IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA
- ZAJEDNICE UDRUGA
za 2020. godinu

HČZ-ZU je Centar znanja u području unapređenja kvalitete
življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata
u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom
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IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA- ZAJEDNICE UDRUGA
ZA 2020.godinu
Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga u 2020. godini proveo je sljedeće
skupine planiranih aktivnosti koju uključuju:

4.

Međunarodnu suradnju Hrvatskog časničkog zbora-ZU RH u 2020. godini
Osposobljavanje pričuvnih časnika
Obilježavanje obljetnica i blagdana i prezentacija i afirmacija Domovinskog rata i
njegovih sudionika
Ostale aktivnosti

1.

MEĐUNARODNA SURADNJA HČZ-ZU

1.
2.
3.

Uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja u 2020. godini sudjelovali smo slijedećim
međunarodnim aktivnostima:
1.1.

ZIMSKI SASTANAK (MWM) CIOR-a i CIOMR – 18.-21.02.2020.
(sudjelovanje Hrvatske delegacije)

U vremenu od 18. do 21. veljače 2020. u Briselu u zgradi NATO-a održan je zimski sastanak
CIOR–a (La Confederation Interralliee des Officers de Reserve – The Interallied onfederation of
Reserve Officer). Ispred Hrvatskog časničkog zbora na sastanku su sudjelovali brigadir u miru
Neven Cugelj i bojnik u miru Mladen Lalić.
Prvi dan, 18. veljače 2020. bio je dan dolazaka sudionika i registracija. Sljedećeg dana 19. veljače
CIOR je započeo sa svojim radom, a prva tema dnevnog reda bio je novi Statut. Zaključak je da
Odbor za pravna pitanja napravi prijedlog novog Statuta koji bi trebao biti razmatran i prihvaćen
lipnja 2020. na ljetnom sastanku. Vezano za ovu temu, treba svakako napomenuti da nije moguće
aktivno sudjelovati u raspravama ako se ne prisustvuje svim sastancima. HČZ nije imao svoje
predstavnike na posljednja dva sastanka i to je bila prepreka da se na zimskom sastanku aktivnije
sudjeluje u raspravama koje su pokrenute ranije. U nastavku se raspravljalo o problemu nedostatka
ljudi u pojedinim odborima što umnogome otežava rad istih. Isti ljudi već duže vrijeme obavljaju
ključne poslove u pojedinim odborima i potrebno ih je zamijeniti.
Uobičajeno je da zimski sastanak CIOR-a koji se održava u zgradi NATO-a posjeti visoki
dužnosnik NATO-a. Ove godine to je bio zamjenik glavnog tajnika general Mircea Geoana koji je
održao predavanje na temu „NATO i trenutačni izazovi“. Govoreći o ulozi NATO-a posebno je
istaknuo da je to organizacija koja osigurava sigurnost i prosperitet za svoje članice, ali i da ima
veliku i pozitivnu ulogu u izgradnji stabilnijeg i sigurnijeg svijeta. NATO trenutačno najveći
sigurnosni izazov vidi u jačanju kineske i ruske vojne sile kao i njihovom demonstriranju iste.
Iako naglašava da je NATO daleko najjača vojna sila na svijetu, ne zanemaruje ni opasnosti koje
dolaze od ove dvije države. Drugi veliki izazov za svjetski mir je terorizam, ali NATO to ne vidi
kao ugrozu na koju bi trebao reagirati. Prema riječima zamjenika glavnog tajnika, generala
Geoana, terorizam je ugroza, ali lokalnog karaktera i svaka država bi trebala na terorizam
odgovarati samostalno. Nije isključena ni pomoć ostalih članova, ali prvenstveno se pozivaju
države da preuzimaju odgovornost za terorističke aktivnosti na svom teritoriju.
U nastavku rada raspravljalo se o modalitetu prijema novih članova u CIOR.
Treći dan započeo je prezentacijom o budućoj ulozi pričuvnih časnika. To je tema koja ima različit
utjecaj na pojedine članice CIOR-a. Neke države, kao što su UK i USA, imaju vrlo razvijen sustav
pričuvnih časnika koji je neusporediv s drugim državama. Samim tim te države daju veću važnost

3

radu i ulozi CIOR-a, ali i pokazuju intenciju da rad unutar organizacije podignu na puno veću
razinu. Neophodno je bliže povezati CIOR i NATO kako bi se iskoristili potencijali obiju
organizacija. Sudionici rada odbora iznosili su svoje stavove i prijedloge, ali nije donesen zbirni
zaključak, jer ga nije moguće uobličiti zbog velikih razlika u sustavima država članica CIOR-a.
Opći zaključak bi bio da je sigurnosna situacija u svijetu vrlo kompleksna i da je potrebno biti vrlo
oprezan. Ljudski resursi su vrlo bitan faktor u jačanju sigurnosne situacije i treba biti racionalan s
uporabom istih. Napominje se i velika potencijalna snaga pričuvnih časnika i njihov intelektualni
potencijal koji bi se mogao iskoristiti u izradi strateških dokumenata.
U nastavku konferencije, predstavnici pojedinih odbora, kojih je ukupno 9, podnosili su svoja
godišnja izvješća. Izvješća nekih od odbora su prihvaćana bez velike rasprave, kao što su:
financije, Odbor za učenje jezika, Odbor za odnose s javnošću, CIMIC odbor.
Na kraju se razgovaralo o predsjedanju CIOR-om u sljedećim dvogodišnjim razdobljima.
Kandidaturu za predsjedanjem 2021. – 2022. podnijela je Njemačka, a za period 2023. 2024.
kandidirala se Estonija. Međusastanak ove godine održao bi se u Njemačkoj, u Berlinu i to od 5.
do 8. studenog. Ljetna konferencija CIOR-a ove godine održala bi se u Liege u Belgiji i to od 2.
do 12. kolovoza. Ove godine je ljetna konferencija nešto duža jer bi se u isto vrijeme održavala
takmičenja MILCOM-a. Rasprava se vodila i o visini kotizacije i prijedlog je da se ista dovede na
najmanju moguću razinu.
Članak i fotografije o ovom susretu objavljeni su na WEB stranici HČZ-ZU- www.hcz-zu.hr :
https://hcz-zu.hr/zimski-sastanak-mwm-cior-i-ciomr-bruxelles-18-21-veljace-2020/
1.2. ONLINE PREDAVANJE ZA ZVEZU SLOVENSKIH ČASTNIKOV, 17. prosinca
2020.
U duhu nastavka dobre suradnje između HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA-ZAJEDNICE
UDRUGA i ZVEZE SLOVENSKIH ČASNIKOV 17. prosinca 2020. godine brigadir u mirovini
Stanislav Linić održao je online predavanje na temu „UKRAJINA IZMEĐU ISTOKA I
ZAPADA“. Predavanje je održano na inicijativu generala Martina Jugovca, generalnog tajnika
ZSČ a prisustvovalo mu je desetak članova predsjedništva ZSČ na čelu sa predsjednikom,
generalom Štajnerom. Po završetku predavanja razvila se interesantna rasprava uz mnogo pitanja
vezanih za tematiku Ruske ekspanzije i hibridnog ratovanja.
Članak o ovoj aktivnosti objavljeni su na WEB stranici HČZ-ZU- www.hcz-zu.hr :
http://hcz-zu.hr/online-predavanje-za-zvezu-slovenskih-castnikov/

1.3.

ONLINE SASTANAK PREDSTAVNIKA GAMINGER INICIJATIVE,
18. prosinca 2020.

Online sastanak predstavnika Gaminger inicijative održan je na inicijativu čelnika talijanske
Udruge pričuvnih časnika (UNUCI – „L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia“)
zaduženog za međunarodnu suradnju te trenutnog predsjedatelja inicijativom, kapetana fregate
Guiseppea Filippa Imbalzana. U radu sastanka sudjelovali su predstavnici Češke, Hrvatske, Italije,
Njemačke, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Švicarske. Zbog pandemije COVID-19
tijekom godine nisu održavane aktivnosti Gaminger inicijative tako da ovaj sastanak predstavlja
novi način komunikacije do uspostave uvjeta za sigurno pokretanje ranije planiranih aktivnosti.
Tijekom sastanka predstavnici udruga članica Gaminger inicijative upoznali su s aktivnostima
njihovih Oružanih snaga i posebno pričuvne komponente u potpori civilnih vlasti pri provedbi
aktivnosti borbe protiv virusa SARS-COV2 te o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u njihovim
državama.
Dogovoreno je i preuzimanje predsjedanja Gaminger inicijativom od strane „Zveze Slovenskih
Častnikov“ u rujnu 2021. godine te od švicarske udruge SOA („Schweizerische
Offiziersgesellschaft” ili eng. Swiss Officers’ Association) u rujnu 2023. godine. U rujnu iduće
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godine predsjedanje bi trebao preuzeti slovenski brigadir Vilim Kobal a dužnost potpredsjednika
švicarski pukovnik Philipp Leo. Predstavnik Češke već je ranije najavio spremnost organizacije
jesenskog sastanka Gaminger inicijative koji bi se trebao održati u moravskom gradu Taboru
ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Slični online sastanci dogovoreni su kao
redovni način komuniciranja sve do stvaranja povoljnih epidemioloških uvjeta za održavanje
ranijih formata sastajanja. U radu online sastanka je u ime HČZ-ZU sudjelovao je brigadir u
mirovini Branko Gačak, koji je ukratko upoznao o aktivnostima Oružanih snaga RH u potpori
aktivnosti Nacionalnog stožera Civilne zaštite u vremenu od ožujka do sredine prosinca tekuće
godine.
Članak o ovoj aktivnosti objavljeni su na WEB stranici HČZ-ZU- www.hcz-zu.hr :
http://hcz-zu.hr/online-sastanak-predstavnika-gaminger-inicijative-18-prosinca-2020/

1.4. PLANIRANE I NEODRAĐENE AKTIVNOSTI ZBOG PANDEMIJE
U razdoblju od 01. 05. - 31. 12. 2020. planirali smo slijedeće aktivnosti, koje nisu mogle biti
provedene zbog primjena epidrmioloških mjera vezanih uz COVID-19. To su:
1.
2.
3.
4.
5.

Vojnoredarstveno hodočašće u Lourdes u mjesecu svibnju
PROLJETNI SASTANAK GAMINGER INICIJATIVE –GAMING I u lipnju,
MEĐUNARODNI RAFTING PO RIJECI KUPI 2020 početkom kolovoza,
LJETNI KONGRES CIOR-a u kolovozu te
JESENSKI SASTANAK GAMINGER INICIJATIVE – GAMING II u rujnu.

Međutim zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 aktivnosti navedene pod rednim
brojem 1., 2. i 4. odgođene su od strane organizatora (Vojni ordinarijat RH, GAMINGER
Inicijative i CIOR-a) znatno prije njihovog planiranog održavanja.
Organizatori za aktivnost (ZSČ, Zveza Slovenskih Častnikov i HČZ-ZU, Hrvatski časnički zborZajednica udruga) navedenu pod rednim brojem 3. su nakon izbijanja pandemije tražili
mogućnosti novog konteksta i sadržaja održavanja tradicionalnog raftinga u novonastalim
uvjetima. Umjesto raftinga gumenih čamaca od desetak veslača izabran je prikladniji kajak s
jednim veslačem. Ovakva aktivnost je ove godine trebala biti provedena u Republici Sloveniji i sa
slovenskim veslačima, dok se od HČZ-ZU očekivao simbolična nazočnost tročlanog izaslanstva
prilikom otvaranja raftinga u Metlici, 1. kolovoza 2020. Iako je tročlano izaslanstvo HČZ-ZU koje
su činili predsjednik i potpredsjednik HČZ-ZU Branko Gačak i Igor Majetić te predsjednik HČZ
Ozlja Robert Lukač, zbog novouvedenih mjera i međudržavnog režima primjene mjera protiv
COVID-19, morali su se vratiti neposredno nakon izlaza na graničnom prijelazu u Jurovskom
Brodu. Zbog toga ovogodišnji rafting nema karakter bilateralne aktivnosti, već je jednostrana
aktivnost slovenske strane, odnosno Zveze Slovenskih Častnikov.
Aktivnost pod rednim brojem 5. - Jesenski sastanak GAMINGER INICIJATIVE koji je bio
planiran za mjesec rujan nije održan zbog situacije I mjera uzrokovanih pandemijom COVID

1.5.

Članarina CIOR-u

Plaćanje godišnje članarine CIOR-u obveza je svih članica. Članarina CIOR-u za razdoblje od 01.
10. 2020. - 30. 09. 2021. nije plaćena iz razloga što se u CIOR-u razmišlja o smanjenju članarine
zbog rada u uvjetima pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a zbog problema vezanih uz
registraciju CIOR-a sukladno novom belgijskom zakonu o udrugama, odluka nije donijeta do
kraja 2020. godine.
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1.6.

INFORMIRANJE ČLANSTVA I JAVNOSTI

Programi međunarodnih aktivnosti objavljuju se tri mjeseca prije održavanja na WEB stranicama
CIOR-a i Gaminger Inicijative.
Nakon održanih aktivnosti o tijeku istih pored WEB stranica CIOR-a, GI i HČZ-ZU daju se
objave i u elektronskim medijima države gdje su se aktivnosti provele.
O provedenim aktivnostima objavljeno je puno članaka i fotografija koji su dostupni na
WEB stranicama HČZ-ZU, CIOR-a i GI.

2.

OSPOSOBLJAVANJE PRIČUVNIH ČASNIKA

Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga u 2020. godini NIJE proveo sve planirane
aktivnosti zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 , a poradi koje nismo dobili ni
potporu OS RH.
U 2020. godini imali smo planirane slijedeće aktivnosti:
Susret časnika HČZ-ZU pod nazivom „Banovina 2020“
Takmičenje HČZ Karlovačke županije u streljaštvu
Takmičenje u gađanju iz AP i pištolja za HČZ Zagrebačke županije, HČZ Koprivničkokriževačke županije, HČZ Hrvatskog Zagorja, HČZ Brodsko-posavske županije te HČZ
gradova: Zagreb, Novska, Pakrac-Lipik, Požega, Virovitica, Slatina i Orahovica.
4.
Sudjelovanje HČZ-ZU na 26. prvenstvu OS RH u streljaštvu
5.
Sjednice Predsjedništva, Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti HČZ-ZU te 15.
(petnaestog) redovnog Sabor HČZ-ZU
6.
Sudjelovanje članova HČZ-ZU RH na aktivnostima koje će provoditi OS RH u 2020.
godini – po pozivu
7.
Sudjelovanje vodstva HČZ-ZU RH na skupštinama i programima koje će provoditi gradske i
županijske organizacije – članice HČZ-ZU
8.
Sudjelovanje u aktivnostima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i u 9. Centru
znanja za društveni razvoj u RH. Ovoj aktivnosti potrebno je posvetiti dodatnu pozornost te
sve novo-spoznato i naučeno tijekom redovnih radionica i sastanaka organiziranim u NZCD
prenositi svim članicama HČZ-ZU. U cilju provedbe navedenoga organizirati će se ciljane
stručne radionice za članice HČZ-ZU.
Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nismo proveli aktivnosti pod rednim
brojem 1., 2., 3., 4. i 6.
U nastavku dajemo opis provedenih aktivnosti prema redoslijedu provedbe.
1.
2.
3.

OPIS AKTIVNOSTI:
2.1.

Radni sastanak Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnika
braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata – 11. 02. 2020.

Cjelodnevni radni sastanak čelnika i predstavnika braniteljskih i stradalničkih udruga iz
Domovinskog rata i čelnih ljudi Ministarstva hrvatskih branitelja održan je u prostorijama
Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagrebu, 11. veljače 2020. godine.
Uz nazočnost državnih tajnika Ivana Vulića i Nevenke Benić, pomoćnika ministra Stjepana Sučića
i Dinka Tandare i glavnog tajnika Ivana Akmadže te drugih čelnika ministarstva i područnih
jedinica i djelatnika ministarstva sastanak je otvorio i vodio ministar Tomo Medved.
Tijekom sastanka predstavnicima udruga prezentiran je dosadašnji rad i postignuća u radu, zatim
analiza rada tijekom protekle godine te planovi za 2020. godinu. Ministar Tomo Medved naglasio
je kako je cilj ovakvih sastanaka izgradnja kvalitetnih partnerskih odnosa sa svim braniteljskim i
stradalničkim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.
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Radni sastanak je podijeljen u tri tematska bloka unutar kojih su kroz prezentacije rada nadležnih
ustrojstvenih cjelina predstavnici udruga informirani o najvažnijim područjima rada Ministarstva
hrvatskih branitelja te o drugim važnim pitanjima vezanim uz rad braniteljskih i stradalničkih
udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
U okviru prvog tematskog bloka, glavni tajnik Ivica Akmadža predstavio je okupljenima razloge i
potrebu predlaganja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Izmjene i dopune Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata. Rok za prijedlog prvo-spomenutog Zakona je drugo tromjesečje ove godine
a za prijedlog drugog je kraj ožujka ove godine. Predlaganje izmjena i dopuna vezano je uz
rješavanje određenih poteškoća koje su se pojavljivale u dosadašnjoj dvogodišnjoj primjeni (za
većinu odredbi Zakona) te potrebi poboljšanja procedura i vremena rješavanja određenih pitanja
Prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na definiciju hrvatskih branitelja, status pripadnika Narodne
zaštite, status HRVI, pitanja standarda obveznog zdravstvenog osiguranja, pitanja iz područja
mirovinskog osiguranja i najniže mirovine, prava na troškove ukopa i druga pitanja. Načelnik
Sektora za upravne i pravne poslove Vladimir Bergman prezentirao je postupak ostvarivanja
statusa HRVI, zatim izvješće za 2019. te plan za 2020. godinu. Na kraju prvog tematskog bloka
prezentirani su podaci o broju braniteljsko stradalničke populacije, broju poginulih i nestalih,
strukturi umirovljenih, nezaposlenih te umrlih branitelja. Početkom 2020. godine bilo je preko 435
tisuća branitelja. Poginulih je 8394 branitelja, a umrlih nešto preko 65 tisuća. Suicid je počinilo
gotovo 6300 branitelja a status HRVI ima 57 tisuća branitelja. U radnom odnosu je 184 tisuća
branitelja, a primanja po Zakonu o mirovinskom osiguranju ima oko 55 tisuća branitelja, dok oko
76 tisuća nema nikakvih naknada.
U okviru drugog tematskog bloka, pomoćnik ministra Stjepan Sučić je održao prezentaciju o
aktivnostima u procesu traženja nestalih te unapređenjem metodologija rada. Ukazao je na
činjenicu još uvijek 1876 nerazriješenih slučaja, od kojih je za 405 poznato mjesto ukopa a za
1471 slučaj se to ne zna. Najveći dio neriješenih slučajeva nalazi se na području Vukovara, a
Ministarstvo hrvatskih branitelja je u suradnji s ostalim institucijama Vlade RH i OS RH provela
golema i opsežna pretraživanja i iskapanja terena. Tijekom prošle godine detektirano je 194
moguće lokacije ukopa nestalih a 118 nestalih je ekshumirano.
Glavna savjetnica Željka Žokalj objasnila je aktivnosti vezane za probleme bivših zatočenika u
srpskim koncentracijskim logorim. Iz izlaganja se može zaključivati o potpunoj nesuradnji
srpskog pravosuđa, koje odbija hrvatske tužbe. Tijekom 2019. podignuta je jedna tužba protiv
Republike Srbije, a građani Republike Srbije su podigli 93 tužbe protiv Republike Hrvatske.
Sasvim je druga situacija s Crnogorskim sudovima koji su zbog tužbi hrvatskih građana za
obeštećenjem u logoru Morinj donijeli 220 odluka u njihovu korist. Naglašeno je kako je za
hrvatske građane ustrojeno Povjerenstvo za pružanje pravne pomoći u slučaju negativnih
drugostupanjskih odluka srpskih sudova, a ministar je potvrdio da će Vlada RH maksimalno
pomoći hrvatskim građanima u vođenju daljnjih postupaka.
Načelnik Sektora za stambeno zbrinjavanje Željko Motik prezentirao je izvješće o stambenom
zbrinjavanju i plan za 2020. godinu. Govorio je o tri modela zbrinjavanja, uključujući dodjele
stanova, zatim stambenih kredita i financijske potpore. U periodu od 2016. do kraja prošle godine
dodijeljeno je 278 stana, zatim 841 stambeni kredit u vrijednosti 115 milijuna kuna te 539
financijskih potpora u vrijednosti od 42 milijuna kuna. Tijekom 2019. godine zbrinuto je 395
obitelji i dodijeljeno 78 stanova.
Predsjednik Uprave Inter Capital Asset Management d.o.o. Ivan Kurtović prezentirao je podatke
koji svjedoče o porastu vrijednosti Fonda koji je u odnosu na 2016. godinu povećan za 33%.
Ulaganjima u udio u HT vrijednost Fonda je sa 661 milijun kuna u 2016. uvećana na 996 milijuna
kuna početkom tekuće godine. Pojasnio je i podjelu dobiti koja ide u Zakladu hrvatskih branitelja i
u dividendu vlasnicima vlasničkih udjela.
Načelnica Sektora za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti
Zlatkica Marinković-Danilović objasnila aktivnosti Ministarstva u području zaštite i očuvanja
zdravlja hrvatskih branitelja. Naglasila je da je prosjek dobi umrlih hrvatskih branitelja 63 godine i
4 mjeseca, te da je u protekloj godini umrlo 4145 branitelja, od kojih 673 ima status HRVI.
Upoznala je nazočne o Programu Vlade RH koji obuhvaća skrb o braniteljima koja se provodi
kroz opće i županijske bolnice, kliničke bolnice i kliničke bolničke centre, za rad kojih je u
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proračunu osigurano 17.820.000 kuna. Rezultat aktivnosti koje se provode u okviru Programa i
mjera očuvanja zdravlja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je dijagnosticiranje više od
30.000 novoutvrđenih bolesti ili promjena stanja zdravlja. Rad područnih jedinica prezentirala je
načelnica Sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Katica Perković, koja navodi podatak
od preko 63.000 obrađenih zahtjeva i konkretnih pomoći tražiteljima. Ove aktivnosti odradili su
zaposlenici 21 područne jedinice, u kojima je zaposleno 43 pravnika, zatim 34 socijalna radnika,
21 sociologa, 6 liječnika te 20-ak ostalih stručnih djelatnika. Neki zahtjevi uspješno se rješavaju
jednim sastankom i u nekoliko desetaka minuta, dok pak neki koji su složeniji iziskuju višestruko i
trajnije rješavanje. u nekoliko Voditeljica Područne jedinice Osijek. Sanja Ivković s primjerima iz
prakse. Kazala je kako mjesečno imaju preko 700 zahtjeva za stručnom psiho-socijalnom pomoći
te da su tijekom protekle godine obradili preko 8000 zahtjeva.
Treći tematski blok obuhvaćao je izvješće o realiziranim EU projektima u 2019. i planove za
2020. godinu, zatim aktivnosti vezane uz rad braniteljskih zadruga te informiranje o javnim
pozivima i natječajima u 2020. godini i jedinstvenom protokolu i godišnjem kalendaru
obilježavanja obljetnica i datuma iz Domovinskog rata.
Načelnica Sektora za strateško planiranje i EU projekte, Lea Talevski izvijestila je o provedbi
natječaja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz programe psiho-socijalnog osnaživanja za koji
je u protekloj godini dodijeljeno oko 50 milijuna kuna, zatim o izgradnji veteranskih centara te o
izrazito zahtjevnim aktivnostima digitaliziranog arhiviranja građe vezane uz branitelji i stradalnike
iz Domovinskog rata. Ove aktivnosti uključuju digitalnu pohranu više od 3,5 milijuna
dokumenata.
Načelnica Sektora za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti
Domovinskog rata Marijana Tkalec govorila je o radu zadruga hrvatskih branitelja. Ističe uspješno
funkcioniranje 509 braniteljskih zadruga u rad kojih je uključeno oko 4600 osoba te odličnu
suradnju Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravke iz Koprivnice, kroz koji su ugovorima
braniteljske zadruge isporučile gotovo 12 tisuća tona poljoprivrednih proizvoda, voća, povrća i
žitarica koprivničkoj Podravci. Govoreno je i o potporama Ministarstva koje mogu ostvariti
braniteljske zadruge kroz programe potpore radu zadruga, zatim potpore proširenja djelatnosti te
potpore zapošljavanja.
Javne pozivi i natječaje koji su planirani u 2020. godini predstavila je, načelnica Sektora za udruge
iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata Mirela Buterin. Tijekom tekuće godine planira
se objava ukupno 18 javnih poziva i natječaja, od kojih će 15 biti financirani iz sredstava
proračuna Vlade RH a tri iz sredstava ESF. Prva dva natječaja za provedbu programa Promicanje
vrijednosti DT i Psiho-socijalno osvježavanje, za koje je osigurano 15,4 milijuna kuna biti će
otvoreni 17. veljače i trajati do 18. ožujka, dok će treći natječaj za program Obilježavanje
obljetnica iz DR u vrijednosti od 3 milijuna kuna, biti otvoren od 20. veljače do 20. ožujka. Iz ESF
sredstava financirati će se program Društvenog poduzetništva, a alokacija će iznositi 45 milijuna
kuna.
Voditeljica Službe Danijela Majko govorila je o pitanjima vezanim uz jedinstveni protokol i
godišnji kalendar obljetnica iz Domovinskog rata te najavila kako će MHB prije usvajanja
dokumenta vezanog uz predmetno pitanje braniteljskim udrugama uputiti Smjernice vezane uz
protokol i kalendar obljetnica.
Radnom sastanku u ime Hrvatskog časničkog zbora nazočio je predsjednik Zajednice
udruga Branko Gačak.
Članak na WEB stranici HČZ-ZU: https://hcz-zu.hr/radni-sastanak-ministarstva-hrvatskih-braniteljai-predstavnika-braniteljskih-i-stradalnickih-udruga-iz-domovinskog-rata/
Poveznica MHB:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/odrzan-sastanak-s-udrugama-iz-domovinskog-rata/3571

2.2.

Koordinacijski sastanak Centara znanja za društveni razvoj, 15. – 17. 06. 2020.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirala je koordinacijski sastanak
Centara znanja za društveni razvoj, koji je održan u Šibeniku od 15. do 17. lipnja 2020.
Poslije uvodnog osvrta Cvjetane Plavša – Matić, upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva, predstavnici Centara znanja osvrnuli su se na aktualnu situaciju u udrugama i
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raspravljali o izazovima rada Centara znanja kao posljedice pandemije COVID-19. Raspravljalo
se i o provedbi aktivnosti do kraja godine u novonastalim uvjetima.
Sve udruge sudionice sastanka osvrnule su se na poteškoće i probleme u funkcioniranju u
novonastaloj situaciji (pandemija, potres) vezane uz okupljanje i donošenje odluka te uz
financijske poteškoće uzrokovane ukidanjem nekih od javnih natječaja i poziva. Govorilo se i o
problemima ljudskih prava, problemima izoliranosti, problemima osoba s invaliditetom posebnim
potrebama te poremećajima u komunikaciji i izvješćivanju. Istaknuto je kako je ovo ujedno i
prilika za sinergiju te izgradnju novog društva do 2030.
U nastavku sastanka razgovaralo se na temu unapređenja djelovanja institucionalnoga okvira za
podršku razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj i strateškim okvirima za sustavnu podršku. Uz
predstavnike udruga članica u razgovoru su sudjelovali Helena Beus, ravnateljica Vladinog Ureda
za udruge, Danko Relić, predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva i Cvjetana Plavša – Matić,
upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Cvjetana Plavša – Matić prezentirala
je pregled razvoja zaklade od osnutka 2003. do danas te istakla značaj izgradnje svijesti da se
organizirano civilno društvo mijenja te će i Nacionalna zaklada morati mijenjati sukladno
izazovima civilnog društva. Organizacije civilnog društva moraju biti proaktivni čimbenici
civilnog društva, pokušavati predvidjeti društvena događanja i tijekove te unaprijed planirati svoje
aktivnosti i aktivno djelovati.
Danko Relić, predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva, vidi poboljšanje stanja civilnog
društva u Hrvatskoj te smatra kako udruge civilnog društva moraju biti korektiv društvenih
promjena.
Drugi dan rada sastanka, u okviru teme vezane uz model podrške organiziranom civilnom društvu
u Hrvatskoj kakvog trebamo, sastanku se pridružio ministar regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije Marko Pavić. Raspravljalo se o mogućoj financijski podržati organizacije civilnog
društva u budućnosti.
Ministar je okrenuo tezu, te naglasio kako bismo trebali razmišljati na koji način civilno društvo
može pomoći lokalnoj zajednici a da bi te aktivnosti i programe bilo vrijedno (financijski)
podržati, odnosno, koji model podrške lokalne zajednice trebaju, a da bi ga institucije mogle
podržati.
Također je rekao da će Centri znanja dobiti sredstva za oporavak iz EU fondova, temeljem
programa i natječaja.
Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade, istakao je da ne smijemo biti financirani
samo od EU jer to nosi rizike i u tom slučaju za tri godine civilnog društva više nema. To može
biti dodatni novac za dodatne programe, ali ne trajno i jedino financiranje te da nacionalni izvori
financiranja moraju ostati prioritet financiranja.
Taj stav dijele i predstavnici udruga nazočnih sastanku. Naime, stalno financiranje iz nacionalnih
izvora mora ostati i nadalje, a projekti financirani iz EU fondova trebaju biti samo nadogradnja za
pojedine aktivnosti i projekte, odnosno njihova dodana vrijednost.
U drugom dijelu dana govorilo se o unapređenju razvojne suradnje u području Centara znanja za
društveni razvoj u Republici Hrvatskoj. U razgovoru su uz upraviteljicu Nacionalne zaklade
Cvjetanu Plavša-Matić sudjelovali i zamjenici upraviteljice Marija Boltek i Luka Bogdan.
Nazočne udruge nisu imale primjedbi na suradnju s Nacionalnom zakladom, a zamjenica
upraviteljice Marija Boltek osvrnula se na dosadašnje izvješćivanje u sustavu financijske podrške
te kako u izvješćima više ne bi trebalo biti nedostataka. Istakla je i najčešće nedostatke kao što su:
umetanje logotipa NZ u zaglavlje dokumenta udruge, ne pravovremeno dostavljanje zahtjeva za
prenamjenu sredstava, potpisivanje dokumenata i planova od osoba kojima je mandat istekao (u
slučaju potrebe na vrijeme tražiti produljenje) i sl.
U nastavku se razgovaralo o mogućnosti financiranja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj iz
nacionalnih javnih izvora i iz fondova EU.
Istaknute su novosti kao što je ukidanje vođenja vremenika – satnice rada na projektima, odnosno
osobe koje rade fiksni dio radnog vremena na jednom projektu neće morati raditi izvješća o radu.
Također je rečeno kako će se objaviti novi natječaji u suradnji sa Uredom za udruge (COVID) sa
predviđenim iznosima od 100 do 500 tisuća kuna, kao pomoć onima kojima je ukinuto
financiranje u jedinicama lokalne samouprave i natječaji vezani uz kulturu.
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Tema trećeg i ujedno zadnjeg dana sastanka, bila je, odgovor civilnog društva na krizne situacije
društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske (pandemija, migracije, iseljavanje radno aktivnog
stanovništva, digitalno doba, klimatske promjene…).
Kroz razgovor svih sudionika, izrekli su se stavovi o tome kako zamišljamo i kako oslikavamo
otpornu i održivu zajednicu te su naglašeni bitni elementi takve zajednice kao što su: zajedništvo,
solidarnost, uvažavanje, komunikacija…. Uz navedeno naglašeno je i da takva zajednica mora biti
aktivna, uključiva, a za njezinu opstojnost značajna i neophodna je i održivost poduzetništva i
gospodarstva.
Kroz radionicu po grupama pokušalo se doći i do nekih zajedničkih rješenja i prijedloga.
U nastavku rada, kao završnu temu, upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić
predstavila je pilot program: Potencijali zajednice provedba 2020. – 2021. i priprema za iduće
razdoblje.
U ime Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga u aktivnostima trodnevnog radnog
sastanka sudjelovao je zamjenik glavnog tajnika Mladen Lalić.
Na WEB stranici HČZ-ZU objavljeni su članci:
https://hcz-zu.hr/zapoceo-koordinacijski-sastanak-centara-znanja-za-drustveni-razvoj/
https://hcz-zu.hr/odrzan-koordinacijski-sastanak-centara-znanja-za-drustveni-razvoj/

2.3.

Sastanak Udruga članica 9. Centra znanja, 28. 07. 2020.

U prostorijama Humanitarne udruge fra Mladen Hrkač na Kvaternikovom trgu u Zagrebu,
nadnevka 28. srpnja 2020. g s početkom u 11:00 sati, održan je sastanak udruga članica 9. Centra
znanja, sa zadaćom izbora novog koordinatora te priprema za predstojeću konferenciju.
Teme sastanka:
1. Predsjedavanje sastankom i vođenje zapisnika
2. Donošenje Dnevnog reda
3. Pitanje kvoruma i prava glasa pri donošenju odluka
4. Obveze prema sporazumu
5. Pravilnik o radu
6. Razrješivanje dosadašnjeg i imenovanje novog koordinatora 9. CZ
7. Zaključivanje sjednice
Tijek sastanka:
1. Kako dosadašnja koordinatorica zbog zdravstvenih razloga nije mogla nazočiti sjednici, za
voditelja sastanka predložena je i izabrana Ljiljana Alvir.
2. Prethodno definirane teme predložene su kao Dnevni red, što je i jednoglasno usvojeno.
3. Sastanku je nazočilo 9 predstavnika udruga „u živo“ dok su tri predstavnika sastanak pratili i u
njemu učestvovali putem video veze „ZOOM“, što znači da je sastanku na bilo koji od
dogovorenih i spomenutih načina pratilo ukupno 12 predstavnika od 15 udruga članica 9.
Centra znanja.
Na sastanku su nazočile i četiri predstavnice udruga bez prava glasa (administrativni dio).
Zaključeno je i jednoglasno prihvaćeno sudjelovanje svih nazočnih predstavnika udruga u
donošenju odluka (jedna udruga 1 glas), neovisno o njihovoj funkciji u udruzi.
4. Istaknuta je glavna potreba poštivanja svih obveza u Sporazumu, a poseban naglasak stavljen
je na organiziranje nadolazeće konferencije i pri tom poštivanje epidemiološke situacije
vezane uz COVID-19.
Predložio sam zaključak kako je potrebno slijedeći sastanak održati u rujnu 2020. te da se tada
definiraju teme i način održavanja konferencije.
Načelno je dogovoreno da će konferencija se sastojati od 3 elementa:
1. COVID-19
2. zdravstveni elementi – iskustva struke
3. prilagodba Udruga u svojem djelovanju i poslovanju
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Zaključeno je i kako će se u rujnu analizirati troškovi, te mogućnosti i način održavanja
Konferencije uz naglasak na bitnu ulogu koordinatora/ce bez obzira tko će to biti.
5. Vezano uz Pravilnik o radu Zaključeno je da Pravilnik ne treba donositi na brzinu, nego da je
potrebno dobro proanalizirati postojeći prijedlog koji je poslala Marija Lučić, sve nedoumice,
prijedloge i stavove iskomunicirati putem elektronske pošte i na slijedećem sastanku, u rujnu,
uskladiti stavove oko sadržaja Pravilnika.
6. Raspravljalo se o ulozi i zadaćama budućeg koordinatora/ice, a sukladno raspravi i informaciji
da će Marija Lučić biti profesionalno angažirana u NZZRCD predloženo je razrješenje Marije
Lučić. Odluka o razrješenju donesena je jednoglasno. Nakon krače rasprave, jednoglasnom
odlukom Marija Čatalinac imenovana je za novu koordinatoricu 9. Centra znanja sa mandatom
od 28. srpnja 2020. godine do isteka Sporazuma sa NZZRCD. Marija Čatalinac je potvrdila
prihvaćanje odluke i preuzimanja obaveza koje proizlaze iz odluke. Predložila je da se donese
i odluka o novoj zamjenici/ku koordinatorice koji bi mogao/la preuzeti obaveze u slučaju
njene spriječenosti. Njen prijedlog sam podržao. Jednoglasnom odlukom Danijela Perić se
imenuje za zamjenicu koordinatorice 9. Centra znanja, za isti mandat kao i koordinatorica.
7. Predloženo je da se Zapisnik sa održane sjednice pošalje Nacionalnoj zakladi za razvoj
civilnog društva što je i prihvaćeno.
Kao završna misao naglašeno je kako je potrebno ići naprijed, posvetiti se budućim izazovima,
a prošlost ostaviti gdje i pripada.
Ljiljana Alvir se zahvalila svima na odazivu, strpljenju i konstruktivnosti te zaključila rad
sjednice. U nastavku je uslijedilo neformalno druženje uz razgovor.
2.4.

Sastanak udruga 9. Centra znanja – 10. 09. 2020.

U prostorijama Humanitarne udruge fra Mladen Hrkač na Kvaternikovom trgu u Zagrebu,
nadnevka 10. rujna 2020. g s početkom u 11:00 sati, održan je sastanak udruga članica 9. Centra
znanja. Glavna zadaća sastanka bila je dogovor i preuzimanje zadaća vezanih uz provedbu
konferencije sukladno Sporazumu sa NZzRCD.
Dnevni red:
➢ Određivanje zapisničara
➢ Utvrđivanje kvoruma
➢ Usvajanje i ovjera zapisnika sa sjednice održane 28. srpnja 2020.
➢ Izvršavanje obveza prema potpisanom Sporazumu sa NZzRCD
➢ Pravilnik o radu 9. centra znanja - prijedlozi
➢ Domena „9.centarznanja.com“
➢ Zaključivanje sastanka
Tijek sastanka:
Kroz prve tri točke prošli smo brzo. Koordinatorica je predložila da ona vodi zapisnik što je
jednoglasno prihvaćeno. Od ukupno 15 članica 9. CZ sastanku je nazočilo deset predstavnika, dok
su predstavnici dviju udruga članica na sastanku sudjelovale putem video veze (ZOOM) što je
ukupno dvanaest (12) predstavnika udruga.
Potom se pristupilo ovjeri zapisnika sa prethodnog sastanka održanog 28. srpnja 2020. Zapisnik je
svim članicama dostavljen ranije mailom, te nije bilo potrebe za dodatnim diskusijama.
Izvršavanje obaveza prema potpisanom Sporazumu sa NZzRCD
➢
Predloženo je da konferencija bude održana kao i dosadašnjih godina – u živo. Zaključeno
je da će se osigurati uvjeti za održavanje i prisustvovanje sudionika i putem platforme ZOOM.
Na taj način ostavljamo mogućnost održavanja konferencije on line, za slučaj pogoršane
epidemiološke situacije u kojoj bi bili onemogućeni održati konferenciju u živo.
Odlučeno je da se konferencija održi 15. listopada 2020. godine u prostorijama HVIDR-e
grada Zagreba.
➢
Elementi konferencije dogovoreni na prošlom sastanku sada su i potvrđeni. Konferencija
će se sastojati od dva dijela.
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U prvom dijelu udruge će predstaviti svoj rad u nošenju sa situacijama koje su proizašle iz
suočavanja sa pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19 te posljedicama potresa u gradu
Zagrebu i širem području (Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska).
Tri udruge će se predstaviti kroz prezentacije od 15-ak min, a ostale udruge će predstaviti svoj
rad kroz kraća izlaganja 3-5 minuta.
U drugom dijelu konferencije stručne osobe će govoriti o nošenju s posljedicama i društvenim
promjenama koje su nastale kao posljedica prethodno navedenih događaja.
Prihvaćen je prijedlog Julije Budimir Bekan iz udruge 4.gbr koja je bila i koordinator za
civilnu zaštitu u Splitu da u prezentaciji iznese svoja iskustva.
Zaključeno je kako na konferenciju treba pozvati predstavnike NZZRCD, MHB i grada
Zagreba.
➢
Zadaci članicama
Za prvi dio konferencije i dulje predstavljanje javile su se
Udruga 4. gbr
Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja
Zbor veterana gardijskih postrojbi
Za drugi dio konferencije stručnjake su predložile slijedeće udruge
HVIDR-a RH – psihijatar
ZUHBL PTSP RH – psihijatar
Udruga 4. gbr – psiholog
Svi predstavnici udruga koji su imali točnu informaciju, izvijestili su o financijskim
mogućnostima odnosno troškovima koje mogu pokriti.
Ljiljana Alvir predložila je da se napravi izložba fotografija koje dokumentiraju rad udruga u
pomaganju potrebitima u razdoblju od ožujka 2020 do održavanja konferencije s naglaskom na
COVID-19 i potres.
Zaključeno je i kako je rok za dostavu prijedloga naziva konferencije i točnih iznosa kojima
udruge raspolažu je 18. rujna 2020., a koordinatorica se obvezuje organizirati još jedan sastanak
najmanje 10 dana prije održavanja konferencije.
Antonija Jalšenjak predložila je da naziv konferencije bude „Otpornost u zajedništvu“ te je rok za
prihvaćanje ili dostavljanje drugih prijedloga postavljen na 25. rujna 2020.
Pravilnik o radu 9. CZ
Koordinatorica je izvijestila kako je novi Pravilnik kojeg je sastavila Danijela Perić dostavljen
svim članicama putem maila te je zamolila sve članice da se izjasne o tekstu, a eventualne
primjedbe dostave do utorka 15. rujna kako bi se na slijedećem sastanku mogao usvojiti pročišćeni
tekst.
Domena „9.centarznanja.com“
Nenad Andrašek je objasnio zašto je napravljena zajednička domena te kako se domena plaća već
tri godine, a ne koristi se. Objasnio je kako domena funkcionira te objasnio moguće načine
korištenja. Jedan od prijedloga je i izrada zajedničke stranice sa koje bi se preusmjeravalo
korisnike na članice 9. centra znanja. Na toj stranici objavljivale bi se aktivnosti koje centar znanja
provodi. Istaknuto je da bi za to trebala biti angažirana osoba koja bi stranicu izradila i održavala.
Na izbor su dana dva prijedloga:
➢ Svaka članica može otvoriti svoju mail adresu na domeni u obliku: naziv po izboru i
nastavak @9centarznanja.com
➢ Otvaranje zajedničke mail adrese u obliku svi@9centarznanja.com . Mail upućen na tu
adresu automatski bi bio proslijeđen na adrese koje članice 9. centra znanja već koriste. Na
taj način sve članice bi uvijek bile uključene u korespondenciju.
Svi prisutni izjasnili su se za drugu predloženu opciju. Koordinatorica i Nenad Andrašek obvezali
su se realizirati prijedlog.
Koordinatorica je zamolila sve prisutne koji su ovlaštene osobe za zastupanje u svojim udrugama
da do 28. srpnja 2020. potpišu zapisnik kako bi isti bio pravovaljan.
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U ime HČZ-ZU sastanku je nazočio Mladen Lalić.

2.5.

Konferencija 9. centra znanja „Snažno u zajedništvu“, 15. 10. 2020.

Konferencija 9. centra znanja pod nazivom „Snažno u zajedništvu“ održana je 15. listopada
2020. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Konferenciji su nazočile izaslanica
potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja gđa. Mirela Buterin te voditeljica Odjela za
programe udruga Grada Zagreba gđa. Milena Suknaić.
Naglasak ovogodišnje konferencije bio je na pozitivnom utjecaju braniteljskih i stradalničkih
udruga na zajednicu kroz razne oblike humanitarnog rada i volontiranja što je u današnje vrijeme
često zanemareno, nedovoljno cijenjeno i nevidljivo.
Julija Budimir Bekan predstavila je rad Udruge 4. gardijske brigade, Ljiljana Alvir rad Saveza
udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, a Ivana Klanac rad Zbora udruga veterana
hrvatskih gardijskih postrojbi.
Valentino Rajković, Ivica Kuprešak kao predstavnici HVIDRE RH i Željko Jakobčić predstavnik
Udruge dragovoljaca i veterana vojne policije iz Domovinskog rata predstavili su rad civilne
zaštite Grada Zagreba. Naglasili su kako su hrvatski branitelji pomogli velikom broju ljudi kojima
je pomoć bila potrebna, ali je i naglašeno kako treba obratiti pažnju na one ljude, posebno hrvatske
branitelje, koji su i dalje ostali izolirani. Akcije koje su provođene medijski nisu bile popraćene,
ali to niti nije bio njihov cilj, nego je glavni cilj bilo pomoći ljudima kojima je pomoć bila
potrebna.
Članovi udruga prolazili su posebne tečajeve za vatrogasce kako bi mogli pomoći u akcijama
spašavanja i sanacije. Između ostalog sudjelovali su i u skidanju tornja Zagrebačke katedrale. Dali
su svoj obol i uvijek će ga dati za građane ove države.
U radu konferencije sudjelovali su i stručnjaci iz područja psihijatrije i psihologije.
Dr. Špiro Janović održao je predavanje u kojem je pojasnio što je ustvari istina o Covid-19 ,
odnosno što znanost kaže da je istina. Svoje predavanje završio je rečenicom: „ Pazite na sebe jer
ako mi nismo dobro što će biti sa onima kojima je naša pomoć potrebna.“
Dr. Oliver Ojdanić održao je predavanje o PTSP-u u novom normalnom, a Tina Peraica, prof.
socijalne pedagogije i Kristina Sojanović, prof. psihologije s prezentacijom „Stres naš svagdašnji
u doba novog normalnog“ podijelile su s nama rezultate ispitivanja osobina ličnosti, strategiju
suočavanja sa stresom i kvalitetu života u vrijeme pandemije Covid-19.
Uz predstavnike petnaest članica 9. centra znanja u radu konferencije sudjelovali su predstavnici
Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga, predsjednik Branko Gačak i zamjenik glavnog
tajnika Mladen Lalić.
Poveznica na objavljene članke:
http://hcz-zu.hr/konferencija-9-centra-znanja-snazno-u-zajednistvu-zagreb-15-listopada-2020/
https://www.nacionalno.hr/odrzana-konferencija-snazno-u-zajednistvu/

2.6. Sastanak udruga 9. Centra znanja, 24. 09. 2020.
Nadnevka 24. rujna 2020. godine s početkom u 11:30, putem aplikacije ZOOM, održan je video
sastanak udruga članica 9. Centra znanja.
Glavna zadaća sastanka bila je:
2. Definiranje naziva konferencije
3. Definiranje stavki proračuna za konferenciju – koja udruga može sudjelovati u plaćanju i sa
kojim iznosom
Tijek sastanka:
Udruga veterana 4. gbr predložila je naziv „Snažno u zajedništvu“ koji su svi sudionici podržali i
prihvatili kao zvaničan naziv konferencije 9. centra znanja
Financije: s obzirom da se već prijavilo dovoljno udruga za sufinanciranje troškova te da novca
ima i više nego su predviđeni troškovi, predloženo je da sve udruge kojima novac treba za neku
drugu namjenu zatraže prenamjenu sredstava i utroše novac za druge potrebe.
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Koordinatorica je objasnila gdje će se i na koji način održati konferencija te zašto su predstavljeni
drugi prijedlozi.
Mjesto je Hotel Academija u Zagrebu, objašnjeno je kako će izgledati prostor, organizacija vezana
uz epidemiološke mjere, kako će izgledati catering te kako je je organiziran parking za sudionike i
goste.
Objašnjeno je da troškove stručnih suradnika – osoba će govoriti o nošenju s posljedicama i
društvenim promjenama koje su nastale kao posljedica pandemije i potresa plaća udruga koja ih i
organizira.
Dogovorena je izrada dizajna banera te način slanja pozivnica za sve sudionike.
U ime HČZ-ZU sastanku je nazočio Mladen Lalić

2.7. SJEDNICE TIJELA I SABOR HČZ-ZU, 06. 11. 2020.
Hrvatski časnički zbor – Zajednica udruga je u Vojarni „Dr. Franjo Tuđman“ na HVU Ilica 256b
U Zagrebu 06. studenog 2020. godine održala sjednice svojih tijela. U cilju pripreme dokumenata
za 14. redovni Sabor, 06. studenog održana je 4. sjednica Središnjeg odbora na kojoj su izvršene
pripreme za održavanje sjednice 15. redovnog Sabora te donesene odluke kao i usvojena
izvješća:
- Odluka o sazivanju Sabora
- Dnevni red za sjednicu 15. redovnog Sabora
- Poslovnik o radu (upoznavanje s temeljnim procedurama)
- Izbor radnih tijela Sabora
- Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. godinu
- Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu
- Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora i Suda časti
Tijekom sjednice pomoćnik glavnog tajnika Mladen Lalić upoznao je prisutne sa aktivnostima 9.
Centra znanja.
Poslovnik o radu je za ovu sjednicu ponešto izmijenjen kako bi se svim članicama koje to žele
omogućilo dopisno glasanje. U tu svrhu materijali za sjednicu koji traže potvrđivanje ili raspravu i
glasanje, dostavljeni su ranije na mail adrese svih matičnih udruga članica.
Udruge članice imale su vremena za proučavanje Izvješća za proteklu godinu kao i za dopisno
glasanje za donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu.
Sjednica 15. redovnog Sabora održana je sukladno svim preporukama Nacionalnog stožera
Civilne zaštite.
Sjednici je nazočilo 8 delegata – izaslanika iz matičnih (županijskih i gradskih) udruga dok je 25
udruga glasalo dopisnim putem.
Saborom je predsjedalo radno predsjedništvo u sastavu Branko Gačak, predsjednik HŠZ-ZU,
zatim Igor Majetić, dopredsjednik HČZ-ZU i Neven Cugelj, glavni tajnik HČZ-ZU.
Tijekom Sabora usvojena su izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu, koje je podnio
predsjednik HČZ-ZU Branko Gačak te Izvješće Nadzornog odbora koji je podnio predsjednik
Nadzornog odbora Davor Špoljarić (HČZ Virovitica) te Izvješće Suda časti koji je dopisno
podnio predsjednik suda časti Dražen Magić (HČZ Koprivnica).
Uz usvajanje navedenih izvješća doneseni su planski i financijski dokumenti za narednu godinu,
odnosno Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu.
Predsjednik Branko Gačak je između ostalog istaknuo da će se zalagati se provedu sve aktivnosti
koje je HČZ-ZU provodio ranijih godina te koje su postale stalne kao što su: susreti časnika,
kondicioniranje – gađanja, sjednice i aktivnosti na Kovčanju, kao i međunarodne aktivnosti koje
su od velikog značaja ne samo za HČZ već i za Republiku Hrvatsku. Kako bi se taj ambiciozan
Plan mogao realizirati ZU će biti aktivna i prijavljivati se na sve natječaje koji budu raspisani. Za
pomoć pri realizaciji financijskog plana te financiranje međunarodnih aktivnosti interes je
pokazao i MORH te se nadamo uspješno realizirati započeto predstavljanje aktivnosti, dogovore i
suradnju.
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Nastavno na prethodno, predsjednik HČZ-ZU se osvrnuo na potrebu pronalaženja novih područja
svekoliko korisnog društvenog angažiranja udruga-članica te da se uz postojeće oblike angažiranja
pozornost usmjeri na one projekte i programe, koji se mogu financirati iz europskih (ESI)
fondova, zatim puten natječaja prekogranične suradnje (Interreg) te projekata koje je moguće
provoditi u okviru djelatnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i 9. centra znanja. U
tom kontekstu naveo je zadaću HČZ-ZU te proaktivnijeg djelovanja Predsjedništva i Središnjeg
odbora i čelnih struktura udruga -članica u nadolazećem periodu. Jedna od značajnih aktivnosti
tijekom ove i narednih godina biti će prijenos i razmjena znanja unutar udruga-članica, pri čemu
HČZ-ZU mora preuzeti jednu od središnjih uloga.
Tijekom radnog dijela sjednice Sabora, provedeno je i upoznavanje s aktivnostima HČZ-ZU kao
članice 9. centra znanja i NZzRCD.
Na kraju predsjednik Branko Gačak se zahvalio svim izaslanicima Sabora na konstruktivnim
prijedlozima te zahvalio na dolasku kao i na iskazanoj potpori u organizaciji i provedbi dopisnog
glasanja.
2.8.

Sudjelovanje vodstva HČZ-ZU RH na skupštinama i programima koje su
provodile gradske i županijske organizacije – članice HČZ-ZU

U 2020. godini svoje skupštine održali su:
•

Dana 11. 01. 2020. održana je Osnivačka Skupština Hrvatskog časničkog zbora
Hrvatskog Zagorja
Inicijalni odbor za osnivanje nove udruge Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja sazvao je
osnivačku sjednicu Skupštine, koja je održana u Desiniću, 11. siječnja 2020. godine. Sjedište
novoustrojene udruge biti će u Krapini, a područje djelovanja udruge obuhvaćati će 7 gradova i 25
općina iz Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije.
Skupština je donijela potrebite odluke i usvojila temeljne dokumente vezane uz ustrojavanje i
registraciju udruge te planske i financijske dokumente vezane uz rad udruge u 2020. godini.
Tijekom osnivačke sjednice, Skupština je izabrala predsjednika udruge te članove i predsjednike
tijela udruge. Za predsjednika novoustrojene udruge izabran je Ivan Drašković, a za
dopredsjednike Ernest Bifel, Zvonimir Kantolić i Marijan Jurjec.
Izabrani su članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda. U Izvršni odbor uz
predsjednika i dopredsjednike izabrani su Darko Hleban, Marjan Jurjec, Stjepan Ovčarić i
Zdravko Senčar. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Ivan Peica a za članove
Vjenceslav Kušić. Za predsjednika Časnog suda izabran je Darko Cidrovski a za članove Slavko
Mikac i Dragan Žilić.
U radu osnivačke sjednice Skupštine Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja sudjelovali su
državni tajnik u Ministarstvu obrane RH, Zdravko Jakop i predsjednik Hrvatskog časničkog zbora
– Zajednice udruga Branko Gačak, koji su se prigodnim riječima obratili članovima Skupštine te
čestitali novoizabranom predsjedniku te predsjednicima i članovima tijela na izboru.
Predsjednik HČZ Hrvatskog Zagorja Ivan Drašković na kraju sjednice zahvalio se na ukazanom
povjerenju i izboru na dužnost te čestitkama gostiju.
https://hcz-zu.hr/osnivacka-skupstina-hrvatskog-casnickog-zbora-hrvatskog-zagorja/
•

Dana 07. 02. 2020. održana je Osnivačka Skupština Hrvatskog časničkog zbora - Saveza
udruga Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica
Savez udruga Hrvatskog časničkog zbora Koprivničko-križevačke županije održao je 7. veljače u
Gradskoj vijećnici u Koprivnici svoju osnivačku skupštinu. Skupštini je nazočilo 97 članova
udruga HČZ Koprivnice, HČZ Svetog Petra Orehovca, HČZ Koprivničko-križevačke županije i
HČZ „Dragovoljaca Domovinskog rata“ iz Koprivnice. Tijekom sjednice izabrana su radna tijela
te usvojen novi Statut novoustrojenog Saveza udruga. Nakon usvajanja Statuta pristupilo se izboru
predsjednika novoustrojenog Saveza udruga, a za predsjednika je izabran predsjednik Hrvatskog
časničkog zbora „Dragovoljci Domovinskog rata“ iz Koprivnice Tomislav Smonk.
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Nakon registracije pri Uredu za opću upravu Koprivničko-križevačke županije novoustrojeni
Saveza udruga Koprivničko-križevačke županije pokrenuti će postupak udruživanja u krovnu
udrugu Hrvatskog časničkog zbora – Zajednicu udruga.
Nakon izbora na dužnost novoizabrani predsjednik Tomislav Smonk zahvalio se na ukazanom
povjerenju, izrazio maksimalnu otvorenost za sve prijedloge matičnih udruga-članica i njihovih
članove te nastavak ranijih aktivnosti od kojih na prvo mjesto stavlja brigu za braniteljsku
populaciju te promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Novoizabranom predsjednike čestitke su
uputili raniji predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Koprivničko-križevačke županije Zdravko
Dimač i predsjednik krovne državne udruge Hrvatskog časničkog zbora Branko Gačak.
https://hcz-zu.hr/osnivacka-skupstina-hrvatskog-casnickog-zbora-saveza-udruga-koprivnickokrizevacke-zupanije/
•

U periodu od 01. 04. do 30. 04. 2020. održana je i skupština HČZ Ogulin, a zbog manjka
sredstava nismo nazočili istoj. Detaljnije o ovoj skupštini može se vidjeti na WEB stranici
HČZ-ZU: https://hcz-zu.hr/izvjestajna-skupstina-hcz-ogulin/

•

Dana 30. 05. 2020. održana je Izborno-izvještajna skupština HČZ Grada Virovitica, a
poradi unaprijed dogovorenih obveza HČZ-ZU nije nazočio istoj. Detaljnije o ovoj skupštini
može se vidjeti na WEB stranici HČZ-ZU: https://hcz-zu.hr/odrzana-izborno-izvjestajnaskupstina-hcz-a-grada-virovitice/

•

U razdoblju od 01. 09. do 31. 12. 2020. godine nismo obaviješteni o održavanju skupština
naših članica, kao što je to uobičajeno svake godine u ovom periodu. Razlog tome je
provođenje mjera za suzbijanje širenja pandemije COVID-19.

Zbog obveza članova predsjedništva, kao i ograničenih financijskih sredstava, nismo bili u
mogućnosti nazočiti svim održanim skupštinama HČZ gradova i županija u navedenom razdoblju.

INFORMIRANJE ČLANSTVA I JAVNOSTI

2.9.

Na našoj WEB stranici mjesec dana prije održavanja aktivnosti objavljujemo programe provedbe.
U tijeku i nakon održavanja programa pored objava elektronskih medija (novine, radio, TV na
lokalnoj i državnoj razini) na našoj WEB stranici dajemo detaljne obavijesti o provedbi aktivnosti.
O provedenim aktivnostima objavljeno je puno članaka i fotografija , a isti su dostupni na WEB
stranici HČZ-ZU RH. – www.hcz-zu.hr , WEB stranicama MHB, Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva i drugih članica 9.Centra znanja.
3. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I BLAGDANA I PREZENTACIJA I
AFIRMACIJA DOMOVINSKOG RATA I NJEGOVIH SUDIONIKA
Tijekom 2020. godine sudjelovali smo na slijedećim obilježavanjima:
•

Obilježavanje 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Maslenica 2020.“ Zadar, 20.
siječnja 2020. godine
Obilježavanje vojno-redarstvene operacije "Maslenica '93." budnicom Gradske glazbe ulicama
Zadra. Program središnjeg obilježavanja započeo je oko 8:30 sati polaganjem vijenaca na
Središnjem križu zadarskog Gradskog groblja. Nakon toga su položeni vijenci kod Spomen
obilježja 3. bojne 4. gardijske brigade. Prigodni program u parku u uvali Jazine ispred Kocke,
spomenika hrvatskim braniteljima. Mimohod postrojbi sudionika VRO "Maslenica" s 187 ratnih
zastava uz pratnju orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske krenuo je preko gradskog mosta
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prema Poluotoku do Crkve Svetog Donata. Sveta misa za Domovinu održana je u Crkvi Svetog
Šime. Nakon svete mise, program je nastavljen na zadarskom Sveučilištu.
Aktivnostima obilježavanja sudjelovali su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir
Krstičević, ministar branitelja Tomo Medved i načelnik Glavnog stožera OS, general Mirko
Šundov. U ime Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga aktivnostima obilježavanja 27.
obljetnice VRO „Maslenica“, 20. Siječnja u Zadru nazočio je dopredsjednik Igor Majetić.
•

Obilježavanje 29. obljetnice događanja u Pakracu, 1. i 2. ožujka 1991. godine, Pakrac, 2.
ožujka 2020. godine
Obilježavanje 29. godišnjice početka Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj održano je 2.
ožujka 2020. u Pakracu. Obilježavanju su nazočili izaslanik predsjednika Republike Hrvatske
Marijan Mareković, izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Željko Glavić, izaslanik
predsjednika Vlade RH, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izaslanik ministra unutarnjih
poslova Mladen Markač, glavni ravnatelj Ravnateljstva policije Nikola Milina te hrvatski
branitelji i predstavnici udruga iz Domovinskog rata te brojni okupljeni građani.
Program obilježavanja započeo je Svetom misom za poginule i umrle hrvatske branitelje u Župnoj
crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu, a predvodio je generalni vikar Požeške
biskupije msgr. Josip Krpljević. Nakon Svete mise formirana je kolona koja se u „Mimohodu
pobjednika“ kretala od crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije do spomen-obilježja hrvatskim
braniteljima na Rimokatoličkog groblja te u povratu do Gradske tržnice, gdje je održano svečano
postrojavanje sudionika te obraćanje predstavnika državnih institucija i lokalne i regionalne
samouprave.
Vijence kod spomen-obilježja na Rimokatoličkom groblju položili su predstavnici Udruge obitelji
poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja i udruga sudionika događanja 1. i 2. ožujka 1991.
godine, državni vrh, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave te hrvatski branitelji.
Tijekom svečanog postrojavanja sudionika okupljenima su se obratili gradonačelnica Grada
Pakraca Anamarija Blažević, zatim predsjednik Udruge hrvatske policije i branitelja Pakraca i
Lipika Miroslav Ivančić, župan požeško-slavonski Alojz Tomašević, pripadnik Posebne postrojbe
policije „Kumrovec“ Danko Bevanda, izaslanici ministra unutarnjih poslova general Mladen
Markač, predsjednika Vlade RH ministar Tomo Medved, predsjednika Hrvatskog Sabora dr.
Željko Glavić, te predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković.
Uz ostale predstavnike braniteljskih i stradalničkih udruga u aktivnostima obilježavanje 29.
obljetnice događanja u Pakracu, 1. i 2. ožujka 1991. godine – događanja koja predstavljaju i
početak Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, sudjelovao je zamjetan broj predstavnika
matičnih udruga HČZ-a iz Pakraca i Lipika, zatim Novske, Jasenovca i Lipovljana, Koprivnice,
Svetog Petra Orehovca, Požege, Virovitice i Vrbovca te Saveza udruga Koprivničko-križevačke
županije i Zagrebačke županije. U ime Hrvatskog časničkog zbora - Zajednice udruga u
aktivnostima su sudjelovali predsjednik Branko Gačak, zatim predsjednik Suda časti Dražen
Magdić te predsjednik Povjerenstva za financije Zdravko Dimač.
https://hcz-zu.hr/pakrac-obiljezavanje-29-godisnjice-pocetka-domovinskog-rata-u-republicihrvatskoj/
• Obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Bljesak.“, 1. svibnja 2020.
Središnje obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Bljesak” održano je u
Okučanima u znak sjećanja na današnji dan kada je prije 25 godina započela vojno-redarstvena
operacija Hrvatske vojske i policije „Bljesak“. Ovom operacijom je za samo 36 sati od
četverogodišnje okupacije oslobođena Zapadna Slavonija. U toj munjevitoj akciji poginula su 42,
a ranjena 162 pripadnika hrvatskih snaga. Zajednički vijenac Republike Hrvatske položili su
predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej
Plenković. Središnjem obilježavanju u Okučanima nazočili su i potpredsjednik Vlade i ministar
obrane Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović,
ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, savjetnik Predsjednika RH general Marijan
Mareković, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga admiral Robert Hranj te glavni ravnatelj
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policije Nikola Milina. koji su ispred spomen-obilježja „Kristalne kocke vedrine“ položili
zajednički vijenac.
Sukladno preporuci Nacionalnog stožera Civilne zaštite ovogodišnjem obilježavanju zbog
COVID-a 19 izuzetno nisu nazočili predstavnici Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga
tijekom središnjeg obilježavanja, već su tijekom poslijepodneva zapalili svijeće ispred spomenobilježja u Okučanima. Program u Okučanima biti će nastavljen sutrašnjeg dana održavanjem
svete mise zadušnice u crkvi Svete Mati Slobode.
Članovi matičnih udruga članica Hrvatskog časničkog zbora u dogovoru s stožerima Civilne
zaštite njihovih jedinica lokalne samouprave uključili su se u obilježavanje ovog datuma u svojim
sredinama, pridržavajući se preporuka i mjere zaštite vezanih uz javna okupljanja. U daljnjem
dijelu donosimo nekoliko fotografija obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije
„Bljesak“ u jedinicama lokalne samouprava.
Detaljnije o ovom obilježavanju može se vidjeti na WEB stranici HČZ-ZU:
https://hcz-zu.hr/obiljezavanje-25-obljetnice-vojno-redarstvene-operacije-bljesak/
• Obilježavanje Dana državnosti, 30. svibnja 2020.
Predstavnici HČZ Vrbovec sudjelovali su u aktivnostima obilježavanja Dana državnosti u Gradu
Vrbovcu te Općinama Gradec i Dubrava. Program obilježavanja u Vrbovcu održan je u središtu
Vrbovca i započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika „Hrvatska
kocka“. Vijence su položila izaslanstva Grada Vrbovca predvođena gradonačelnikom Denisom
Kraljem i zamjenikom gradonačelnika Ivicom Strnščakom, predsjednikom Gradskog vijeća
Stjepanom Fotovićem i gradskim vijećnicima, zatim predstavnici obitelji poginulih hrvatskih
branitelja, predstavnici HVIDRE Vrbovec i predstavnici HČZ-a Vrbovec. Obilježavanje je
održano u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski izabrani
višestranački Sabora te na povijesnu ulogu Hrvatskoga Sabora u očuvanju hrvatske državnosti.
Posebno je iskazana uloga i sjećanje na vrbovečke branitelje poginule u Domovinskom ratu te na
trojicu Vrbovčana koji su bili sudionici tog povijesnog događaja. To su bili pokojni Josip
Pankretzić i Darko Hrastovec te Jadranko Mijalić, koji je član Hrvatskog časničkog zbora.
Izaslanstvo HČZ-a Vrbovec brojilo je više od 30-ak članova koje je predvodio predsjednik
Marijan Plahutar. Aktivnostima obilježavanja Dana državnosti u Vrbovcu, Gradecu i Dubravi
nazočio je i predsjednik državne Zajednice udruga HČZ-a, Vrbovčan Branko Gačak.
Obilježavanje Dana Državnosti u Gradecu održano je ispred „Spomenika poginulim braniteljima u
središtu Gradeca“, a uz nazočnost općinske načelnice Ljubice Ambrušec i predsjednice Općinskog
Vijeća Gordane Ivačin i općinskim vijećnicima sudjelovalo je brojno izaslanstvo HČZ-a Vrbovec
predvođeno predsjednikom Marijanom Plahutarom. U prigodnom obraćanju općinske načelnice
naglašen je značaj doprinosa hrvatskih branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen je Dan državnosti u Općini Dubrava.
Obilježavanju je uz brojno izaslanstvo HČZ-a Vrbovec predvođenu predsjednikom Plahutarom
nazočio je općinski načelnik Tomislav Okroša i općinski vijećnici. Načelnik Općine Dubrava u
prigodnom govoru podsjetio je na značaj ovog datume te podsjetio kako su u prvom sazivu Sabora
bila i trojica Vrbovčana od kojih je Darko Hrastovec bio s područja sadašnje Općine Dubrava.
Načelnik Okroša naglasio je i značaj hrvatskih branitelja u obrani Lijepe naše od agresije.
Detaljnije o ovom obilježavanju može se vidjeti na WEB stranici HČZ-ZU:
https://hcz-zu.hr/hcz-vrbovec-obiljezio-dan-drzavnosti-30-svibnja-2020-u-gradu-vrbovcu-teopcinama-gradec-i-dubrava/
•

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 25.
obljetnice Vojno-redarstvene operacije „OLUJA“, 04. i 05. kolovoza 2020.
Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnice
vojno-redarstvene operacije Oluja održano je u Kninu 4. i 5. kolovoza 2020. Program
obilježavanja 25. obljetnice VRO Oluja osmišljen je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno
zdravstvo u skladu sa specifičnim okolnostima uzrokovanim pandemijom COVID-19.
Prve večeri, 4. kolovoza, održan je Prijem ratnih zapovjednika na Kninskoj tvrđavi. Prijemu su
nazočili predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran
Milanović, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Anđelko Stričak, izaslanik predsjednika
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Vlade RH i ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožer Oružanih snaga RH admiral
Robert Hranj sa suradnicima, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, izaslanik potpredsjednika
Vlade i ministra hrvatskih branitelja Dinko Tandara, predstavnik hrvatskih branitelja i ratni
zapovjednik tijekom VRO Oluja general Ante Gotovina, župan Šibensko-kninske županije Goran
Pauk, gradonačelnik grada Knina Marko Jelić i drugi.
Svečanom obilježavanju 5. kolovoza nazočili su predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni
zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan
Jandroković, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih
branitelja Tomo Medved, ministar obrane Mario Banožić i ostali ministri u Vladi RH, načelnik
Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj sa suradnicima, predstavnik hrvatskih
branitelja i ratni zapovjednik u VRO Oluja general Ante Gotovina, saborski zastupnici, strani
vojni izaslanici, pripadnici Hrvatske vojske te predstavnici krovnih braniteljskih i stradalničkih
udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Program obilježavanja započeo je prijenosom čitanja na
video platnu imena 241 poginulih i nestalih pripadnika u VRO Oluja sa kninske tvrđave, a zvona
crkvenih zvona simbolično su najavila trenutak ulaska pripadnika Hrvatske vojske u Knin tijekom
operacije. Ispaljeno je dvadeset i pet počasnih plotuna, a svečanost je nastavljena letačkim
programom u kojem su kninskim nebom preletjela dva borbena zrakoplova MiG-21 Hrvatskog
ratnog zrakoplovstva, a nastupom je svečanost uveličala i akro grupa Krila oluje.
Najviši državni dužnosnici zajedno s predstavnikom hrvatskih branitelja generalom Gotovinom
kod spomenika pobjede Oluja 95. položili su zajednički vijenac a vojni biskup mons. Jure Bogdan
predvodio molitvu za poginule hrvatske branitelje. U znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje
u borbi za slobodu petnaestero djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pet pripadnika HV-a
i pet pripadnika MUP-a položila su po jednu ružu na spomenik hrvatske pobjede “Oluja 95”.
Govorima su se obratili general Gotovina, premijer Plenković, predsjednik Hrvatskog
Sabora Jandroković i predsjednik Republike Hrvatske Milanović. U govorima koje mediji te
politički i komunikacijski analitičari ocjenjuju „govorima vrijednih pamćenja“ ili
„govorima 21. stoljeća“ izražava se poštovanje i zahvalnost hrvatskim
braniteljima, usmjerenost budućnosti, pomirenju i zajedništvu te šalju izrazito duboke i
snažne poruke naciji i međunarodnoj zajednici. Kao posebno značajan korak na putu
izgradnje nove dimenzije povjerenja istaknuta je nazočnost potpredsjednika Vlade RH
Borisa Miloševića.
Na kraju službenog dijela svečanog obilježavanja služena je koncelebrirana misa za poginule,
umrle i nestale hrvatske branitelje u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, koju je
predvodio splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić.
Zbog specifičnih okolnosti uzrokovanim pandemijom COVID-19 te provedbe preporuka
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i epidemiološke struke središnjoj svečanosti održanoj 5.
kolovoza u Kninu čast nazočenja ovogodišnjem jubilarnom obilježavanju Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije
Oluja u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u ime Hrvatskog časničkog zbora –
Zajednice udruga imali su Branko Gačak, Igor Majetić, Neven Cugelj te Damir Kejžar.
50-ak članova HČZ Brodsko-posavske županije u suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana
domovinskog rata – Podružnica Brodsko–posavske županije također su nazočili aktivnostima u
Kninu, 5. Kolovoza.
Detaljnije o ovom obilježavanju može se vidjeti na WEB stranici HČZ-ZU:
https://hcz-zu.hr/svecano-obiljezavanje-dana-pobjede-i-domovinske-zahvalnosti-i-dana-hrvatskihbranitelja-te-25-obljetnice-vojno-redarstvene-operacije-oluja-4-i-5-kolovoza-2020/
i https://hcz-zu.hr/obiljezen-dan-pobjede-i-domovinske-zahvalnosti-i-dan-hrvatskih-branitelja/
• Sjećanje na žrtve Četekovaca, 4. rujna 2020.
U spomen i znak siječanja na 24 nedužne žrtve kod Spomen-obilježja na mjesnom groblju u
Četekovcu održan je središnji komemorativni skup kao sjećanje na stradale. Kao i svake godine,
skup je počeo točno u 9,05 sati, u vrijeme kad je 4. rujna 1991. godine započeo minobacački
napad na potpapučka sela Balinci, Čojlug i Četekovac u Općini Mikleuš.
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Navedeni zločin se dogodio 4. rujna 1991. kada su srpski pobunjenici iz okolnih sela Rijenci,
Ćeralije i Karasovići topovima i minobacačima napali tri hrvatska mjesta. Četekovac, Balince i
Čojlug branilo je 7 slabo naoružanih pripadnika Narodne zaštite i 5 policajaca. Od ranog jutra
dobro naoružani i brojčano nadmoćniji protivnici na kućnim su pragovima i dvorištima bez milosti
ubijali dojučerašnje susjede. Posebno su se okomili na one koji su pokušali probiti obruč i
pobjeći. Krvavo orgijanje uz rafale i zvjerske urlike, te pljačku i opći palež potrajao je cijeli dan.
O tome je javnost prvi put čula na tiskovnoj konferenciji u Osijeku na kojoj je svjedočio
prognanik iz Četekovca. Toga kobnog dana ukupno ubijeno je 22 civila i dvojica hrvatskih
policajaca. Žrtve su bili muškarci i žene od 18 do 83 godina, najčešće iz istih obitelji.
Uz obitelji poginulih, te predstavnika hrvatskih branitelja, na ovoj tužnoj obljetnici nazočila su i
brojna izaslanstva, između kojih i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, ujedno i ministra
obrane, brigadir Drago Blažević, izaslanik predsjednika Sabora RH, saborski zastupnik i
predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, izaslanik Vlade RH župan VPŽ Igor Andrović, izaslanik
ministra hrvatskih branitelja Dinko Tandara, izaslanik ministra Unutarnjih poslova RH, načelnik
PU VPŽ Siniša Knežević, saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenici župana VPŽ Darko
Žužak i Igor Pavković, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Miran Janečić, gradonačelnik
Virovitice Ivica Kirin, gradonačelnica Orahovice Anamarija Petin, zamjenik gradonačelnika
Slatine Bojan Plantak i ostali uzvanici. U ime Hrvatskog časničkog zbora komemoraciju je
nazočilo izaslanstvo HČZ-a Grada Slatine i HČZ-a Zajednice udruga RH predvođene
predsjednicima Vladimirom Međumurcem i Brankom Gačkom.
Poveznica na članak:
http://hcz-zu.hr/predstavnici-hrvatskog-casnickog-zbora-odali-pocast-zrtvama-cetekovacabalinaca-i-cojluga-cetekovac-opcina-mikleus-4-rujna-2020/
• Vojno hodočašće u Mariju Bistricu, 04. listopada 2020.
U organizaciji Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici
u nedjelju, 4. listopada 2020. godine održano je 28. hodočašće Hrvatske vojske, policije i
hrvatskih branitelja. Hodočašće se održalo uz pridržavanje epidemioloških mjera Stožera civilne
zaštite. Uz pripadnike Hrvatske vojske, policije i hrvatske branitelje, pripadnike civilne zaštite i
vatrogasce, hodočašću su nazočili ministar obrane Mario Banožić, izaslanik predsjednika
Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH Dragan Lozančić, izaslanik
predsjednika Vlade RH Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike
Hrvatske admiral Robert Hranj sa suradnicima, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine
Mijo Krešić te zamjenik načelnika Zajedničkog stožera OS BiH general bojnik Ivica Jerkić.
Koncelebriranu svetu misu predvodio je vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, monsinjor Jure
Bogdan. U svojoj propovijedi, mons. Bogdan je podsjetio kako je mjesec listopad posvećen Gospi
te kako je današnji dan prigoda da se sve misli i molitve predaju u ruke Nebeske Majke, posebno
molitve za umnoženje vjere i prestanka pandemije koonavirusa.“Svako vrijeme nosi izazove,
očekivane, ali i one neočekivane. Epidemija koronavirusa zahvatila je i naše osobne živote, mnogi
su zabrinuti, pitaju se što će biti s radnim mjestima, školama, bolnicama… srce je nemirno, misli
lutaju, a koraci su nam kolebljivi. Jedini čvrsti oslonac je u Bogu, On je jedini i potpuni mir za
naše misli i srce”.
Epidemiološke mjere su dozvoljavale da u ovogodišnjem hodočašću sudjeluje po petnaest
predstavnika iz svake krovne braniteljske i stradalničke udruge, a izaslanstvo Hrvatskog časničkog
zbora – Zajednice udruga na ovogodišnjem hodočašću je predvodio predsjednik HČZ-ZU Branko
Gačak.
Poveznica na članak:
http://hcz-zu.hr/predstavnici-hcz-zu-na-28-hodocascu-hrvatske-vojske-policije-i-hrvatskihbranitelja-marija-bistrica/
• Komemoracija povodom šeste godišnjice smrti Nevenke Topalušić, 22. listopada 2020.
Komemoracija povodom šeste godišnjice smrti Nevenke Topalušić održana je na Gradskom
groblju u Vrbovcu i ispred Spomenika hrvatskim braniteljima „Hrvatska kocka“ u središtu
Vrbovca. Nakon komemoracije služena je sveta misa zadušnica u Crkvi Svetog Vida u Vrbovcu.
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Komemoraciji su nazočili Nevenkina djeca Dubravko, Željko i Ana te suprug Branko, zatim
zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca Ivica Strnščak, te ograničen broj predstavnika Hrvatskog
časničkog zbora Vrbovec i 2. gardijske brigade „Gromovi“.
Pukovnik Danko Bevanda predvodio je izaslanstvo 2. gardijske brigade „Gromovi“, a poručnik
Marijan Plahutar izaslanstvo HČZ-a Vrbovec. U ime 51. samostalne bojne Vrbovec komemoraciji
je nazočio njen ratni zapovjednik i predsjednik Zajednice udruga Hrvatskog časničkog zbora
brigadir Branko Gačak.
Nakon paljenja svijeća i molitve ispred grobnice Nevenki Topalušić zapaljene su svijeće
poginulim pripadnicima 51. samostalne bojne pokopanim na Gradskom Groblju u Vrbovcu,
Dubravku Smolcu i Damiru Rubenčiću koji su u okviru završnih operacija za oslobađanje
Zapadne Slavonije „Orkan 91.“ poginuli 28. prosinca 1991.
Poveznica na članak:
http://hcz-zu.hr/komemoracija-povodom-seste-godisnjice-smrti-nevenke-topalusic-vrbovec-22listopada-2020/
• Obilježavanje obljetnice TROKUTA u Vrbovcu, 30. listopada 2020.
Obilježavanje obljetnice početka operacija za oslobađanje Zapadne Slavonije „Trokut“ i blagdana
Svih svetih ove su godine zbog epidemiološke situacije sukladno preporukama Ministarstva
hrvatskih branitelja iznimno obilježili u okviru jedne zajedničke aktivnosti ispred spomen
obilježjima poginulim braniteljima tijekom Domovinskog rata u Gradu Vrbovcu te općinama
Gradec i Dubrava.
U Vrbovcu su ispred spomen obilježja „Hrvatska kocka“ u parku na Trgu Petra Zrinskog položeni
vijenci Grada Vrbovca, vrbovečkog Hrvatskog časničkog zbora i vrbovečke HVIDRA-e te
zapaljeni lampaši predstavnika Grada, obitelji poginulih, vrbovečkih udruga proizašlih iz
Domovinskog rata te građana. Izaslanstvo Grada Vrbovca predvodio je gradonačelnik Denis Kralj
i njegovi zamjenici Ivica Strnščak i Roberto Đuranec, a izaslanstvo Gradskog vijeća Grada
Vrbovca vijećnik Stjepan Fotović. Izaslanstva vrbovečkog HČZ-a i HVIDRE predvodili su njihovi
predsjednici Marijan Plahutar i Vladimir Kožar.
Predsjednik HČZ-ZU nazočio je na ovom obilježavanju.
Poveznica na članak:
http://hcz-zu.hr/obiljezavanje-obljetnice-trokut-dana-pocetka-oslobadanja-zapadne-slavonije-iblagdana-svih-svetih-u-vrbovcu-gradecu-i-dubravi-30-listopada-2020/
•

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu
VUKOVARA i ŠKABRNJE- u Vrbovcu – 17. i 18. studeni 2020.
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježeni su
u Vrbovcu, Gradecu i Dubravi. 17. i 18. studenog 2020.
Aktivnosti u Vrbovcu započele su objavom prigodnog poštanskog žiga kojim su Vrbovčani
slanjem svojih pisama iz vrbovečke pošte 17. studenog mogli iskazati pijetet žrtvama
Domovinskog rata i žrtvama Vukovara i Škabrnje
U sklopu aktivnosti obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na
žrtvu Vukovara i Škabrnje 17. studenog je održana sveta misa u Župnoj crkvi Svetog Vida koju je
predvodio župnik Zoran Grgić, a nakon mise okupljeni su u Ulici poginulih branitelja ispred
Pastoralnog centra zapalili lampaše i svijeće.
Sljedećeg jutra, 18. studenoga polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja
Hrvatska kocka u središtu Vrbovcu nastavljeno je s aktivnostima obilježavanja Dana sjećanja na
žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Izaslanstvo Grada Vrbovca
tijekom polaganja vijenaca i paljenja svijeća ispred spomen obilježja predvodio je gradonačelnik
Denis Kralj i zamjenik Robert Đuranec. Izaslanstvo Gradskog vijeća predvodio je predsjednik
Hrvoje Herček. Polaganju vijenaca i paljenju svijeća tradicionalno su sudjelovali članovi obitelji
poginulih vrbovečkih branitelja, zatim predstavnici Hrvatskog časničkog zbora i vrbovečke
HVIDRA-e te građani Vrbovca. Izaslanstvo HČZ Vrbovec predvodio je predsjednik Marijan
Plahutar a izaslanstvo vrbovečke HVIDRA-e njen predsjednik Vladimir Kožar. Tijekom večernjih
sati 18. studenoga zasvijetliti će i vrbovečki vodotoranj u spomen na žrtve Domovinskog rata te
žrtve Vukovara i Škabrnje. U Općinama Dubrava i Gradec također su položeni vijenci i zapaljene
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svijeće u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje. Polaganju vijenca
i paljenju lampaša u Gradecu nazočio je zamjenik općinske načelnice Admir Smajlović i općinski
vijećnici a u Dubravi općinski načelnik Tomislav Okroša i zamjenik Ante Grizelj te općinski
vijećnici. Molitvu za žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje ispred spomen obilježja
hrvatskim braniteljima Hrvatska mati u Dubravi predvodio je župnik Župe Svete Magdalene
velečasni Mihill Gojani. Aktivnostima odavanja počasti u Vrbovcu, Gradecu i Dubravi nazočnio
je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga Branko Gačak.
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve DR i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje održani su
i u Virovitici i Slavonskom brodu – na kojima su sudjelovali pripadnici HČZ.
Poveznica na članak:
http://hcz-zu.hr/obiljezavanje-dana-sjecanja-na-zrtve-domovinskog-rata-i-dana-sjecanja-na-zrtvuvukovara-i-skabrnje-u-vrbovcu-gradecu-i-dubravi-17-i-18-studeni-2020/
➢ Vodstva HČZ županija i gradova redovno su bili nazočni na obilježavanju godišnjica,
blagdana i značajnih datuma iz naše suvremene povijesti na prostoru cijele RH u sklopu
županijskih i gradskih protokola, a osobito obilježavanja dana ratnih domicilnih postrojbi
povodom obilježavanja 29. obljetnice formiranja OS RH, Dana OS RH i HKoV.

4.

OSTALE AKTIVNOSTI

•

Pogreb predsjednika Zveze slovenskih častnikov Brežice Milka Veršeca, Bizeljsko, 1.
veljače 2020.
Predsjednik Zveze slovenskih častnikov Brežica i slovenski nacionalni koordinator za suradnju
između Zveze slovenskih častnikov i Hrvatskog časničkog zbora Milko Veršec (55) pokopan je na
mjesnom groblju u Bizeljskom, 1. veljače 2020. godine. Više stotina predstavnika slovenskih
časničkih udruga te brojni prijatelji i rodbina, uključujući i predstavnike Hrvatskog časničkog
zbora došli su se pokloniti dragom prijatelju, kolegi i izuzetnom časniku. Naš dragi prijatelj Milko
je svoje djelovanje unutar krovnih časničkih udruga dvaju zemalja posvetio jačanju povjerenja,
suradnje i iskrenog prijateljstva dvaju časničkih udruga i dvaju naroda. Živio je u nekom drugom naprednijem vremenu i u njega iskreno vjerovao. Bio je osobnost jasne vizije i misije, jednostavna
jezika i goleme radne energije. Volio je i štovao svoju domovinu Sloveniju istim žarom kao i
prijateljsku Hrvatsku. Svima nama koji smo imali priliku poznavati Milka i s njime raditi golema
je čast o njemu govoriti, a naša pozitivna iskustva prenositi našim mlađim članovima.
Pogrebu su nazočili čelnici Zveze slovenskih častnikov generali Alojz Štajner i Martin Jugovac te
predstavnici brojnih regionalnih slovenskih časničkih udruga, a s hrvatske strane predstavnici
HČZ Samobora i Svete Nedelje s kojom je ZSČ iz Brežica razvijao neposrednu suradnju te
predstavnici HČZ Saveza udruga Zagrebačke županije. U okviru hrvatskog izaslanstva bili su
predsjednik HČZ Samobora i Svete Nedelje i počasni predsjednik HČZ Zajednice udruga stožerni
brigadir u miru Rozarijo Rozga, zatim počasni član Zveze slovenskih časnikov, brigadir u miru
Stanislav Krulić, te predsjednik HČZ Zajednice udruga brigadir u miru Branko Gačak.
https://hcz-zu.hr/in-memoriam-milko-versec-predsjednik-zdruzenja-slovenskih-castnikov-brezice/
• Dana 16. 03. 2020. godine izvršena je prijava projekata na Natječaj Ministarstva hrvatskih
branitelja. Za 2020.godinu prijavljena su dva projekta, međutim dopisom MHB od 22.04.2020.
obaviješteni smo o obustavljanju natječajnih postupaka provedbe javnih natječaja.
• Dana 19. 03. 2020.godine upućen je dopis potpredsjedniku Vlade RH i ministru unutarnjih
poslova izražavajući spremnost Zajednice udruga i udruga-članica za uključivanje u
sveobuhvatne aktivnosti i mjere sukladno potrebama Nacionalnog stožera i stožera civilne
zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave u cilju provedbe mjera zaštite građana
uzrokovane virusom COVID-19.
• Dana 11. 05. 2020.godine izvršena je prijava na Javni poziv za Udruge za
financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja, te podizanja
kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
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Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2020.godinu. Navedeno iz razloga što su, prema dopisu
MHB od 22.04.2020., obustavljeni natječajni postupci provedbe javnih natječaja MHB u
2020.godini a po kojima smo u mjesecu ožujku prijavili dva projekta za financiranje.
• Dana 25. 06. 2020.godine izvršena je dopuna prijave na javni poziv za udrugu MHB, temeljem
telefonskog zahtjeva iz MHB, nakon čega smo potpisali Ugovor sa Ministarstvom hrvatskih
branitelja za financiranje odobrene aktivnosti „Pružanje psihološke i socijalne pomoći
matičnim udrugama članicama HČZ izazvane pandemijom COVID-19 i posljedicama potresa
u Zagrebu i Hrvatskom Zagorju“ s rokom provedbe do 31.12.2020.
• Tijekom mjeseca rujna 2020.godine proveden je revizorski uvid u financijske izvještaje HČZZU za 2019.gdinu. Revizorski uvid izvršen je sukladno Sporazumu o Razvojnoj suradnji u
području Centara znanja za društveni razvoj u RH, te je sukladno tome Revizorski izvještaj
dostavljen dana 01.10.2020. Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, te je priložen uz
završno financijsko izvješće pod točkom 6.1. proračuna.
Uvid je izvršila revizorska kuća UHY RUDAN d.o.o., a donijet je slijedeći ZAKLJUČAK:
„Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da
povjerujemo kako financijski izvještaji Udruge HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR –
ZAJEDNICA UDRUGA za 2019. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog
položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).“

4.

LOGISTIČKA POTPORA MORH I OS RH

Logističku i ostalu traženu potporu od MORH i OS RH u 2020.godini za provođenje naših
aktivnosti nismo mogli dobiti zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.
U 2020.g. pružena nam je redovna logistička potpora OS RH – prostor za redovan rad i održavanje
sjednica Tijela HČZ-ZU.
ZAKLJUČAK
Planirane aktivnosti HČZ-ZU u 2020. godini nisu provedene u cijelosti zbog uvjeta
rada uzrokovanih pandemijom COVID-19 te pridržavanja propisanih ili preporučenih
mjera epidemiološke struke, zatim nacionalnog Stožera CZ te stožera CZ na čijem su se
području provodile aktivnosti.
Uvjeti rada u 2020. godini onemogućili su nas da provedemo planirane aktivnosti
koje podrazumijevaju okupljanje većeg broja naših članova i koje se ne mogu provesti bez
logističke potpore GS OS RH. To je prvenstveno onemogućilo održavanje tradicionalnog
susreta časnika i provođenje gađanja, odnosno naših prioritetnih aktivnosti.
Izostanak logističke potpore GS OS RH, koja je izostala zbog provedbe mjera
epidemiološke struke, svjedoči o činjenici kako HČZ-ZU bez iste ne može provesti planirane
aktivnosti osposobljavanja pričuvnih časnika.
Aktivnosti koje su provedene bile su sadržajne, korisne i dobro organizirane, a
provedene su u vrijeme kada mjere za suzbijanje pandemije još nisu bile na snazi ili su bile
ublažene. Dio aktivnosti koji je provođen u vrijeme strožih mjera proveden je virtualno.

PREDSJEDNIK
Branko Gačak, mag. pol.
brigadir u mirovini
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HČZ-ZU je Centar znanja u području unapređenja kvalitete
življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata
u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom

