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UVOD 

 

Okvir za djelovanje Udruge je Statut udruge, Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja, 

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz DR-a i članova njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i 

civilnih invalida rata,Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji, Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata, Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji, Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Zakon o 

udrugama i prateći pravilnici i uredbe, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  

 

Udruga je tijekom 2018. financirana putem projekata i programa koje su financirali Ministarstvo 

hrvatskih branitelja, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Splitsko-dalmatinska županija, 

Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Split, Čistoća d.o.o. i Lovrinac d.o.o. 

 

Projekti Udruge veterana HRM 

1. Sjećanje na Domovinski rat 

Programsko područje „Sjećanje na Domovinski rat“ sastoji se od dviju komponenti: Obilježavanje 

obljetnica značajnih povijesnih događaja iz Domovinskog rata te doprinos prikupljanu povijesnih 

činjenica i istina o Domovinskom ratu i ulozi HRM-a, za vrijeme i nakon Domovinskog rata.  

Projekti se realiziraju kroz obilježavanje najznačajnijih datuma i događaja iz Domovinskog rata u 

kojima su sudjelovali pripadnici HRM, a tijekom 2018. realizirani su: Obilježavanje akcije 

Maslenica (27.01.), Obilježavanje pogibije posade i stradavanja barkase HRM-a (28.01.), 

Obilježavanje obrane Novigrada (24.02.), Dan oružanih snaga (28.05), Obilježavanje Dana HRM-

a u Pločama (14.09.), Obilježavanje pogibije Josipa Vranića (24.09.), Obilježavanje pogibije Igora 

Bušelića (07.09.) Obilježavanje Dana antifašističke borbe (22.06.), Dan državnosti (25.06.), Dan 

Neovisnosti (08.10.) Svi sveti (01.11) i Dan domovinske zahvalnosti (05.08.). 

2. Psihosocijalni i edukativni rad s braniteljima i članovima njihovih obitelji 

2.1. Informatička edukacija za branitelje i članove njihovih obitelji 

Projekt se provodi od 2007. godine te uključuje edukacijski rad kao oblik psihosocijalne podrške 

ciljanoj populaciji te se kroz unaprjeđenje obrazovnih i radnih kreativnih kompetencija doprinosi 

unaprjeđenju individualnog psihosocijalnog statusa hrvatskog branitelja. Kroz projekt se provode 

sljedeće aktivnosti: grupna i individualna edukacija iz osnovnih i naprednih informatičkih znanja 

kojima se stječu profesionalne vještine potrebne. U 2018. godini održano je 6 ciklusa radionica, 

ukupno je sudjelovalo 18 sudionika. Voditelj radionica Ante Pletikosić. 



 

2.2. Radno okupacijska terapija u likovnoj radionici 

Radno okupacijske kreativne radionice provode se od 2012. u nekoliko kreativnih radionica. 

Likovna radionica sastoji se od nekoliko podradionica – slikarska, keramičarska, Radionica izrade 

nakita i radionica hobby tehnika. Ovim aktivnostima omogućuje se aktivno korištenje slobodnog 

vremena uz stjecanje novih kreativnih i radnih vještina što doprinosi poboljšanju općeg 

psihofizičkog stanja korisnika. Radionice su vodili Antonia Bekavac i Dona Tomić. Održano je 

šest ciklusa radionica, bilo je prisutno 14 sudionika. 

 

2.3. Pomoć u učenju za djecu hrvatskih branitelja 

 

Stručni djelatnici i studenti volonteri pružaju individualne usluge pružanja „repeticija“ iz predmeta: 

hrvatski jezik, engleski jezik, matematika i fizika. Radi se s djecom iz obitelji hrvatskih branitelja, 

uglavnom slabijeg imovinskog stanja. Neka djeca imaju poteškoće u učenju, a nekima je samo 

potrebno dodatno pojašnjenje nastavnih sadržaja. Dobna struktura korisnike je od 8. do 18. godina. 

Pomoć djeci u učenju pružali su Zrinka Maras i Katica Dumanić, ukupno je ostvareno 110 sati 

individualnog učenja za petnaest djece. 

2.4. Savjetovanje branitelja i članova njihove obitelji o poduzetništvu i samozapošljavanju 

Individualno savjetovanje provodi se u suradnji s stručnjacima iz udruge Poticajna regionalna 

institucija malog poduzetništva – PRIMA. Savjetodavno-informativni sati održavaju se u 

prostorijama Udruge za sve zainteresirane branitelje i članove njihovih obitelji kroz koje će oni 

koji već imaju svoj obrt, firmu ili neki drugi poslovni oblik poboljšat svoje poslovanje, dobit će 

informacije o načinu i uvjetima razvoja postojećeg poslovanja, rješavanju eventualnih trenutnim 

problema u poslovanju, savladavanju tržišnih prepreka, a nezaposleni će dobiti informacije o 

mogućnostima samozapošljavanja, te pronalaženju njima namijenjenih sredstava za pokretanje 

vlastitog posla. Ove godine odazvalo se pet osoba koji su preko udruge dobili savjetovanje o 

otvaranju obrta i firme od ovlaštene konzultantice. 

3. Program socijalnog uključivanja branitelja kroz eko-akcije i zaštitu okoliša 

Svrha programa je provoditi resocijalizaciju branitelja i društveno korisnu aktivnost čišćenja 

podmorja. Aktivnost je izuzetno dobro prihvaćena od strane jedinica lokalne samouprave i 

lokalnog stanovništva i prepoznata od strane MB-a, a podupiru Nacionalni park Mljet, Hrvatska 

ratna mornarica, Park prirode Lastovsko otočje, JLS i brojne udruge, a potpisani su i sporazumi o 

suradnji sa NP Mljet i tvrtkom YACHT WEEK o suradnji u provedbi eko-aktivnosti. Tijekom 

2018. održane su eko akcije na Paklenim otocima 22.04.2018., Barbarincu 12.05.2018., otoku 

Kaprije 19.05.2018., otoku Mljetu i NP Mljet 24.-27.05.2018., Vinišću 09.06.2018. i otoku  

Lastovo 26.-30.09.2018., u čemu je sudjelovalo više od 150 osoba.  



U sklopu projekta MORH je Udruzi tijekom ljetnih praznika ustupio na besplatno korištenje 

jedrilice SALONA 37 i SALONA 45 te su Neven Katić i Slavko Vrlić Djecu iz Doma za djecu 

Maestral iz Splita poveli na 3 jednodnevna izleta na o. Brač i Šoltu. 

 

4. Izdavačka djelatnost 

 

Udruga je nakladnik knjige autora Željka Seretineka naziva „Korčulanske postrojbe u 

Domovinskom ratu“, koja je izdana početkom ove godine te je promocija knjige održana Korčuli, 

Veloj luci, Blatu, Lumbardi i Smokvici. 

Aktivnosti oko izdanja knjige su trajale od 2016. godine kada je upućen projektni prijedlog 

Ministarstvu hrvatskih branitelja za financijskom potporom, a završene su početkom ove godine 

samim tiskanjem 1000 primjeraka. Udrugu su u izdavanju knjige financijski podržali  

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Korčula, Općine Vela 

Luka, Blato, Smokvica, Lumbarda, Hrvatska pošta, Hotelsko poduzeće Korčula, Općina Orebić te 

u jednom dijelu autor knjige sam snosio troškove. 

 

5. Međunarodna suradnja 

 

Udruga je ove godine aplicirala za članstvo u Međunarodnoj mornaričkoj udruzi IMC 

(International Maritime Confederation) te su u tu svrhu prevedeni Statut i skraćena verzija 

Strateškog plana kod ovlaštenog prevoditelja za engleski jezik.  

U sklopu ovog programa članovi udruge iz Pule, Splita i Korčule su temeljem poziva Udruge 

podvodnih diverzanata ANAIM iz La Spezie posjetili jednu od največih mornaričkih baza Italije u 

istoimenom gradu i u prisustvu admirala Marka Cuciza obišli su bazu te posjetili mornarički muzej. 

Udruga mornaričko–desantnog pješaštva 'Vanga' iz Pule u suradnji s Ö.M.V iz Austrije obilježila 

100. obljetnice završetka Prvog svjetskog rata, 02.11. upriličen je posjet mjestu potonuća bojnog 

broda “Viribus Unitis” iz 1918. godine.  

6. Jačanje kapaciteta članova i zaposlenika udruge 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom 

travnja 2018. godine održala ciklus predavanja i radionica pod nazivom „EU ŠKOLA“ – program 

obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz bespovratnih sredstava 

Europske Unije, na kojima je sudjelovao programski koordinator udruge. 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organiziralo je LIFE regionalne radionice „Kako 

pripremiti LIFE projekt“ Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen 

financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. Radionica je održana u 

Splitu, 24. travnja. Sudjelovali su predsjednik udruge i programski koordinator udruge. 

Operativni sastanak o predstavljanju EU projekta „ Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju 

psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – Faza 1“  koji se 



održao u srijedu, 9. svibnja 2018. godine u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Na sastanku u ime 

udruge sudjelovali administrativno-financijska tajnica udruge i programski koordinator udruge. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja 17., 18. i 19. svibnja 2018. godine u Zagrebu 

organiziralo „Simpozij stručnjaka koji pružaju skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima 

Domovinskog rata''. Simpozij se održao, u prostorijama Zagrebačkog velesajma. Na sastanku u 

ime udruge sudjelovao programski koordinator udruge. 

 

Ured za udruge organizirao dvodnevnu radionicu „Europski socijalni fond - od projektne ideje do 

provedbe projekta“ Cilj radionice je osmišljavanja i razrada projektnih ideja za potencijalne 

prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog 

socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Sudjelovao programski 

koordinator udruge. 

 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije 25.10.2018. 

organizirala jednodnevnu radionicu na temu „Strateško planiranje“. Izvoditelji radionice bili su 

stručnjaci iz WYG SAVJETOVANJE d.o.o. iz Zagreba. Radionica je imala cilj polaznicima 

približiti proces strateškog planiranja, ulogu strateških dokumenata. Sudjelovao programski 

koordinator udruge. 

7. Ostale aktivnosti udruge 

 

Sa obrazovnim i znanstvenim ustanovama planira se nastavak suradnje u aktivnostima prikupljanja 

i informiranja javnosti o povijesnim činjenicama iz Domovinskog rata i ulozi HRM-a u tom 

razdoblju te u provedbi znanstvenih istraživanja vezanih za fiziološke procese i njihovom utjecaju 

na zdravlje koji se događaju uslijed ronjenja i popratnih aktivnosti. Ističemo suradnju sa 

Sveučilištem u Splitu – Medicinski fakultet, Pomorskim fakultetom u Splitu, Zavodom za 

podvodnu i pomorsku medicinu, Hrvatskim državnim arhivom, Memorijalno-dokumentacijskim 

centrom u Zagrebu, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Zagrebu, itd. 

 

Neven Katić je ispred Udruge veterana HRM predstavnik u peteročlanom savjetodavnom tijelu za 

predstojeći Muzej Domovinskog rata. 

 

Svečana prisega 16. naraštaja kadeta Oružanih snaga RH i obilježavanje početka akademske 

godine sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija održala se 21. rujna 2018. godine u 

vojarni Admiral flote Sveto Letica – Barba u Splitu. U  ime Udruge veterana HRM svečanosti 

prisustvovali Josip Ovas, Mladen Hrabar, Vladimir Jagar i Slavko Brtičević. 

 

Udruga je pomogla u Humanitarnoj akciji prikupljanje pomoći za Tonku Hofmann majku umrlog 

člana udruge Željka Lendića, koja je nepokretna živjela u neuvjetnim uvjetima u Varošu o čemu je 

pisala Slobodna Dalmacija. Članovi i zaposlenici udruge donirali 1150,00 kuna koji su uplaćeni u 

tu svrhu na račun Caritasa. 

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održana svečana sjednica Županijske skupštine Splitsko-

dalmatinske županije. U ime udruge sudjelovao Mladen Hrabar. 



Skupštinom održanom u Domu Hrvatske vojske u Lori, kojoj je prethodilo polaganje vijenaca na 

Groblju branitelja na Lovrincu i misa u crkvi sv. Ante u Poljudu, splitska Udruga roditelja 

poginulih branitelja Domovinskog rata obilježila je danas 26. obljetnicu svoga osnutka. U ime 

udruge sudjelovao Mladen Hrabar.  

Udruga je poslala Ministarstvu hrvatskih branitelja. Zamolba za prijam i priznavanje statusa 

branitelja iz Domovinskog rata djelatnicima Pomorskog centra za elektroniku d.o.o. Ministarstvo 

hrvatskih branitelja je proslijedilo spis Ministarstvu obrane koje je odgovorilo da ne mogu 

postupati po zahtjevu budući prema važećim zakonskim propisima status branitelja se može 

zatražiti pojedinačno, putem upravnog postupka u nadležnim uredima državne uprave. 

Udruga je na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja iskazala interes za sudjelovanjem njenih 

članova u sustavu Domovinske sigurnosti. 

Zbog navodno neplaćenih računa Vodovod i kanalizacija d.o.o. podignuli su tužbu na Općinskom 

sudu u Splitu protiv UVHRM-a i ostalih udruga koje su prijavljene na adresi Bana Jelačića 4. 

Održana su dva ročišta na kojima su udrugu zastupali tajnik Slavko Brtičević i administativno-

financijska tajnica Zemira Tonković. Gospođa Tonković je u dokaznom postupku prikazala račune 

koje je UVHRM plaćao Vodovodu i kanalizaciji. Sutkinja Jelena Lončar u prvostupanjskoj presudi 

odbacila je tužbu ViK-a. Daljnji nastavak ovog sudskog procesa ovisi o žalbi ViK-a. 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice korisnik je institucionalne podrške 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva hrvatskih branitelja. 


