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SAVEZA UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA  

ZA 2019. 

UVOD 

Ovim godišnjim izvješćem o radu Saveza udruga dragovoljaca donosimo aktivnosti SAVEZA 

UDHOS u 2019.godinu. 

Ciljevi Udruge u 2019. bili su usmjereni na djelovanju, promicanju i očuvanju vrijednosti 

Domovinskog rata, naročito u dijelu doprinosa dragovoljaca u Domovinskom ratu, kao i 

reguliranju statusa pripadnika HOS-a. 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području braniteljske i stradalničke djelatnosti, 

ljudskih prava, međunarodne suradnje i socijalne djelatnosti. 

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7., Savez UDHOS-a je obavljao sljedeće 
djelatnosti:  

- zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih 

dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata u 

svim oblicima društvenog i političkog života  
- briga o promicanju u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima  
- promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unaprjeđenja opće sposobnosti 

hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- koordinacija sa članicama Saveza UDHOS-a  
- pružanje, logističke, stručne i druge potpore članicama Saveza UDHOS-a  
- promicanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti  
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 OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI  

1. Naziv organizacije Savez Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga 

2. Adresa (ulica i broj) Domobranska 4 

3. Poštanski broj i sjedište 1000 Zagreb 4. Županija Grad Zagreb 

5. 

Ime i prezime  osobe ovlaštene za 
zastupanje, adresa e-pošte i dužnost 
koju obavlja (npr. predsjednik/-ca, 
direktor/-ica) 

Borislav Barišić, predsjednik 

info@savez-udhos.hr 

6. Telefon  7. Mobitel  0913836920 

8. Telefaks  

9. Adresa e-pošte  info@savez-udhos.hr 

10. Internetska stranica  http://www.savez-udhos.hr 

11. Godina osnutka 1999. 

12. Datum i godina upisa u matični registar 14.01.1999. 13. Registarski broj 00001290 

14. 
Registrirana pri (naziv registracijskog 
tijela) 

Grad Zagreb 

15. Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN)  HR4723400091100168436 

16. OIB (osobni identifikacijski broj) 16401983633 

17. 
RNO (broj u Registru neprofitnih 
organizacija) 

0028258 

 
 
 

18. Dopredsjednici udruge 

 

 

19. Članovi Glavnog stana 

1. Ivan Friščić, 
2. Vlado Jukić, 
3. Anto Đapić, 
4. Krešimir Marko Artuković, 
5. Marko Skejo, 
6. Željko Soldo. 

1. Siniša Šukunda, 
2. Darko Szegi, 
3. Luka Ilić, 
4. Mile Čuk, 
5. Mijo Zrno, 
6. Zoran Takač, 
7. Zvonko Lucić - Tajnik 

  
 
 
 
 
 
 
20. Članove Stožera Saveza 

1. Borislav Barišić, 
2. Ivan Friščić, 
3. Vlado Jukić, 
4. Anto Đapić, 
5. Krešimir Marko Artuković, 
6. Marko Skejo, 
7. Željko Soldo, 
8. Siniša Šukunda, 
9. Darko Szegi, 
10. Luka Ilić, 
11. Mile Čuk, 
12. Mijo Zrno, 
13. Zoran Takač, 
14. Zvonko Lucić 
15. Ante Lažeta. 

 21. Nadzorni odbor 

1. Franjo Gavran predsjednik, 
2. Pero Dugandžić, 
3. Željko Kvesić, 
4. Miroslav Šurbek, 
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5. Mijo Matešić, 
6. Branko Babić, 
7. Ivica Varga. 

 22. Sud časti 

1. Damir Štimac predsjednik, 
2. Marin Delić, 
3. Rene Hitel, 
4. Svemir Miškić, 
5. Ivan Mikec, 
6. Branko Šmaguc, 
7. Damir Bevanda. 

23. Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu 

Sudjelovanje i potpora radu državnih institucija RH na dosljednom 
provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i svih drugih zakonskih i 
podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata 

24. Svrha i područje djelovanja 
braniteljska i stradalnička djelatnost, ljudskih prava, međunarodne suradnje 
i socijalne djelatnosti. 

25. 
Djelatnost(i) organizacije, sukladno 
Statutu 

zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog 
rata 

osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih 
dragovoljaca iz Domovinskog rata 

osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz 
Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života 

briga o promicanju u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima 

promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće 
sposobnosti hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata 

koordinacija sa članicama Saveza UDHOS-a pružanje, logističke, stručne i 
druge potpore članicama Saveza UDHOS-a 

promicanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti 
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AKTIVNOSTI UDRUGE 

Projekti SAVEZ-a UDHOS u 2019. 

     SAVEZ UDHOS je korisnik insitucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj  

     civilnog društva i Ministarstva hrvatskih branitelja  

 

Projekti:  
Obilježavanje 28. obljetnice HOS-a u Domovinskom ratu. 
Podizanje kvalitete življenja uz sportske aktivnosti. 
Radne terapije i edukativne radionice za pripadnike HOS-a i članova njihovih obitelji 
Obilazak mjesta na kojima su ratovali HOS-ovci te odavanja počasti poginulim 

pripadnicima HOS-a. 

 
1. REDOVAN RAD UDRUGE  

Aktivnosti:  

 rješavanje poslovne pošte i svih tekućih poslova, 

 pripremanje i održavanje sjednica upravnih tijela udruge,  

 održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po Programu i projektu, 

 održavanje sastanaka s članovima udruga, 

 tajničko-računovodstveni i organzacijski poslovi,  

 rad sa strankama svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08 – 15 h. 

 

2. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, LOKALNOM SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA  

Aktivnosti  

 Suradnja s drugim  udrugama diljem hrvatske i BiH; 

 Kroz pisanje projekata i programa nastavili smo stručnu suradnju s ministarstvima i 

tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samourave i uprave;  

 

3. JAVNA DJELATNOST  

Aktivnosti:  

 SAVEZ UDHOS Organizirao je okrugle stolove i tribine na temu “Domovinski rat“,  

 Predstavnici SAVEZ UDHOS nastupili su na TV, radio postajama kao i na portalima i 

tiskanim medijima na temu aktualnih problema hrvatskih branitelja i članova udruge. 

 SAVEZ UDHOS Organizao je konferencije za novinare u vezi s djelatnošću udruge, 

prigodnih datuma i događaja. 

 Na portalu www.savez-udhos.hr objavljivljuju se vijesti iz života i rada udruge. 

 

4. ČLANSTVO U UDRUZI 

Aktivnosti: 

 Redovito se ažuriraju podaci o članicama 

 Poduprijeti rad članica saveza 

http://www.savez-udhos.hr/
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Sportske aktivnosti: 

 Sudjelovanje na 8.Memorijalnom malonogometnom turniru „Blago i Robert Zadro“ 

 Sudjelovanje na 6.pozivnom memorijalnom malonogometnm turniru Gardijskih 

brigada, HOS-a„ Vojne policije i specijalne policije 

 Sudjelovanje na 3.pozivnom memorijalnom malonogometnom turniru „Mario Rehor“ 

u čast i spomen na poginulog maloljetnog dragovoljca HOS-a Maria Rehora. 

 Sudjelovanje na 20.memorijalu poginulim bojovnicima domovinskog rata Grada 

Zagreba 

 Sudjelovanje na 18.Memorijalnom ultramaratonu Zagreb – Vukovar „Putevi 
dragovoljaca HOS-a i bojovnika Domovinskog rata“ 

 Sudjelovanje u Vinkovcima na  sportskim igrama HOS-a. 
 Sudjelovanje na 3. Memorijalnom malonogometnom turniru “Milan Lajdes – Barba” 
 Članstvo je sudjelovalo na mnogobrojnim utakmicama reprezentacije Hrvatske. 

 

5. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE  

Aktivnosti:  

 Predstavnici SAVEZ-a UDHOS sudjelovali su na stručnim tematskim skupovima članica 

Saveza:   

 Predstavnici SAVEZ-a UDHOS  sudjelovali su na savjetovanjima i manifestacijama na 

kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja. 

 Predstavnici SAVEZ-a UDHOS educirali su (obuka obučavatelja) članstvo, a posebno 

članove tijela upravljanja o organizaciji, vođenju i financijskomu poslovanju udruge. 

 

6. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I ZNAČAJNIH NADNEVAKA IZ DOMOVINSKOG RATA, 

PORED OBILJEŽAVANJA DRŽAVNIH BLAGDANA: 

Aktivnosti: 

 13.Lipnja; Dan HOS-a 

 25. Lipnja; Dana državnosti RH. 

 05.  Kolovoza; Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. 

 08.  Listopada; Dana neovisnosti RH. 

 18.  Studenog; Dana sječanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 

 Obilježavanje svih stratišta iz Domovinskog rata po pozivu drugih Udruga 

 Obilježavanje obljetnica ratnih postrojbi OS RH rijekom cijele godine 

 

7. SURADNJA I POVEZIVANJE S DRUGIM STRUKOVNIM, BRANITELJSKIM I VETERANSKIM 

UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU. 

Aktivnosti: 

 Ideja koja će ići ka ostvarenju je svakako što uža suradnja sa drugim Udrugama u cilju 

objedinjavanja resursa i postizanja maksimalnih učinaka djelovanja u ovom vremenu 

svekolike krize i pomanjkanja sredstava za provedbu planiranih aktivnosti. 

 Jedan od bitnih ciljeva Udruge koja je pored braniteljske i veteranska te strukovna je 

uspostavljanje tješnje suradnje sa sličnim veteranskim i strukovnim udrugama iz 

http://www.srdhos.hr/?p=674
http://www.srdhos.hr/?p=674
http://www.savez-udhos.hr/u-vinkovcima-odrzane-sportske-igre-hos-a/
http://www.savez-udhos.hr/3-memorijalni-malonogometni-turnir-milan-lajdes-barba/
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inozemstva preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova te naših vojnih 

predstavnika u Bruxellesu. 

 

8. JAVNI POZIVI I NATJEČAJI 

 SAVEZ-a UDHOS prijavljivao se tijekom cijele godine na natječaje, javne pozive i druge 

potporne donacije u tijeku otvorenih javnih poziva i natječaja. 

 

9. REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA. 

 

 SAVEZ-a UDHOS održao je redovnu izvještajnu godišnju skupštinu te usvojio sve  akte 

tekuće godine i donošenje operativnog i financijskog plana za iduću 2020. godinu. 

 

Tijekom 2019. godine predsjednik, dopredsjednici i tajnik Saveza pomogali su svojim 
članicama na reguliranju statusa pripadnika HOS-a svojih članova, te su pomagali svojim 
članovima oko pisanja natječaja i poslovnih planova kako bi isti ostvarili poticaje na 
samozapošljavanje, zatim su pomagali na zahtjevima za rehabilitacijom i liječenjima. 

Predstavnici stručne službe Ministarstva hrvatskih branitelja su tijekom siječnja 2020. godine 
izvršili nadzor nad opisnim i financijskim vrednovanjem rada i provedbe projekta Saveza, 
prema davatelju sredstava te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu te je utvrđeno kako 
se sredstva koriste sukladno Ugovoru o planu provedbe. 

 

U Zagrebu, 10.04.2020. godine 

Predsjednik 

Borislav Barišić 


