Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnog društva, Ministarstva 
hrvatskih branitelja i Ministarstva 
unutarnjih poslova, predstavnike 
udruga i druge zainteresirane. Tijekom 
vrlo intenzivnog programa predstavila 
se svaka nazočna udruga, posebno 
istaknuvši nove ideje i projekte na 
kojima rade iz kojih se zaključuje da će u 

budućnosti ustrajati na stručnom usavršavanju kako bi ojačali svoje sposobnosti i 
kompetentnije pomagali svojim članovima, ali i široj zajednici, jačat će suradnju sa 
znanstveno-istraživačkim institucijama, davati potporu i jačati suradnju s drugim 
udrugama, poticati uvođenje teme Domovinskog rata u nastavne programe te 
doprinositi podizanju razine svijesti o važnosti Domovinskog rata i stvarnoj ulozi 
branitelja i stradalnika u društvu. 

13. Sastanci u Ministarstvu hrvatskih branitelja 

Tijekom 2018. godine Udruga je 
n a s t a v i l a  o d l i č n u  s u r a d n j u  s 
Ministarstvom hrvatskih branitelja te 
smo s  ist ima održali  i  nekoliko 
sastanaka. Nekoliko sastanaka održano 
je  i  s  drugim  Upravama  unutar 
Ministarstva hrvatskih branitelja, a sve 
kako bi smo pomogli članovima naše 
populacije. Udruga je u 2018. godini 
također nastavila odličnu suradnju s 
Upravom za zatočene i nestale te u 
suradnji s njima i srodnim udrugama koje se bave problematikom nestalih osoba iz 
Domovinskog rata provodimo zajedničke aktivnosti i projekte. 
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14. Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o osobama
nestalim u Domovinskom ratu 

Tijekom 2018. godine održano je nekoliko sastanka članova radne skupine za 
izradu nacrta prijedloga Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, a na 
kojima su sudjelovali i članovi UDPNHBDR. Na sastancima se raspravljalo o 
prijedlozima za izradu Zakona o nestalim osobama u Domovinskom ratu. 

15. Radna skupina za demografiju i socijalne politike  

Na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja, UDPNHBDR je tijekom 2018. godine 
sudjelovala na sjednicama Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i 
Radnih skupina za horizontalne politike, u svrhu izrade Nacionalne razvojne 
strategije do 2030. godine. U Zagrebu su održane dvije sjednice Radne skupine za 
demografiju i socijalne politike na kojoj su sudjelovali predstavnici 
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16. Svečana promocija polaznika vojnih škola 

Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije te Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i predstavnici javnog, 
poslovnog, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora. Cilj sjednica bio je tijekom 
narednih 12 mjeseci izraditi prijedlog cjelokupnoga strateškoga okvira za Nacionalnu 
razvojnu strategiju do 2030. godine. 

Uoči Dana državnosti održana je svečana promocija polaznika vojnih škola Hrvatskoga 
vojnoga učilišta "Dr. Franjo Tuđman" na kojoj su sudjelovali i članovi UDPNHBDR. 
Predsjednica je dodijelila ukupno 86 činova poručnika / poručnika korvete 
pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga RH te je nagradila četvero pripadnika OS 
RH. Odluke o dodjeli predsjednica je donijela na temelju svojih ustavnih i zakonskih 
ovlasti, a na prijedlog potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane. Ukupno je 
dodijeljeno 86 činova poručnika / poručnika korvete pripadnicama i pripadnicima 
Oružanih snaga, odnosno 21 časnica i 65 časnika Oružanih snaga RH. 

17. Sportski susreti u Velikoj Gorici

U Velikoj Gorici su dana 3. prosinca 2018. godine 
održani sportski susreti u organizaciji Udruge 
djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
Velika Gorica. Uz domaćine, na sportskim 
susretima sudjelovali su i članovi Udruge djece 
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata kao i članovi drugih udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata. Sportski susreti 
podijeljeni su u pet natjecateljskih igara: 
graničar, nogomet, žlica i loptica, naranča, 
potezanje konopa i tačke. 
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Uz smijeh i dobru zabavu, članovi UDPNHBDR sudjelovali su u svim igrama te su 
postigli zavidne rezultate. Naime, u svakoj disciplini osvojili su barem po jednu 
medalju. 

18. Osnovana Podružnica VSŽ 

U svibnju 2018. godine u Vukovaru je održana osnivačka Skupština UDPNHBDR – 
Podružnica VSŽ. Članovi novoosnovane Podružnice izrazili su želju za aktivnim 
radom i sudjelovanjem na svim aktivnostima vezanima za UDPNHBDR. Članovi su 
sudjelovali na svim važnijim obilježavanjima vezanima za Domovinski rat u 
Vukovaru i okolici. Također, članovi su sudjelovali na sportskim susretima u Sinju i 
Velikoj Gorici, kao i na mimohodu „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga", te će isto 
nastaviti i u narednim godinama. 

19. Promocija knjige „Nestali u Domovinskom ratu" 

U studenom je u Vukovaru održana promocija knjige Nestali u Domovinskom ratu. 
Riječ je o knjizi koja sadrži ispovijesti ljudi koji još uvijek tragaju za svojim 
najmilijima. U knjizi su objedinjene potresne ispovijesti roditelja, supružnika, 
braće, sestara, djece, među kojima su i ispovijesti članova UDPNHBDR. Autorice 
knjige, Romana Bilešić i Danijela Mikota, napomenule su da su se trudile čitateljima 
što vjernije predočiti kovitlac emocija tih nesretnih ljudi koji samo čeznu za istinom 
i kostima svojih najmilijih kako bi ih dostojanstveno pokopali. 
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20. Sastanak s predsjednicom Republike Hrvatske 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata zajedno s 
ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata održala je sastanak s 
predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović o pitanju nestalih 
osoba iz Domovinskog rata. Sastanak je održan s ciljem bolje komunikacije i rada 
nadležnih institucija, kao i suradnje s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata po 
ovom, vrlo važnom pitanju. 

21. Sastanak s generalnim direktorom Međunarodnog odbora
        Crvenog križa 

Međunarodnog odbora Crvenog križa, 
Yves Daccordom, Severine Chappaz, 
koordinatoricom operacija za Europu i 
Centralnu Aziju te Jelenom Stijačić, 
voditeljicom Regionalne delegacije 
MOCK-a. Na sastanku su bili predstavnici 
Udruge djece poginulih i  nestalih 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata, 
Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih 

Udruga je u 2018. godini sudjelovala na 
sastanku s generalnim direktorom 
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hrvatskih branitelja te Zajednice udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata RH. 
Sve udruge tražile su da vlasti Republike Hrvatske ubrzaju procese traženja nestalih 
osoba iz Domovinskog rata. Također je dogovoreno da će se u suradnji s Hrvatskim 
Crvenim križom više apelirati na građane putem medijske kampanje „Gdje su naši 
najmiliji?" i anonimnog telefona 072 111 111. 

22. Donacija informatičke opreme udruzi „Golubica" 

Prigodom Dana hrvatskih branitelja Vukovara 10. ožujka 2018. godine u prostorima 
Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar, korisnicima 
Udruge uručena je informatička oprema i to 14 Samsung tableta te oprema nužna 
za korištenje bežičnog Interneta (wireless Internet mreža). 

Donacija je osigurana posredstvom Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata, koji su na zahtjev Udruge kontaktirali Gimnaziju 
Vukovar i tvrtku TONet d.o.o. Vukovar i osigurali svu potrebnu opremu. Gimnazija 
Vukovar donirala je 14 Samsung tableta, dok je tvrtka TONet d.o.o. osigurala 
korištenje bežičnog interneta u prostorima Udruge. 
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UNUTRAŠNJA STRUKTURA I FINANCIJE

UDPNHBDR je krovna Udruga koja svoje Podružnice broji u 11 županija Republike 
Hrvatske: Vukovarsko - srijemska, Osječko - baranjska, Brodsko-posavska, 
Bjelovarsko - bilogorska, Koprivničko - križevačka, Sisačko-moslavačka, Splitsko - 
dalmatinska, Ličko - senjska, Karlovačka, Zadarska i Grad Zagreb. UDPNHBDR u 
2018. godini broji 387 člana i dvije zaposlene osobe. U Udruzi su pretežno mladi, 
visokoobrazovani ljudi željni prenošenja istine o Domovinskom ratu i vrednovanje 
istog. Sa željom da privučemo šire građanstvo, Udruga provodi razne akcije te u 
sklopu svojih programa vrši edukativni dio namijenjen mladim osobama i svima 
drugima željnima znanja. Udruga se i u 2018. godini posvetila učenju pisanja 
projektnih prijedloga za fondove Europske unije, obzirom da će se u budućnosti 
organizacije civilnoga društva financirati isključivo na kvalitetnim projektima 
namijenjenim širem građanstvu. Također, zaposlena osoba u udruzi je vršila i 
edukacije za predstavnike drugih organizacija civilnoga društva o pisanju 
projektnih prijedloga. U svojem radu, udruga surađuje s ostalim organizacijama 
civilnoga društva te provodi i projekte namijenjene širem građanstvu, pogotovo 
mladima. Također, udruga se bavi i problemom nestalih osoba iz Domovinskog rata 
te u skladu s tim provodi niz aktivnosti, od kojih izdvajamo nazočnost kod suđenja 
za ratne zločine tijekom Domovinskog rata, sastanke s predstavnicima nadležnih 
institucija u Republici Hrvatskoj i sastanak s predsjednikom Republike Srbije. Od 
osnutka udruge pa tako i u 2018. godini, kroz udrugu provodimo i uključujemo se u 
razne humanitarne akcije kako bi smo pomogli građanima, kojima je pomoć 
potrebna. 

PRIHODI RASHODI

                                                          
                Ukupni prihodi u 2018. godini: Ukupni rashodi u 2018. godini:

366.898,00 kuna 362.822,00 kuna

                                                

                     
 

 

Prihodi od donacija iz državnog proračuna 

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Prihodi od imovine  8,00 kn 

 24.000,00 kn 

 119.000,00 kn 

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih 
pravnih osoba  218.390,00 kn 

Prihodi od povezanih neprofitnih 
organizacija  5.500,00 kn 

Rashodi za materijal i energiju    5.095,00 kn 

Rashodi amortizacije  10.568,00 kn 

Financijski rashodi  2.181,00 kn 

Plaće i doprinosi na plaće  132.000,00 kn 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

Naknade za službena putovanja i prijevoz 
radnika  67.958,00 kn 

Rashodi za usluge  104.685,00 kn 

 40.335,00 kn 
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UDPNHBDR U MEDIJIMA 

UDPNHBDR je i u 2018. godini dobro podržana od strane medija, koji su nas pratili 
kroz naše aktivnosti i projekte. Aktivnosti Udruge pratili su: Hrvatska 
radiotelevizija, RTL, Nova TV, N1 televizija, Vinkovačka televizija, Slavonska 
televizija, Osječka televizija, Vukovarske novine, Glas Slavonije, Večernji list, 
Jutarnji list, 24 sata; brojni internetski portali: Dnevno.hr, Braniteljski portal, 
Dragovoljac, Grad Vukovar, Ferata, Portal53, RadioNg, Grad Nova Gradiška, 
Vukovarsko-srijemska županija,  Narod.hr,  Vinkovci.com.hr,  Index.hr, 
turizamvukovar.hr te mnogi drugi. 

Sve aktivnosti Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata mogu se pratiti putem službene web stranice udruge: www.udpnhbdr.hr 
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PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata će i u 2019. 
godini nastaviti provoditi svoje, već prepoznatljive projekte i aktivnosti, a u dogovoru 
sa svojim Podružnicama, stalno razvijamo nove. Udruga će u 2019. godini provoditi 
sljedeće programe i aktivnosti: 

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" – projekt je to kojeg će Udruga provoditi 
dvanaestu godinu po redu, a isti obuhvaća niz pripremnih aktivnosti, mimohod 
na obljetnicu masakra na Ovčari, obilazak spomenika Domovinskog rata, 
prikazivanje dokumentarnog filma s tematikom Domovinskog rata i edukativni 
dio o istome. 

Psihološka pomoć i samopomoć djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – projekt je to kojeg udruga 
provodi duži niz godina, kroz različite aktivnosti. U 2019. godini također unutar 
udruge provodimo niz različitih aktivnosti s ciljem educiranja članova udruge i 
boljeg položaja na tržištu rada istih. 

„Ovčara – vječna rana" – program je to kojeg će udruga provoditi četvrtu godinu 
po redu, a u sklopu istog organiziramo obilježavanje na mjestu masovne 
grobnice Ovčara na godišnjicu najvećeg masakra iz Domovinskog rata, kada su 
vojnici JNA i domaći Srbi ubili ranjenike iz vukovarske bolnice, osoblje, hrvatske 
branitelje i civile. 

Sportski susreti članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata, hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji – s ciljem 
jačanja međusobne povezanosti, bolje suradnje, prenošenja znanja i vještina, ali 
i opuštanja uz razne sadržaje, udruga će u 2019. godini organizirati sportske 
susrete, kao i prethodnih godina. 

Pravna pomoć članovima udruge – udruga kroz svoje djelovanje omogućava 
svojim članovima, kao i svim ostalim braniteljima i stradalnicima Domovinskog 
rata, pružanje pomoći oko pravnih i zakonskih odredbi Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kao i drugih 
zakona i pravilnika koji se odnose na problematiku navedenih populacija, a sve s 
ciljem boljeg položaja braniteljske i stradalničke populacije u društvu.

Obilježavanje obljetnica vezanih za Domovinski rat – kao i svih prethodnih 
godina, tako ćemo i u 2019. godini sudjelovati u svim obilježavanjima datuma 
značajnih za Domovinski rat, a sve sa ciljem očuvanja sjećanja i vrednovanja svih 
hrvatskih branitelja, te Domovinskog rata općenito. 



� Suradnja s drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata - UDPNHBDR će u 
2019. godini nastaviti suradnju s udrugama te se truditi stvarati s njima 
zajedničke projekte i programe koji će u sebe uključiti i druge organizacije 
civilnoga društva. 

� Istina o nestalim osobama iz Domovinskog rata – Udruga će nastaviti provoditi 
niz aktivnosti kojima nastojimo doći do saznanja o nestalim hrvatskim 
braniteljima i civilima iz Domovinskog rata, procesuiranju ratnih zločinaca i dr. U 
Republici Hrvatskoj još uvijek, 28 godina nakon početka Domovinskog rata, veliki 
broj obitelji traga za svojim najmilijima. U godini pred nama, nastavit ćemo 
obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba, sudjelovati i biti inicijatori 
tribina o nestalim osobama, u koje ćemo uključiti i predstavnike državnih vlasti, 
kao i ostale organizacije civilnoga društva. 

� Zdravstveni pregledi – udruga će u 2019. godini u sklopu projekta provoditi 
zdravstvene preglede članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata te predavanje o utjecaju ratne traume na 
zdravstveno stanje navedenih populacija. 

� Tribina „Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 28 godina poslije" – 
UDPNHBDR će u 2019. godini nastaviti s održavanjem tribina, a u suradnji s 
ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Cilj tribina je povezati 
branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata, kako bi smo zajednički prezentirali i 
rješavali problematiku. 

Uključivanje građana u projekte i aktivnosti UDPNHBDR – Udruga će nastaviti 
provoditi projekte i aktivnosti koje su namijenjene svim građanima i građankama 
Republike Hrvatske, pogotovo mladim generacijama, kako bi smo ih više uključili 
i upoznali s radom naše udruge, kao i ostalih braniteljskih i stradalničkih udruga 
iz Domovinskog rata te kako bi smo istima omogućili kvalitetne projekte od kojih 
korist ima cjelokupna zajednica u kojoj djelujemo. Upoznavanje sa istinom o 
Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima je važna stavka u provođenju ovih 
aktivnosti. 
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