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Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata kroz 
2015. godinu sudjelovala je na niz obilježavanja značajnih za Domovinski rat: 
Međunarodni dan priznanja Republike Hrvatske, Dan hrvatskih branitelja 
Vukovara, Putevima 121. brigade – VRO Bljesak, Memorijal 12 redarstvenika, 
70. obljetnica tragedije u Bleiburgu, Dan državnosti, Memorijal Andrija 
Andabak, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Međunarodni dan nestalih 
osoba, obljetnica ustrojstva 204. Vukovarske brigade, Dan neovisnosti 
Republike Hrvatske, Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2015., 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 osmu godinu po redu, 20.11. u Vukovaru. I ove 
godine je s nama, u koloni ponosa, koračalo oko 1000 ljudi iz svih krajeva 
Republike Hrvatske: Sinj, Split, Zadar, Škabrnja, Karlovac, Zagreb, Petrinja, 
Sisak, Bjelovar, Nova Gradiška, Našice, Osijek, i mnogi drugi gradovi. 

I u 2015. godini udruga se bavila humanitarnim pomoćima i donacijama, pa smo 
tako putem udruge donirali mandarine Domu za stare i nemoćne osobe 
Vukovar, te obiteljima teške materijalno-financijske situacije, te obiteljima s 
više djece; pomoć obiteljima poplavljenih područja u Gunji; „Samo ljubav nije 
dovoljna" – humanitarna akcija prikupljanja dječjih igrački, slikovnica i druge 
opreme za odjel pedijatrije opće bolnice dr. Ivo Pedišić u Sisku; donacija jabuka 
građanima grada Vukovara, socijalnoj samoposluzi u gradu Vukovaru, te 
školama, vrtićima i domu za stare i nemoćne osobe grada Vukovara. 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
trenutno ima deset županijskih Podružnica, a posebno nas veseli da smo jednu 
novu Podružnicu osnovali u 2015. godini, za Splitsko-dalmatinsku županiju, te 
time nastavili provoditi plan udruge o širenju na nova područja, kako bi smo se 
međusobno ojačali i bolje surađivali. 

Veseli nas da se možemo pohvaliti većim brojem odobrenih financijskih 
pomoći u 2015. godini, a što zahvaljujemo edukacijama koje smo provodili 
ranije, te time omogućili unaprjeđenje znanja našim članovima.

UVODNA RIJEČ



U 2015. godini također smo sudjelovali na edukativnoj radionici pod nazivom 
„Uzroci smrti hrvatskih branitelja 15 godina poslije" i „Braniteljske zadruge – 
informiranje o radu i osnivanju", u organizaciji Udruga hrvatskih branitelja – 
dragovoljaca Domovinskog rata – Klub 6. bojne HOS-a, te na edukaciji o pisanju 
projektnih prijedloga u organizaciji Grada Vukovara i Proni centra Vukovar.

Po prvi puta smo provodili projekt „Djeca rata – nečujni krik", putem kojeg smo 
istraživali psihološko i zdravstveno stanje djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, a o čemu ćemo više u nastavku ovog izvješća. 

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 

U D P N H B D R 
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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) 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 10 županija: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-
posavska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-
križevačka, Splitsko-dalmatinska, 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; 



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 2015. godine, kao i prethodnih godina, prijavljivala projekte na 
objavljene natječaje davatelja financijskih potpora. U odnosu na prethodne 
godine, Udruga je u 2015. godini ostvarila veće podrške za projekte koje 
provodi, te je time postigla i kvalitetniji rad. 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata 
prijavila je sljedeće projekte u 2015. godini: 

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ 
(Ministarstvo branitelja, Zaklada Adris, HEP) 

„Djeca rata kroz 2015. godinu“ (Ministarstvo branitelja)

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

„Djeca rata kroz 2015. godinu“ (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 osmu godinu po redu, na godišnjicu 
masakra na Ovčari.

Mimohodom, u koloni ponosa, spajamo dvije najveće masovne grobnice u 
Hrvatskoj – Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata Vukovar i Ovčaru. I u 
2015. godini mimohodom su s nama koračali građani iz svih krajeva Republike 
Hrvatske: Sinj, Split, Zadar, Škabrnja, Karlovac, Zagreb, Bjelovar, 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 Ovčara, spomen dom hrvatskih branitelja – Trpinjska cesta, muzej 
Vukovarska bolnica 1991. i dr.). U 2015. godini smo, u suradnji s Hrvatskim domom 
Vukovar organizirali prikazivanje predstave „260 dana" u izvođenju HNK Osijek, a 
koja je rađena na temelju istoimenog romana Marijana Gubine, koji govori o 
patnjama rata i kalvariji koju je prošao kao dječak. Projekt je to koji je postao već 
tradicionalan, kao takav se već godinama nalazi u službenom programu 
obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. 



Godišnji izvještaj 2014.      11 

U D P N H B D R 

2. Djeca rata – nečujni krik 

Udruga je u 2015. godini po prvi puta 
provodila ovaj projekt, a koji je 
obuhvatio anonimno anketiranje 
djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja. Izradu ankete, analizu, te 
prezentaciju rezultata na tribini vršili 
su dipl. psihologinja Emina Simunić i 
hrvatski branitelj s certifikatom psiho-
savjetnika Robert Štrk, koji već duži 
niz godina surađuje s udrugom. 

Anketa je obuhvaćala tri vremenska perioda: ratno razdoblje, Razdoblje 
neposredno nakon rata i odrastanje, te današnju perspektivu, u kojoj smo se 
bazirali na načine nošenja sa stresom, osjećajima na godišnjice pogibije roditelja, 
zdravstveni problemi i drugo. Podaci iz ankete ukazali su na niz predrasuda s kojima 
su se susretali za vrijeme odrastanja, a koje su za posljedicu imale razvoj osjećaja 
manje vrijednosti, beznađa, nesvrhovitosti vlastitog života, srama i krivnje zbog 
onoga što im se dogodilo tijekom ratnih zbivanja. S druge pak strane, uočava se 
također značajan broj onih kod koji je izostala podrška kako okoline, tako i stručnih 
osoba te suočeni sa stavom društva prema kojemu su „populacija s povlasticama", 
ne mogu razviti adekvatan način nošenja s ratnim sjećanjima, pronaći smisao u 
onome što se događalo u prošlosti. Te nerijetko razvijaju osjećaje ogorčenosti, 
ljutnje i nepravde koji im narušavaju kvalitetu trenutnog života i onemogućuje 
gradnju bolje budućnosti. 
U sklopu ovog projekta Robert Štrk je provodio i radionice psihološke pomoći za 
članove Udruge, a koje se provode već dugi niz godina. 

Projekt je to koji je po prvi puta javno 
prezentirao rezultate anketiranja, te 
javnosti pokazao stvarno stanje 
populacije djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja. Ovaj projekt 
stvorio je dobar temelj za stvaranje 
budućih projekata, a koji za ulogu 
imaju pružanje kvalitetnije pomoći 
ovoj populaciji, ali i svim drugim ratnim 
populacijama, s kojima nisu provođeni 
adekvatni oblici terapija. 



Međunarodni dan priznanja RH 

Dan hrvatskih branitelja Vukovara 

Putevima 121. brigade - Bljesak 

Memorijal 12 redarstvenika 

70. obljetnica tragedije u Bleiburgu 

Dan državnosti Republike Hrvatske 

Memorijal Andrija Andabak 

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i 

Dan hrvatskih branitelja 

Međunarodni dan nestalih osoba  (Vukovar i Pakrac) 

Stradanje gradske četvrti Sajmište - Vukovar 

24. godišnjice utemeljenja 204. Vukovarske brigade 

3. Sastanci UDPNHBDR sa Podružnicama 

UDPNHBDR je tokom 2015. godine organizirala 
3 sastanka Predsjedništva Udruge, te redovnu 
izbornu sjednicu Skupštine. 

Na sastancima su dogovorene realizacije 
projekata za 2015. godinu, planovi za projekte i 
programe za 2016. godinu, razvoj Udruge, 
uključivanje novog članstva, uključivanje većeg 
broja volontera unutar Udruge, suradnja 
Udruge sa drugim organizacijama civilnoga 
društva, te širenje Udruge na nove Podružnice. 

4. Obilježavanje značajnih obljetnica vezanih za Domovinski rat 

Osim mimohoda i programa „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" kojeg organizira 
Udruga, sudjelovali smo u organizaciji i obilježavanju drugih obljetnica. 
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Dan neovisnosti Republike Hrvatske 

Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2015. 

Predvođenje Kolone sjećanja 18.11.2015. u Vukovaru 

5. Edukativne radionice 

Udruga je u 2015. godini sudjelovala na nekoliko edukativnih radionica: 

„Uzroci smrti hrvatskih branitelja 15 godina poslije" 
„Braniteljske zadruge – informiranje o radu i osnivanju" 

Koje su bile u organizaciji Udruga hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog 
rata – Klub 6. bojne HOS-a; te 

Pisanje projektnih prijedloga 

U organizaciji Grada Vukovara i Proni centra Vukovar.

6. Humanitarno djelovanje unutar UDPNHBDR 

Udruga se od svog osnutka uključivala u 
brojne humanitarne akcije, a neke je i sama 
organizirala. Tako smo i u 2015. godini imali 
brojna humanitarna djelovanja, od kojih 
izdvajamo: 

- podjela mandarina Domu za stare i nemoćne 
osobe Vukovar, obiteljima teške materijalno-
financijske situacije, te obiteljima s više djece 
- „Samo ljubav nije dovoljna" – humanitarna 
akcija prikupljanja igrački, slikovnica, bojanki i 
ostale dječje opreme za odjel pedijatrije opće 
bolnice Dr. Ivo Pedišić u Sisku 
- podjela jabuka građanima grada Vukovara, 
domu za stare i nemoćne 
osobe, socijalnoj samoposluzi, dječjim vrtićima 
Vukovar 1 i Vukovar 1, osnovnim školama i dr. 
- prijevoz humanitarne pomoći obiteljima s 
poplavljenih područja općine Gunja 
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7. Sportski susreti djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 

U Sinju su i ove godine održani 2. sportski susreti djece poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Tom prigodom okupili su se članovi udruge 
iz svih krajeva Hrvatske, te sudjelovali na brojnih sportskim i zabavnim sadržajima 
na poligonu BZ Patriot, od kojih izdvajamo: vožnja čamcima niz Cetinu od Panja do 
Hana, vožnja bagi vozilima, airsoft natjecanje i jahanje na konjima. 

8. Susreti članova obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata 

Predstavnici udruge su sudjelovali na tradicionalnim susretima članova obitelji 
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, u organizaciji Saveza 
udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, s kojima godinama 
uspješno surađujemo. Tom prigodom okupljeni su obišli spomenik Zid boli na 
Mirogoju, Kenotaf – zajedničku grobnicu neidentificiranih posmrtnih ostataka iz 
Domovinskog rata na Krematoriju, te je nakon toga održano prigodno druženje. 

9. Večer domoljubne poezije – Putovima Domovinskog rata 

U Vukovaru je u organizaciji UDPNHBDR Podružnice Vukovarsko-srijemske 
županije organizirana večer domoljubne poezije, te susreti branitelja i stradalnika 
Domovinskog rata, na kojima je sudjelovala i naša udruga sa ostalim Podružnicama. 

U sklopu ovog projekta okupljeni je 
predstavljeno nekoliko knjiga, zbirki 
p j e s a m a  i  s v j e d o č a n s t a v a  i z 
Domovinskog rata, a i upriličeno je 
p re d s t av l j a n j e  k n j i ge  „ K r h o t i n e 
djetinjstva" Udruge Žene u Domovinskom 
ratu – Zadar. Na susretima su, osim 
članova naše udruge, sudjelovali brojni 
predstavnici braniteljskih i stradalničkih 
udruga s kojima surađujemo. 
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10. Djeca – naše nasljeđe 

U organizaciji UDPNHBDR Podružnice 
Vukovarsko-srijemske županije provodili 
smo projekt Djeca – naše nasljeđe, u 
partnerstvu s dječjim vrtićem Vukovar 1. 
U sklopu projekta održali smo edukativne 
izlete za 220 djece starijih odgojnih 
skupina, a koji su obišli brojna mjesta 
stradanja i spomenike u gradu Vukovaru: 
M e m o r i j a l n o  g r o b l j e  ž r t a v a  i z 

Domovinskog rata Vukovar, spomen dom Ovčara, spomenik mjesta masovne 
grobnice Ovčara, vodotoranj, muzej Domovinskog rata, spomen dom hrvatskih 
branitelja – Trpinjska cesta 1991. Drugi dio obilježile su likovno-kreativne 
radionice s djecom, a projekt smo zatvorili izložbom dječjih radova u Hrvatskom 
domu Vukovar, u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 
2015. 



11. Djelovanje unutar Koordinacije udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata grada Vukovara 

Udruga kao članica KUPDRGV-a sudjelovala 
je u svim aktivnostima koje su se provodile 
u 2015. godini: obilježavanja značajnih 
datuma u Domovinskom ratu, organizacija 
odlaska i smještaja djece iz Vukovara na 
ljetovanje na Korčulu, nekoliko obitelji 
dobilo je drva po povoljnijoj cijeni od 
Šumarije, za obljetnicu pada grada Vukovara 
kuhan grah za 500 osoba u suradnji sa HNK 
Mitnica Vukovar, organizirano obilježavanje 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i 
Dana hrvatskih branitelja u Vukovaru, gdje 
smo sudjelovali na natjecanju u kuhanju fiša 
i dr. 

12. Nazočnost suđenjima za ratne zločine 

Članovi Udruge su tokom 2015. godine nekoliko puta bili prisutni na Višem sudu u 
Beogradu – Odjel za ratne zločine, na suđenjima za ratne zločine počinjene 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. 

13. Suradnja sa organizacijama civilnoga društva i institucijama 

Udruga kroz svoj rad aktivno surađuje sa srodnim organizacijama civilnoga društva 
kako bi smo zajedno ostvarili naše ciljeve. Također, kroz provođenje naših projekata i 
aktivnosti, često surađujemo sa različitim institucijama. Izdvajamo suradnju sa 
humanitarnom neprofitnom udrugom Auxilium, te Hrvatskim domom Vukovar, koji su 
nas podupirali u brojnim aktivnostima. 
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14. Pomoć braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata 

Udruga omogućava, osim psihološke pomoći, također i pomoć oko zakonskih odredbi 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. U udrugu nam se gotovo svakodnevno 
javljaju osobe kojima je potrebno tumačenje zakona, pomoć u teškoj financijskoj 
situaciji gdje ih mi onda usmjeravamo na Zakladu hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; pomoć oko sastavljanja natječajne 
dokumentacije, te drugi oblici pomoći. 

15. Dan otvorenih vrata udruga 

UDPNHBDR je  sudjelovala  na Danima 
otvorenih vrata udruga u 2015. godini, te smo 
rad naše udruge predstavili u Zagrebu, u 
prostorijama Saveza udruga obitelji zatočenih i 
nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata. U kratkom obraćanju, tadašnji dopre-

16. Osnovana nova Podružnica UDPNHBDR 

Posebno nas veseli da smo u 2015. godini osnovali novu Podružnicu naše udruge za 
Splitsko-dalmatinsku županiju, a s kojima smo već prije surađivali. Time smo ojačali i 
proširili kapacitete naše udruge, te zajednički stvaramo nove projekte. 

17. Sastanak sa predsjednicom Republike Hrvatske, 
Kolindom Grabar Kitarović 

U Vukovaru je održan zajednički sastanak predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde 
Grabar Kitarović, sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koje 
djeluju na području grada Vukovara, a na kojem je bila 
nazočna i predstavnica naše udruge. Tom prilikom 
predsjednica je upoznata sa brojnom problematikom 
braniteljske i stradalničke populacije, kao i problemom 
nastalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, 
kojih je još uvijek 933 na popisu. 

dsjednik udruge, Boris Herman predstavio je 
ciljeve i djelatnosti naše Udruge, programe 
koje provodimo, te planirane projekte. 
Prilikom obilaska izložbenih štandova nazočni 
su se mogli detaljnije upoznati sa radom i 
projektima naše Udruge, te mogućnostima 
uključivanja u rad iste. 
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UNUTRAŠNA STRUKTURA I FINANCIJE 

UDPNHBDR je krovna Udruga koja svoje podružnice broji u 10 županija 
Republike Hrvatske: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-
posavska, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-
moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Karlovačka, Zadarska i grad Zagreb. 
UDPNHBDR u 2015. godini broji 315 članova, od čega 55 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 2015. godini 
posvetila učenju pisanja projektnih prijedloga, obzirom da će se u budućnosti 
organizacije civilnoga društva financirati isključivo na kvalitetnim projektima 
namijenjenim širem građanstvu. 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 2015. 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 od građana i kućanstava

                                                
Ostali prihodi od donacija
Prihodi od povezanih neprofitnih 
organizacija                          

PRIHODI  RASHODI  

                   129,00 kn  

                         
231.456,00 kn

 jedinica 

                        

31.200,00 kn

 

                     

40.000,00 kn

 
 

 

500,00 kn

 
   

10.000,00 kn

 2.000,00 kn

 

Plaće i doprinosi na plaće    64.081,00 kn
Naknade za službena putovanja i 
prijevoz radnika

                    
9.360,00 kn

Naknade troškova službenih putovanja

                                            
50.140,00 kn

Rashodi za usluge

              

72.867,00 kn
Rashodi za materijal i energiju

                                            

13.183,00 kn
Ostali nespomenuti

 

rashodi

 

poslovanja

                                            

37.529,00 kn
Rashodi amortizacije

            

3.346,00 kn
Financijski rashodi

                

1.630,00 kn
Donacije

                              

63.000,00 kn
Ukupni prihodi u 2015. godini:

315.285,00 kuna
Ukupni rashodi u 2015. godini:

315.136,00 kuna
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UDPNHBDR U MEDIJIMA 

UDPNHBDR je i u 2015. 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, veteran91.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 ZA 2016. GODINU

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata će i u 
2016. godini nastaviti provoditi svoje, već prepoznatljive projekte i aktivnosti, 
a u dogovoru sa svojim Podružnicama, stalno razvijamo nove. Udruga će u 
2016. godini provoditi sljedeće programe i aktivnosti: 

„Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" – projekt je to kojeg će udruga 
provoditi devetu 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 2016. 
godini posvetiti ćemo se osmišljavanju i istraživanju adekvatnih oblika 
psihološke pomoći, koju bi stručne osobe mogle pružati na cijelom 
teritoriju Republike Hrvatske, članovima naše udruge i njihovim 
obiteljima. 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 2016. 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 2016. 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. 

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, 25 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 2015. 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. 

Širenje UDPNHBDR - Udruga u 2016. godini planira registraciju novih 
Podružnica, a sve s ciljem okupljanja djece poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, te kvalitetnijeg djelovanja. 
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