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Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata kroz 
2016. godinu sudjelovala je na niz obilježavanja značajnih za Domovinski rat: 
Međunarodni dan priznanja Republike Hrvatske, Dan hrvatskih branitelja 
Vukovara, Memorijal 12 redarstvenika, vojno hodočašće u Lourdesu, Dan 
državnosti, Memorijal Andrija Andabak, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 
obljetnica ustrojstva 204. Vukovarske brigade, Dan neovisnosti Republike 
Hrvatske, Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2016., mimohod „Vi ste naš 
ponos – mi smo Vaša snaga", te mnoga druga obilježavanja. 

Posebno ističemo mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga", kojeg je 
naša udruga organizirala već devetu godinu po redu, 20.11. u Vukovaru. I ove 
godine je s nama, u koloni ponosa, koračalo oko 1500 osoba iz svih krajeva 
Republike Hrvatske: Sinj, Split, Zadar, Škabrnja, Rijeka, Karlovac, Zagreb, 
Petrinja, Sisak, Bjelovar, Koprivnica, Nova Gradiška, Našice, Osijek, i mnogi drugi 
gradovi. 

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 Vukovaru. 

U 2016. godini po prvi puta smo kao oblik samo-pomoći pokrenuli kreativne i 
likovne radionice. Brojni građani su svojim donacijama za napravljene stvari 
pomogli da udruga na kraju 2016. godine pomogne obitelji sa osmero djece. 
Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
trenutno ima jedanaest županijskih Podružnica, a posebno nas veseli da smo 
jednu novu Podružnicu osnovali u 2016. godini, za Ličko-senjsku županiju, te 
time nastavili provoditi plan udruge o širenju na nova područja, kako bi smo se 
međusobno ojačali i bolje surađivali. 

U 2016. godini također smo sudjelovali na znanstvenoj tribini „Borovo selo 2. 
svibnja 1991. godine – Memorijal povodom 25 godina pogibije hrvatskih 
redarstvenika u Borovu selu" u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti - Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru, 
„Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar", Hrvatskog memorijalno 

UVODNA RIJEČ
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dokumentacijskog centra Domovinskog rata i Instituta društvenih znanosti Ivo 
Pilar - Područnog centra Vukovar; te na okruglom stolu „Samoubojstvo 
hrvatskih branitelja i uzroci smrti hrvatskih branitelja" u organizaciji 
Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, Grada Zagreba i Opće 
županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. 

Nastavili smo s provođenjem našeg projekta „Djeca rata – nečujni krik", te smo 
u sklopu istog održali sportske susrete na razini Republike Hrvatske za djecu 
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, njihove obitelji, te brojne hrvatske 
branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata. U sklopu ovog projekta nastavili 
smo s provođenjem naše tribine, te smo 2016. godine istu održali u Vukovaru u 
suradnji s udrugom braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske 
županije i ogranak Grada Vukovara, udrugom veterana 3. gardijske brigade 
„Kune", udrugom veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi", te udrugom 
„Vukovarske majke". 

Istaknuli bi da su članovi naše udruge sudjelovali u radu radnih skupina za 
izradu jedinstvenog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji. 

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 i nestale hrvatska branitelje i civile 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 Milić 

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)

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. 

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 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Udruga organizirano i sustavno skrbi o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, 
te časti i ugleda 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: 

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; 
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; 
Udruga će pomoći djeci oko uključivanja u psiho–socijalne programe i 
druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, 
eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba;
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radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, udruga može u skladu s 
mogućnostima osigurati članovima besplatnu pravnu pomoć; 
glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga će surađivati sa srodnim 
udrugama u Republici Hrvatskoj; 
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 kongresa, okruglih stolova tribina, radionica s tematikom 
vezanom za ostvarivanje ciljeva Udruge; 
Organiziranjem sportskih i turističkih susreta i aranžmana za članove 
Udruge i ostale sudionike i stradalnike Domovinskog rata; 
Organiziranjem i/ili sudjelovanjem u organiziranju humanitarnih 
priredbi, koncerata i drugih prigodnih događanja; 
Udruga može obavljati promidžbu u svrhu osiguranja sredstava i uvjeta 
za neometan rad Udruge; 
Udruga može obavljati prodaju predmeta vlastite izrade na malo izvan 
prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini; 
Izdavanje knjiga, biltena, zbirki pjesama i prigodne literature; 
Suradnja sa odgovarajućim lokalnim tijelima i drugim institucijama radi 
ostvarivanja ciljeva UDPNHBDR; 
Suradnja sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan nje; 
Organizacija i održavanje kreativnih i likovnih radionica; 
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; 
Udruga će obavljati i sve druge dopuštene aktivnosti te poslove kojima se 
ostvaruju ciljevi udruge. 
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AKTIVNOSTI

Udruga je 2016. 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 2016. godini: 

„Vi ste naš ponos - mi smo Vaša snaga“ 
(Ministarstvo branitelja, Vukovarsko-srijemska županija, HEP) 

Djeca rata - nečujni krik (Ministarstvo branitelja) 

Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruge 
(Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

„Djeca rata kroz 2016. godinu“ (Grad Vukovar)

Ovčara - vječna rana (Grad Vukovar) 

Na natječajima su uspjeha imale sve navedene prijave. 
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PROJEKTI / PROGRAMI

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

Opći cilj projekta je doprinijeti očuvanju 
vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o 
Domovinskom ratu,  očuvati  spomen i  
poštovanje prema žrtvama - poginulim i 
nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. 
Specifičan cilj projekta je održati uspomenu na 
žrtve Ovčare. UDPNHBDR ovaj projekt provodi 
već devetu 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 2016. 

godini mimohodom su s nama koračali građani iz svih 
krajeva Republike Hrvatske: Sinj, Split, Zadar, Škabrnja, 
Rijeka, 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 2016. godini na mimohod je došlo više od 
1000 osoba. 
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2. Ovčara - vječna rana 

Program je to kojeg je udruga provodila po prvi puta, a vezan je za prethodni 
projekt. Mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" završava dolaskom na 
mjesto masovne grobnice Ovčara, gdje je naša udruga po prvi puta organizirala 
program pod nazivom „Ovčara – vječna rana". Voditelj programa bio je hrvatski 
branitelj i pjesnik Ante Nadomir Tadić – Šutra. Na ovom programu sudjelovalo je 
više od 1500 osoba. 

3. Djeca rata – nečujni krik 

Projekt je to kojeg udruga provodi drugu 
godinu po redu,  a  kao nastavak 
programa iz 2015. godine. U sklopu 
ovog projekta održali smo sportske 
susrete na državnoj razini, a na kojima su 
sudjelovali djeca poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja i njihove obitelji, 
hrvatski branitelji i stradalnici iz 

Domovinskog rata, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Osim 
sportskih susreta, nastavljena je tribina rađena na temelju istraživanja koje je 
udruga provodila u 2015. godini. Ovaj put smo tematiku tribine malo proširili, te u 
istu uključili nekoliko udruga: udrugu „Braniteljice Domovinskog rata Vukovarsko-
srijemske županije" i ogranak Grada Vukovara, udrugu „Vukovarske majke", udrugu 

veterana 3. gardijske brigade „Kune" i 
udrugu veterana 5. gardijske brigade 
„Sokolovi". Tribina je obzirom na 
proširenu tematiku nosila  naziv 
„Branitelji i stradalnici u Domovinskom 
ratu i 26 godina poslije", a održana je u 
Vukovaru. Projekt je provođen u 
partnerstvu sa Udrugom maloljetnih 
dragovoljaca Domovinskog rata RH.  
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4. Sastanci UDPNHBDR sa Podružnicama 

Udruga je u 2016. godini održala nekoliko sastanaka Predsjedništva udruge, te 
izvanrednu izbornu i redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine UDPNHBDR. Na 
sastancima su dogovorene realizacije projekata za 2016. godinu, planovi za 
projekte i programe za 2017. godinu, razvoj Udruge, uključivanje novog članstva, 
suradnja Udruge sa drugim organizacijama civilnoga društva, te širenje Udruge na 
nove Podružnice. 

5. Obilježavanje značajnih obljetnica vezanih za Domovinski rat 

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 suorganizaciju obilježavanja 
Međunarodnog dana nestalih osoba sa 
Savezom udruga obitelji zatočenih i 

nestalih hrvatskih branitelja i Zajednicom udruga hrvatskih civilnih stradalnika 
Domovinskog rata Hrvatske. 
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6. Edukativne tribine u okrugli stolovi 

Udruga je i u 2016. godini sudjelovala na nekoliko edukativnih i znanstvenih tribina 
i okruglih stolova: 

Znanstvena tribina „Borovo selo 2. 
svibnja 1991. godine – Memorijal 
povodom 25 godina pogibije 
hrvatskih redarstvenika u Borovu 
selu" u organizaciji  Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti - 
Zavoda za znanstvenoistraživački i 
u m j e t n i č k i  r a d  u  V u k o v a r u ,  
„Memorijalnog centra Domovinskog 

Okrugli stol „Samoubojstvo hrvatskih branitelja i uzroci smrti hrvatskih 
branitelja" u organizaciji Javne ustanove Memorijalni centar 
Domovinskog rata Vukovar, Grada Zagreba i Opće županijske bolnice 
Vukovar i bolnice hrvatskih veterana 

Okrugli stol „Uloga policije u Domovinskom ratu u obrani Vukovara i 
poraću" u organizaciji Udruge policije vukovarskih branitelja 
Domovinskog rata Vukovar, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – 
Područni centar Vukovar i Javne ustanove „Memorijalni centar 
Domovinskog rata Vukovar" 

rata Vukovar", Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - Područnog 
centra Vukovar 
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7. Likovne i kreativne radionice 

Udruga je u 2016. godini po prvi puta organizirala likovne i kreativne radionice za 
članove udruge kao jedan od oblika samo-pomoći. U sklopu istih izrađivali su se 
razni ukrasni predmeti, a za koje su građani davali donacije udruzi. Sav prihod od 
donacija građana proslijeđen je obitelji teškog financijskog statusa sa osmero 
djece, te su za djecu kupljeni i prigodni paketići. 

Edukativna radionica na temu samozapošljavanja i povlačenja sredstava 
iz EU fondova u organizaciji UDPNHBDR – podružnice Splitsko-
dalmatinske županije 

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 
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, 
s  k o j i m a  g o d i n a m a  u s p j e š n o 
surađujemo. Tom prigodom okupljeni su 
obišli spomenik Zid boli na Mirogoju, 
Ke n o t a f  –  z a j e d n i č k u  g ro b n i c u 

neidentificiranih posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata na Krematoriju, te je 
nakon toga održano prigodno druženje. 

Članovi udruge su po prvi puta 
o r g a n i z i r a l i ,  u  d o g o v o r u  s a 
predstavnicima Uprave za zatočene i 
nestale pri Ministarstvu hrvatskih 
branitelja,  obilazak Kenotafa - 
zajedničke grobnice neidentificiranih 
posmrtnih ostataka iz Domovinskog 
rata na Krematoriju. Tom prigodom 
gđa. Višnja Bilić, načelnica Sektora za 
traženje osoba zatočenih i nestalih u 

9. Obilazak Kenotafa 
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10. Nazočnog suđenjima za ratne zločine 

I u 2016. godini članovi udruge odlazili su u Beograd na Viši sud – odjel za ratne 
zločine, na suđenja za ratne zločine počinjene u RH u Domovinskom ratu. Udruga 
aktivno radi na vrlo važnom pitanju nestalih hrvatskih branitelja i civila iz 
Domovinskog rata, te u skladu s time i surađuje sa srodnim udrugama koje se bave 
ovom problematikom. 

Domovinskom ratu, okupljenima je 
objasni la  načine  identif ikaci je 
posmrtnih ostataka. Svi okupljeni su 
mogli postavljati pitanja vezana sa sam 
proces identifikacije ili posmrtnih 
ostataka koji se još uvijek nalaze na 
Krematoriju. 

11. Dani otvorenih vrata udruga 

Udruga je sudjelovala na Danima otvorenih vrata udruga, ovaj put u Vukovaru, gdje 
smo u suradnji sa Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada 
Vukovara i udrugom „Braniteljice Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske 
županije" – ogranak Grada Vukovara prezentirali građanima svoje programe koje 
provodimo. 



12. Sudjelovanje u izradi Zakona o pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Članovi udruge su sudjelovali u radu Radnih skupina pri izradi jedinstvenog Zakona 
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Obzirom da se u udruzi gotovo svakodnevno suočavamo sa raznim problemima 
članova naše populacije, ali i samih hrvatskih branitelja, radom u ovim radnim 
skupinama iste smo mogli prezentirati, te u suradnji sa ostalim predstavnicima 
udruga i Ministarstva hrvatskih branitelja iznaći najbolji model rješavanja istih. 

13. Pomoć braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata 

Ova aktivnost je vezana za prethodnu. Udruga od svog osnutka pomaže savjetima 
svima koji se obrate sa konkretnim problemom. Također, svima koji nam se obrate 
pomažemo oko pisanja zahtjeva za razne oblike pomoći, kao npr. zahtjevi za pomoć 
prema Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; ili 
pisanju raznih drugih dokumenata prema ostalim institucijama Republike Hrvatske. 
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14. Suradnja sa ostalim organizacijama civilnoga društva 

Udruga u sklopu svojih projekata i aktivnosti surađuje sa ostalim organizacijama 
civilnoga društva, posebice udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, a koje smo 
već ranije naveli u našim aktivnostima. Ta suradnja će se nastaviti i ubuduće, kroz 
provođenje zajedničkih aktivnosti i ulaska 16 udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
u Centar znanja za društveni razvoj u području unaprjeđenja kvalitete življenja 
hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

15. Osnovana nova Podružnica 
        UDPNHBDR 

Udruga je u 2016. godini nastavila 
širenje na nove županije Republike 
Hrvatske, te smo shodno tome osnovali 
Podružnicu naše udruge za Ličko-
senjsku županiju. Time naša organizacija 
broji 11 županijskih Podružnica sa 
pravnim osobnostima. 

16. Sastanci u Ministarstvu hrvatskih branitelja 

Tijekom 2016. godine udruga je ostvarila odličnu suradnju sa Ministarstvom 
hrvatskih branitelja i ministrom Tomom Medvedom, te smo s istima održali i nekoliko 
sastanaka. Predstavnici UDPNHBDR održali su sastanak vezan za problematiku 
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populacije djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
izmjene Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji. Održano je i nekoliko 
zajedničkih sastanaka ministra hrvatskih 
branitelja i  udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata, među kojima smo bili i 
m i ;  t a ko đ e r  j e  m i n i s t a r  M e d ve d 
organizirao okupljanje djece smrtno 
stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata bez oba roditelja, na 

kojemu je bila i predsjednica UDPNHBDR Sadra Milić, a koja je tom prigodom saslušala 
problematiku nazočnih, te im prezentirala rad udruge, te načine na koje pokušavamo 
riješiti našu problematiku. U prosincu 2016. godine održan je i zajednički sastanak 

Saveza udruga obitelji zatočenih i 
nestalih hrvatskih branitelja, naše udruge 
i pomoćnika ministra Stjepana Sučića, 
koji nam je tom prigodom prezentirao 
načine ekshumacije posmrtnih ostataka, 
nove načine traženja istih, te ideju o 
projektu jedinstvene baze podataka 
n e s t a l i h  o s o b a  i z  ze m a l j a  b i v š e 
Jugoslavije. 

17. Vojno-redarstveno 
        hodočašće u Lourdes 

Predstavnica UDPNHBDR sudjelovala je 
na vodno-redarstvenom hodočašću u 
Lourdesu, u sklopu 58. Međunarodnog 
vojnog hodočašća (58. PMI) pod geslom 
„Njegova vrata su uvijek otvorena". U 
nacionalnom dijelu programa za hrvatske 
hodočasnike organizirana je misa pred 
Spiljom ukazanja, križni put s paljenjem 
svijeća i misa u bazilici Sv. Krunice i 
bazilici Pia X. Na hodočašću tradicionalno 
sudjeluju Orkestar Oružanih snaga RH i 
Klapa HRM "Sveti Juraj". 
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18. Sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske 

Predstavnik Udruge djece poginulih 
i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata sudjelovalo je na 
zajedničkom sastanku udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata sa 
predsjednikom Vlade Republike 
Hrvatske Tihomirom Oreškovićem. 
Tom prigodom predstavljen je rad 
naše udruge, te problematika naše 
populacije. 

19. Sastanak sa predsjednicom Republike Hrvatske 

Predstavnici UDPNHBDR održali su sastanak sa predsjednicom Republike Hrvatske 
Kolindom Grabar Kitarović, prilikom privremenom preseljenja ureda predsjednice u 
Vukovar. Tema sastanka bile su nestale osobe iz Domovinskog rata, načini pronalaska 
informacija o istima, te sudski procesi o ratnim zločinima iz Domovinskog rata. 
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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 2016. godini broji 
374 članova, od čega 80 aktivnih na području Republike Hrvatske i jednu zaposlenu 
osobu. 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 2016. 
godini posvetila učenju pisanja projektnih prijedloga, 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 sa 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. 
Od osnutka udruge, pa tako i u 2016. godini, kroz udrugu provodimo i uključujemo se 
u razne humanitarne akcije kako bi smo pomogli građanima, kojima je pomoć 
potrebna. 

 

Prihodi od imovine
Prihodi od donacija iz državnog 
proračuna
Prihodi od donacija iz proračuna 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih 
pravnih osoba

                                                

PRIHODI  RASHODI  

                   40,00 kn  

                         
193.929,00 kn

 
jedinica 

                        

19.330,00 kn

 
                     

5.000,00 kn

  
 

  

 

Plaće i doprinosi na plaće    42.929,00 kn
Naknade za službena putovanja i 
prijevoz radnika

                    

8.580,00 kn 

Naknade troškova službenih putovanja

                                            
28.215,00 kn

Rashodi za usluge

              

61.683,00 kn
Rashodi za materijal i energiju

                                            

23.182,00 kn
Ostali nespomenuti

 

rashodi

 

poslovanja

                                            

58.141,00 kn
Rashodi amortizacije

            

5.271,00 kn
Financijski rashodi

                

1.162,00 kn

                              

Ukupni prihodi u 2016. godini: Ukupni rashodi u 2016. godini:
218.299,00 kuna 

Stručno usavršavanje radnika 350,00 kn 

Ostali rashodi 40,00 kn 

229.553,00 kuna
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UDPNHBDR U MEDIJIMA 

UDPNHBDR je i u 2016. 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 2017. GODINU

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata će i u 
2017. godini nastaviti provoditi svoje, već prepoznatljive projekte i aktivnosti, 
a u dogovoru sa svojim Podružnicama, stalno razvijamo nove. Udruga će u 
2017. godini provoditi sljedeće programe i aktivnosti:

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" – projekt je to kojeg će udruga 
provoditi desetu godinu po redu, a isti obuhvaća niz pripremnih 
aktivnosti, mimohod na obljetnicu masakra na Ovčari, obilazak 
spomenika Domovinskog rata, prikazivanje dokumentarnog filma sa 
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 2017. 
godini Također, unutar udruge provodimo niz različitih aktivnosti s ciljem 
educiranja članova udruge i boljeg položaja na tržištu rada istih 

Sportski susreti članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata, hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji – s 
ciljem jačanja međusobne povezanost, bolje suradnje, prenošenja znanja 
i vještina, ali i opuštanja uz razne sadržaje, udruga će u 2017. 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 pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako 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 2017. godini sudjelovati u svim 
obilježavanjima datuma značajnih za Domovinski rat, a sve s ciljem 
očuvanja sjećanja i vrednovanja svih hrvatskih branitelja, te 
Domovinskog rata općenito. 
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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. 

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, 26 godina nakon 
početka Domovinskog rata, veliki broj obitelji traga za svojim najmilijima. 
U godini pred nama, nastaviti 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. 

Suradnja s drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata - 
UDPNHBDR će u 2017. godini nastaviti suradnju sa Udrugama, te se 
truditi stvarati s njima zajedničke projekte i programe koji će u sebe 
uključiti i druge organizacije civilnoga društva. 

Tribina „Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 26 godina poslije" – 
UDPNHBDR će u 2017. godini nastaviti sa održavanjem tribina, a u 
suradnji sa ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Cilj 
tribina je povezati branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata, kako bi 
smo zajednički prezentirali i rješavali problematiku. 
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