
Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 13/13.) Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na __sjednici, održanoj __________________ 2016. 
godine, donijela je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
o prihvaćanju  Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih 

iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu 
 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu. 
 

II. 
 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije". 
 
 
 
KLASA: 561-01/16-01/160 
URBROJ: 2117/1- 
Dubrovnik, ___________________2016. godine 
 
 
 

           Predsjednik 
    Županijske skupštine 
    
Ivan Margaretić, prof. 

 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. "Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije", ovdje 
3. Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost,  branitelje i obitelj, ovdje 
4. Pismohrana, ovdje 

 
 
 

 



Izvješće o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja 

udruga proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije 
za 2015. godinu 

 
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske 
županije ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Dubrovačko neretvanske 
županije ( "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 12/13). Unutar  odjela 
obavljaju se analitičko- planski, organizacijsko- koordinacijski, normativno-pravni i drugi 
stručni poslovi vezani uz hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. U okviru ovog djelokruga 
rada Odjel, osobito, obavlja sljedeće poslove: 

- poslove pripreme prijedloga o pitanjima skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata, 
- poslovi praćenja stanja na području ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji, 
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja 

Županije u aktivnostima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, 
 
Sukladno pozitivnim propisima i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Dubrovačko-neretvanska županija  je financirala područje 
djelokruga rada Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
Dubrovačko-neretvanske županije. Temeljem Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije 
za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko – 
neretvanske županije, broj 16./13., 3/14. i 8/14.), Upravni odjel za međugeneracijsku 
solidarnost, branitelje i obitelj redovito je pratio provođenje programskih aktivnosti na 
području Dubrovačko-neretvanske županije kako slijedi:  
Na  proračunskoj stavci 102702 - Udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge hrvatskih 
ratnih veterana Dubrovačko-neretvanske županije - na razini 2015. godine planiran je iznos 
od:  345.000,00 kuna. Sukladno programima i pojedinačnim zahtjevima navedenih udruga,  s 
proračunske stavke 102702 isplaćen je cjelokupan iznos proračunskih sredstava u visini od 
345.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje programa udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata i udruga hrvatskih ratnih veterana iz Domovinskog rata koje 
djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Dio sredstava vezanih uz ovo Izvješće  
isplaćen je sukladno Programu sufinanciranja programa udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini (dalje Program), a dio,  temeljem 
podnesenih zahtjeva pojedinih udruga. Sredstva isplaćena do 31. prosinca 2015. godine su  
realizirana sukladno zahtjevima i programima udruga proisteklih iz Domovinskog rata na 
području Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu,  Upravnog odjela za 
međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, bila su osigurana financijska sredstva za 
financijske potpore  programima i projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije kojima su se rješavali prioritetni problemi i to u jednom od 
sljedećih područja: 
 

- Unaprjeđenje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s 
invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata 

- Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s 
invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili 



nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga proisteklih  iz 
Domovinskog rata 

- Aktivnost udruga iz Domovinskog rata u području koordinacije  u pružanju usluga za 
unaprjeđenje skrbi o hrvatskim  braniteljima iz  Domovinskog rata:   povezivanje  
postojećih resursa u zajednici te  socijalna i humanitarna aktivnost udruga  

- Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja  iz Domovinskog rata s 
kroničnim bolestima i invaliditetom te  skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji 

- Organiziranje edukativnih programa o načinima samozapošljavanja kroz zadrugarstvo 
i programa stručnog usavršavanja radi osnivanja braniteljskih i socijalnih zadruga s 
ciljem  uključivanja hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život 

- Potpore programima stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata  

- Promicanje vrijednosti i postignuća Domovinskog rata s ciljem očuvanja digniteta i  
uspomene na Domovinski rat  

 
Pravo na podnošenje prijava po Javnom pozivu  za 2015.  godinu  imale su isključivo udruge, 
zajednice i podružnice branitelja Domovinskog rata i udruge  proistekle iz Domovinskog rata,  
županijske razine (koje imaju sjedište i djeluju na području Dubrovačko-neretvanske 
županije), a  koje su upisane u Registar udruga.  Sve informacije i uvjeti koje je trebalo 
ispuniti za urednu prijavu programa bili su navedeni u Javnom pozivu. Pristigle prijave 
obradio je Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj te ih dostavio 
Odboru za branitelje i žrtve Domovinskog rata radi daljnjeg razmatranja i vrednovanja. 
Sukladno navodima iz Javnog poziva, nepotpune i nepravovremene prijave nisu se razmatrale. 
 
Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije predložio 
je sufinanciranje za svaki  program/projekt čije aktivnosti  doprinose boljoj socijalnoj poziciji  
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije te se provode u 
korist općeg dobra lokalnih zajednica. 
 
Po prijedlogu Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
Dubrovačko-neretvanske županije, a uz prethodnu suglasnost Odbora za branitelje i žrtve iz 
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije, Skupština Dubrovačko-neretvanske 
županije donijela je Program sufinanciranja udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu (KLASA: 561-01/15-01/13, URBROJ: 
2117/1-04-15-25, dalje Program)  na svojoj 10. sjednici održanoj  29. travnja 2015. godine.  
 
Sukladno navedenome udrugama proisteklim iz Domovinskog rata s područja Dubrovačko-
neretvanske županije isplaćena su proračunska sredstva u sljedećim iznosima: 
 

1. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dubrovnik, Program „Aktivno 
sudjelovanje članova udruge HVIDRA Dubrovnik u društvenom životu županije u 
2015. godini“- 15.000,00 kuna. 

 
2. Udruga Branitelji Hrvatske - DNŽ – Podružnica Dubrovnik, Program „Obrazovanje – 

Informatičko opismenjavanje branitelja – Znanje je najsnažnije oruđe“ - 5.000,00 
kuna. 

 



3. Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata DNŽ, Program 
„Obilježavanje 1. listopada 1991. – početak agresije na naše područje“ - 10.000,00 
kuna. 

 
4. Udruga  roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Ploče, Program 

„Obilježavanja obljetnica pogiblji hrvatskih branitelja i obljetnica iz Domovinskog 
rata“ - 5.000,00 kuna. 

 
5. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske – 

Dubrovnik, Program „Duhovna obnova članica i djece Udruge udovica iz 
Domovinskog rata“- 15.000,00 kuna. 

 
6. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ploče , Program „Svehrvatsko 

športsko natjecanje HRVI – SŠNIDOR – Psihofizička rehabilitacija“ - 5.000,00 kuna. 
 

7. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Dubrovnik, 
Program „Budućnost za branitelje – branitelji za budućnost“ – 10.000,00 kuna. 

 
8. Udruga Udruga veterana 4. gardijske brigade, podružnica Dubrovačko-neretvanske 

županije, Program „Obilježavanje obljetnica ratnih događanja s težištem na 
resocijalizaciji veterana 4. gardijske brigade s područja DNŽ“  – 5.000,00 kuna. 

 
9. Udruga maloljetnih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik,  Program „Zalaganje u 

pomoći nastradalim maloljetnim braniteljima“ - 5.000,00 kuna. 
 

10.  Udruga branitelja grada Ploča, Program „Educiranje branitelja o samozapošljavanju i 
pomoći u stabiliziranju psihičkih tegoba“ - 7.000,00 kuna. 

 
11. Udruga  roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik, Program „Oni su 

naša Hrvatska“  - 17.000,00 kuna. 
 

12. Zajednica udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Dubrovačko-
neretvanske županije, Program „ Sudjelovanje u obilježavanju obljetnice Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. XI 1991. godine“   - 30.000,00 kuna.  

 
13. Udruga Prvi ročnik Hrvatske vojske, Ploče, Program „Zajedno u prošlosti – zajedno u 

budućnosti“ - 5.000,00 kuna. 
 

14. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od postraumatskog stresnog poremećaja Grada 
Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanska županije, Program „Skrb o braniteljima 
oboljelim od posttraumatskog stresnog poremećaja i ostalih psihičkih smetnji“ -
5.000,00 kuna. 

 
15. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata  RH, Podružnica DNŽ, Program 

„Edukacija i slobodne aktivnosti hrvatskih branitelja“ -  20.000,00 kuna. 
 

16.  Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije, Program „ Organizacija programa – Susreti djece 
hrvatskih branitelja“ - 5.000,00 kuna. 

  



Iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu , Razdjel 5. - Upravni odjel za 
međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije, Glava 1. –  
Branitelji Domovinskog rata - pozicija - 102702 – Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge 
hrvatskih ratnih veterana Dubrovačko-neretvanske županije sukladno gore navedenim Programima 
(sukladno uvjetima iz Javnog poziva)  isplaćen je iznos u ukupnoj visini od 164.000,00 kuna 
("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj : 4/2015). 
 
Sve gore navedene udruge dostavile su Upravnom odjelu za međugeneracijsku solidarnost, 
branitelje i obitelj programsko i financijsko izvješće za 2015. godinu. Odobrena financijska sredstva 
iskorištena su cjelosti sukladno programskim aktivnostima te opravdana u  financijskom izvješću. 
Navedna izvješća čuvaju se u Upravnom odjelu za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
Dubrovačko-neretvanske županije te su dostupna su na uvid prema potrebi. 
 
Provedbom programskih aktivnosti iz gore navedenih programa, udruge proistekle iz Domovinskog 
rata Dubrovačko-neretvanske županije su u mnogome doprinjele poboljšanju socijalne pozicije 
svojih korisnika, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji. Programske 
aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije značajno 
doprinose vjerodostojnom promicanju vrijednosti Domovinskog rata, kroz  

- Dosljedno očuvanje uspomene na mnoge važne događaje za Domovinski obrambeni rat i na 
mnoge poginule hrvatske vitezove 

- Sudjelovanje u organiziranju obilježavanja važnih obljetnica  obrambenih i pobjedničkih 
akcija Hrvatske vojske u  Domovinskom ratu te obljetnica stradavanja hrvatskog puka  

- Održavanje dobrih odnosa s udrugama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz drugih 
hrvatskih krajeva, osobito s udrugama onih brigada koje su dale svoj veliki doprinos u 
oslobađanju hrvatskog juga; 

- Jačanje dobrih odnosa među Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata na županijskoj 
razini 

- unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja  iz Domovinskog rata s kroničnim 
bolestima i invaliditetom; skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljimaiz 
Domovinskog rata, 

- Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s 
invaliditetom, HRVI,  

- organiziranje edukativnih programa o načinima stručnog usavršavanja s ciljem  
uključivanja hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život. 

 
 
 
 

Pročelnica 
 
Nina Skurić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
KLASA: 561-01/16-01/160 
URBROJ: 2117/1-11/1-16-01 
Dubrovnik, 7. rujna 2016. godine. 
                                  
 

                                                     DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
     Ured za poslove župana i Županijske skupštine 

- Ovdje-       
 
PREDMET:  Prijedlog  Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 

Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. 
godinu   

 
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog  Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga  
proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu. 

 
Molimo Vas da isti razmotrite, te utvrdite prijedlog i proslijedite Županijskoj skupštini na 
razmatranje i odlučivanje. 
 
S poštovanjem, 

 
 

        Pročelnica 
 
 

        Nina Skurić 
 
Dostaviti:  

1. Naslovu, 
2. Pismohrana, ovdje 

 
Privitak: 1.  Izvješće o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 

Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. 
godinu   

 
 
 

 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 13/13.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015.godinu i proslijeđuje 
Županijskoj skupštini na raspravu  i prihvaćanje. 
  
 
 
KLASA: 561-01/16-01/160 
URBROJ: 2117/1-01-16-02 
Dubrovnik,  7. rujna 2016. godine     
 
 
 
 
 
           Župan 
                            Nikola Dobroslavić, prof. 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. Evidencija, ovdje 
3. Pismohrana 

 
 
 
 


	Z A K L J U Č A K
	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA      Ured za poslove župana i Županijske skupštine
	Pročelnica


