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GODIŠNJE IZVJEŠĆE  RADA 

UDRUGE DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA  

GRADA ZAGREBA ZA 2020. 

UVOD 

Ciljevi Udruge su djelovanje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, naročito 

u dijelu doprinosa dragovoljaca u Domovinskom ratu, promicanje tih vrijednosti u interesu 

hrvatskog naroda sukladno zakonskim propisima RH. 

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. Statuta, Udruga je u 2020.g. obavljala 

slijedeće djelatnosti: 

obilježavanje obljetnica 

 organiziranje prigodnih kulturnih i športskih događaja 

 organiziranje i sudjelovanje u organizaciji očuvanja povijesne građe iz Domovinskog rata, 

 pomoć članovima udruge u ostvarenju prava sudionika Domovinskog rata, 

 suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim građanskim udrugama u RH i izvan nje, 

 suradnja s državnim institucijama i lokalnim vlastima. 

 izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti. 

 

AKTIVNOSTI UDRUGE 

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. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik, dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 
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2. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, LOKALNOM SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA  

Aktivnosti  

 Dogovarala nastavak suradnje s drugim  udrugama diljem hrvatske: 

 Kroz pisanje projekata i programa nastavila stručnu suradnju s ministarstvima i 

ustanovama:  

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija 

 

3. JAVNA DJELATNOST  

Aktivnosti:  

 Organizirala nastupe na TV i radio postajama na temu aktualnih problema udruge i 

članova. 

 Organizirala tiskovne konferencije u vezi s djelatnošću udruge, prigodnih datuma i 

događaja. 

 Na portalu www.udhos-zagreb.hr objavljivala vijesti iz rada udruge. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

4. ČLANSTVO U UDRUZI 

Aktivnosti: 

 Redovito ažurirala podatke o članstvu i članarini. 

 Poduprijela rad klubova: Malonogometni klub, Šahovski klub,  

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

5. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE  

Aktivnosti:  

 Sudjelovala na stručnim tematskim skupovima središnjih organizacija:   

http://www.udhos-zagreb.hr/
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 Sudjelovala na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz 

područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja. 

 Educirala članstvo a posebno članove tijela upravljanja o organizaciji, vođenju i 

financijskomu poslovanju udruge. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

6. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I ZNAČAJNIH NADNEVAKA IZ DOMOVINSKOG RATA, 

PORED OBILJEŽAVANJA DRŽAVNIH BLAGDANA: 

Aktivnosti: 

 28.svibnja; Dan branitelja Grada Zagreba 

 30. Svibnja; Dana državnosti RH. 

 13.Lipnja; Dan HOS-a 

 05.  Kolovoza; Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. 

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

 Obilježavanje svih stratišta iz Domovinskog rata po pozivu drugih Udruga 

 Obilježavanje obljetnica ratnih postrojbi OS RH rijekom cijele godine 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

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 

inozemstva preko Ministarstva vanjskih poslova te naših vojnih predstavnika u 

Bruxellesu. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 
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 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

8. 21.MEMORIJAL POGINULIM BOJOVNICIMA DOMOVINSKOG RATA GRADA ZAGREBA  
 
Aktivnosti: 
 Svečano otvorenje: 

Nadnevak: 6.lipnja 2020. u 09:00 sati. 
Trg siječanjskih žrtava, Kustošija. 
Nastupali: Kuburaško društvo / Djeca osnovnih škola s područja Črnomerca 
Start biciklističke utrke 

 Biciklizam: 
Nadnevak: 6.lipnja 2020. u 09:00 sati 
Start: Trg Siječanjskih Žrtava Kustošija 
Cilj: Medvedgrad/ Oltar Domovine 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički organizator: Biciklistički klub Zagreb 
OPIS: juniori, kadeti, početnici, seniori, žene,veterani A, veterani B, veterani C i 
rekreativci 
Voditelj: Gosp. Mladen Lojen 0951976074 

 Električni pikado: 
Nadnevak: 5.travnja 2020. U 17:00 sati 
Mjesto: HVIDR-a Susedgrad, Meksička 2 Zagreb 
Organizator: udhos-zagreb 
Tehnički organizator: HVIDR-a Susedgrad 
Opis:  
Voditelj: Željko Budić , 098 23541 
( Poradi COVID 19 mjera turnir održan 25.03. 2021.) 

 Streljaštvo – Vatreno Oružje: 
Nadnevak: 18.travnja 2020. u 09:00 sati 
Mjesto: AS VRAPČANSKI POTOK , ZAGREB 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički Organizator: HVIDR-a ČRNOMEREC 
OPIS: Natjecanje u streljaštvu iz serijskog pištolja kalibra 9 mm para, na udaljenosti 
od 25 m. 
Voditelj: Renato Šelj , 0993636666 
(Poradi COVID 19 mjera turnir nije održan u 2020.) 

 ŠAH: 
Nadnevak: 24.travnja 2020. 17.30 do 21.30 
Mjesto: Dom Športova, Trg Krešimira Ćosića 11 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Suorganizator: ZAGR. ŠAH. SAVEZ 
Tehnički organizator: ŠRDHOS 
Opis: Švicarski sustav od 9 kola, 10 min. + 3 sek 
Voditelj: Bruno Sontag , 091 7984120 
(Poradi COVID 19 mjera turnir nije održan u 2020.) 
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 RIBOLOV: 

Nadnevak: 27.travnja 2020. u 08:00 sati 
Mjesto: Ribolovno rekreacijski  centar, Jezero Granešica 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički Organizator: UŠRIDRRH 
Voditelj: Mirsad Čustić, tel. 099 21 38 780 
( Poradi COVID 19 mjera turnir održan 27.03. 2021.) 
 

 KUGLANJE: 
Nadnevak: 27. travnja 2020. u 09:00 sati 
Mjesto: Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, Kušlanova 59a 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički Organizator: USDRHPT-Zagreb 
Voditelj: IVAN PLAZANIĆ, tel. 098 209 823 
( Poradi COVID 19 mjera turnir održan 27.03. 2021.) 
 

 17.Karate Memorijal Zagreb: 
Nadnevak: 10.svibnja 2020.  
09,30 sati –  dolazak natjecatelja, prijava i uplata kotizacije 
10,00 sati –  početak natjecanja u katama 
12,00 sati –  SVEČANO OTVARANJE NATJECANJA 
12,15 sati –  START KUMITE JUNIORI/KE OPEN (16, 17 GOD.) 
12,15 sati –  start kumite mlađi učenici/ce (8, 9 god.) 
13,00 sati –  start kumite učenici/ce (10, 11 god.) 
14,00 sati –  start kumite mlađi kadeti/kinje (12, 13 god.) 
15,00 sati –  start kumite kadeti/kinje (14, 15 god.) 
Mjesto: OŠ Petra Zrinskog , Krajiška 9, Zagreb – centar grada 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički Organizator: KARATE KLUB STIJENA 
Opis: Međunarodni karate turnir u borbama i katama 
Voditelj: Goran Štimac, tel. +358 099 8010222,  
(Poradi COVID 19 mjera turnir nije održan u 2020.) 
 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 
9. 5.MEMORIJAL „MARIO REHOR“ MALOLJETNI DRAGOVOLJAC HOS-a, 

Aktivnosti: 
 

 Mali nogomet 
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Mario Rehor rođen je 29. svibnja 1975 godine u Zagrebu, gdje je i završio osnovnu 
šklou u Kustošiji te upisao srednju Grafičku školu. Zbog svog domoljublja odnosno 
velike ljubavi prema svojoj Domovini, Mario, zbog svojih 16 godina nije se mogao 
prijaviti za odlazak na ratište, te se skrivajući svoje godine života, dragovoljno prijavio 
u postrojbe HOS-a. Ratni put tog mladog domoljuba završio je u Komletincima kod 
Vinkovaca 30. prosinca 1991. godine. 
 
Nadnevak: 5.travnja 2020. u 10.00 sati 
Mjesto: Športska Dvorana Sutinska Vrela Podsused 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
Tehnički Organizator: ŠRDHOS 
Sudjeluju: Srednja Grafička škola i Osnovna škola Kustošija, braniteljske udruge 
Voditelj: Miroslav Šurbek 0915058739 
(Poradi COVID 19 mjera turnir nije održan u 2020.) 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 
10.       9. POZIVNI MALONOGOMETNI TURNIR „BLAGO I ROBERT ZADRO“ 

     Aktivnosti 
 

 ove godine, 18. studenog, na dvadesetprvu godišnjicu okupacije Vukovara, ako već 
nećemo stići do grada heroja, barem se u mislima prisjetimo i zahvalimo, ne samo 
braniteljima Vukovara nego i svim hrvatskim braniteljima. Jer viteška obrana 
Vukovara utjelovljuje u sebi obranu svake stope Lijepe Naše. I nikad ne zaboravimo, u 
temeljima moderne hrvatske države, žrtve su svih naših poginulih branitelja. 
Zaboravimo li na njih, zaboravili smo za što smo se borili i uz žrtve izborili. Za 
domovinu. Za slobodu. A oboje je neprocjenjivo. Tri mjeseca trajala je opsada 
Vukovara. Tri mjeseca bez struje, vode, telefona. Bez hrane. Bez lijekova. U okruženju 
600 tenkova i gotovo 50 tisuća dobro naoružanih neprijateljskih vojnika. 
Neprijateljskih zrakoplova koji su neprestano nadlijetali i ispuštali svoj smrtonosni 
teret. Granate su padale danonoćno. Branitelja ni dvije tisuće. Slabo naoružanih, ali 
ponosnih. Prognoze vojnih analitičara govorile su – grad se može braniti tri dana. 
Branio se višestruko duže. Jer braniš svoje, svoj dom, svoju domovinu. Svoju obitelj. 
Jer gineš pod svojom zastavom.  
Heroj Domovinskog rata general bojnik Blago Zadro zapovjednik obrane položio je 
svoj život na oltaru Domovine u Vukovaru.  
Njemu u čast organiziramo uz suglasnost njegove obitelji ovaj „Memorijal Blago i 
Robert Zadro“  

 Mali Nogomet 
Nadnevak: 24.listopada 2020. u 09.00 sati 
Mjesto: NK Špansko 
Organizator: UDHOS-ZAGREB 
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Tehnički Organizator: ŠRDHOS 
 

U organizaciji udruga ŠRDHOS-a GRADA ZAGREBA i UDHOS-a, danas 24.listopada 2020.g., u 
Zagrebu na terenima NK Špansko, održan je 9. memorijalni malonogometni turnir „Blago i 
Robert Zadro“. 
 
Isti se održava već 9. godinu zaredom i to u čast dvojice poginulih hrvatskih vitezova Blage i 
Roberta Zadre. 
 
Turnir su nakon sviranja Hrvatske himne i minute hrvatske tišine za sve poginule u 
Domovinskm ratu, svečano otvorili predsjednik UDHOS-a GRADA ZAGREB gospodin Ivan 
Friščić, gospođa Kata Zadro, supruga i majka dvojice vitezova, Ministar hrvatskih branitelja 
gospodin Tomo Medved, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić. 
 
Na svečanom otvaranju bili su predstavnici braniteljskih udruga iz cijele Hrvatske i to 
izaslanik gradonačelnika Grada Vukovara Tomislav Josić, Predsjednik udruga zbora gardijskih 
brigada Krešimir Maretić, Predsjednik udruga specijalne policije Zoran Maras, Zapovjednik 
Pukovnije Vojne policije pukovnik Mile Skukan, brigadir Miodrag Demo   i mnogi drugi 
uzvanici. 
 
Predsjednik Ivan Friščić nakon pozdravnog govora istaknuo je kako je ponosan na ekipe koje 
sudjeluju na ovom memorijalu te se zahvalio sponzorima i donatorima bez kojih se ovaj 
memorijal ne bi mogao održati. 
Velečasni Marko Čolak blagoslovio je i posvetio biste Roberta i Blage Zadre koje je za udrugu 
HOS-a donirao Dinko Budić. a izradio cijenjeni među domoljubima kipar Ante Jurkić. 
 
Gospođa Kata Zadro zahvalila se svima koji su se odazvali na memorijal, svim udrugama i 
braniteljima koji njeguju uspomenu na generala Zadru i sina Roberta. 
Prijelazni pehar pobjednicima turnira uručili su zapovjednik Pukovnije Vojne policije 
pukovnik Mile Skukan  i gospođa Kata Zadro. 
 

Sudionici turnira: 

 

 

1. Udruga ratnih veterana 1.Gardijske brigade „TIGROVI“ 

2. Udruga ratnih veterana 2.Gardijske brigade „GROMOVI“ 

3. Udruga branitelja i veterana 72.bojne vojne policije Split 

4. UDHOS Zagreb 

5. Udruga veterana Domovinskog rata Tovarnik 

6. Udruga branitelja Široki Brijeg 

 

Poredak: 

 

1. mjesto pokal u trajno vlasništvo + medalje, Udruga branitelja i veterana 72.bojne 

vojne policije Split 

2. mjesto pokal u trajno vlasništvo + medalje, Udruga ratnih veterana 2.Gardijske 

brigade „GROMOVI“ 
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3. mjesto pokal u trajno vlasništvo + medalje, Udruga branitelja Široki Brijeg 

4. mjesto medalje, Udruga ratnih veterana 1.Gardijske brigade „TIGROVI“ 

 

Pokal za fair-play, Udruga Branitelja Tovarnik 

Najbolji vratar turnira – Kruno Begić (Udruga ratnih veterana 2.Gardijske brigade 

„GROMOVI“) 

Najbolji strijelac turnira – Frane Barač (Udruga branitelja i veterana 72.bojne vojne 

policije Split) 

Najbolji igrač turnira – Mario Mihaljević  (Udruga branitelja i veterana 72.bojne vojne 

policije Split) 

Suci na turniru 

Pero Iličić 
Darko iličić 
Igor Rusek 

 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

11.  19.MEMORIJALNI ULTRAMARATON  ZAGREB-VUKOVAR “PUTEVI DRAGOVOLJACA 

HOS-A I BOJOVNIKA DOMOVINSKOG RATA” 13.-17.10.2020. 

Aktivnosti 

 
 Kao jedna od najorganiziranijih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ustrajat ćemo 

u nastojanju da herojske dane hrvatske povijesti ne prepustimo zaboravu. Već niz 
godina nastojimo i uspijevamo organiziranjem prigodnih događanja sačuvati 
uspomenu na one koje nikada ne smijemo zaboraviti, hrvatske bojovnike koji su dali 
svoje živote za slobodu naše Domovine. Memorijalni ultramaraton okuplja 
najkvalitetnije atletičare iz Hrvatske i inozemstva.   

Dužina staze iznosi 344,1 km, što je ujedno i jedan od najdužih ultramaratona u ovom 
dijelu Europe. 

Natjecatelji su prošli pet dionica: 

8.listopada  10:00 sati, 1. dionica Zagreb ( Kustošija) – Ivanić Grad 50,6 km 
9.listopada  08:00 sati, 2. dionica Ivanić Grad – Novska 72,0 km 
10.listopada  08:00 sati, 3. dionica Novska – Slavonski Brod 90,5 km 
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11.listopada  00:00 sati, 4. dionica Slavonski Brod – Osijek 84,0 km 
12.listopada  00:00 sati, 5. dionica Osijek – Vukovar (Ovčara), 47,0 km 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

12.  7.POZIVNI MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR GARDIJSKIH BRIGADA, HOS-A„ 
VOJNE POLICIJE I SPECIJALNE POLICIJE 

(Poradi COVID 19 mjera turnir nije održan u 2020.) 
 Memorijalni malonogometni turnir gardijskih brigada, HOS-a Vojne policije i 

Specijalne policije su događanje tijekom kojeg se okupljaju pripadnici HOS-a i naši 
gosti, tijekom kojih je, polaganjem vijenaca kod spomenika Domovinskom ratu, 
organizirano obilježavanje sjećanja na bojovnike koji više nisu s nama. Motiv 
kvalitetnog sportskog nastupa nosi ih da se tijekom cijele godine pripremaju za 
nastup na turniru koji im puno znači.  
Zadovoljstvo sudionika veliki nam je motiv da ustrajemo u organizaciji svih 
događanja, a ujedno i dodatni motiv da potražimo nove sadržaje i dodatne načine da 
dane HOS-a organiziramo na još višoj razini. Biti će nam veliko zadovoljstvo 
pripadnicima zagrebačkih postrojbi HOS-a, , pokazati da je njihova odluka da za 
slobodu naše Domovine budu spremni podastrijeti najviše što su imali prepoznata 
kao nešto što posebno cijenimo.  

 
13. JAVNI POZIVI I NATJEČAJI 

Prijava na natječaje, javne pozive i drugepotporne donacije i ispunjavanje natječajne 

dokumentacije tijekom cijele godine u tijeku otvorenih javnih poziva i natječaja. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici,rizničar 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 

14. REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 

 
 Usvajanje svih akata tekuće godine i donošenje operativnog i financijskog plana za 

iduću godinu. 

Nositelji:  

 Svi članovi udruge 

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 
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 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti 

 

15. PRIKUPLJANE I DOSTAVA POTREBITIH  NAMIRNICA ZA PODRUČJE STRADALO 

POTRESOM ZAGREB – BANOVINA 

UDHOS ZAGREB je u dva navrata prikupljao potrebite namirnice za područje stradalo 

potresom, namirnice su 6.i 9. siječnja 2021. dostavljene u Zagrebu, Perinju, Glinu te 

Caritas Sisačke biskupije. 

 

16. NADZORI DAVATELJA SREDSTAVA 

Predstavnici stručne službe Ministarstva hrvatskih branitelja su tijekom siječnja 2020. godine 

izvršili nadzor nad opisnim i financijskim vrednovanjem rada i provedbe projekata udruge, 

prema davatelju sredstava te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu te se sredstva 

koriste sukladno Ugovoru o planu provedbe. 

Tijekom veljače 2021. godine predstavnici Gradskog ureda za branitelje su došli u kontrolu 

provedbe projekata u 2020. godini te uvidom i pregledom projekata i cjelokupnog poslovanja 

udruge nisu pronađene nikakve nepravilnosti te su sva sredstva utrošena sukladno Ugovoru 

sa davateljem te opisu plana rada. 

U Zagrebu, 13.04.2021. godine 

Predsjednik  

  Ivan Friščić 
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 OPĆI PODACI: UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA 

 OSNOVNI PODACI : 

1. Naziv organizacije Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba 

2. Adresa (ulica i broj) Domobranska 4 

3. Poštanski broj i sjedište 10000 4. Županija  10000 ZAGREB, 

5. Ime i prezime  osobe ovlaštene za 

zastupanje, adresa e-pošte i dužnost 

koju obavlja (npr. predsjednik/-ca, 

direktor/-ica) 

Ivan Friščić, predsjednik 

6. Telefon 01/2344-140 7. Mobitel 098/451-932 

8. Telefaks 01/2344-139 

9.   Adresa e-pošte udhos@udhos- zagreb.hr 

10. Internetska stranica www.udhos-zagreb.hr 

11. Godina osnutka 7.prosinca 1998. 

12.  Datum i godina upisa u matični 

registar 

7.prosinca 1998. 13. Registarski broj 21001549 

14. Registrirana pri (naziv registracijskog 

tijela) 

Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba  

15. Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN) PBZ,  HR8423400091100165345 

16. OIB (osobni identifikacijski broj) 60560597422 

17. RNO (broj u Registru neprofitnih 

organizacija) 

001651 

18. Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu Ciljevi osnivanja Udruge su djelovanje na promicanju i očuvanju 

vrijednosti Domovinskog rata, naročito u dijelu doprinosa 

dragovoljaca u Domovinskom ratu, promicanje tih vrijednosti u 

interesu hrvatskog naroda sukladno zakonskim propisima RH. 

19. Svrha i područje djelovanja Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području braniteljske i 
stradalničke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje i 
socijalne djelatnosti. 
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20. Djelatnost(i) organizacije, sukladno 

Statutu 

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7, Udruga će 
obavljati slijedeće djelatnosti: 
– obilježavanje obljetnica 
– organiziranje prigodnih kulturnih i športskih događaja 
– organiziranje i sudjelovanje u organizaciji očuvanja povijesne 

građe iz Domovinskog rata, 
– pomoć članovima udruge u ostvarenju prava sudionika 

Domovinskog rata, 
– suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim građanskim 

udrugama u RH i izvan nje, 
– suradnja s državnim institucijama i lokalnim vlastima, 
– izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti. 
 

 


