
Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01. i 

11/02.), članka 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“ br. 11/01, 7/03 i 2/06) i članka 6. Odluke o izvršenju proračuna („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ br. 19/05) Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske 

županije na 19. sjednici održanoj  1. lipnja  2006., donijelo je  
 

 

Z A K LJ U Č A K 

o sufinanciranju programa i projekata veteranskih udruga 
 

 

I. 

   

Odobravaju se sredstva kao pomoć za realizaciju programa i projekata veteranskim 

udrugama kako slijedi: 

 
 

 

Korisnik 

 

     

Predloženi program 

 

 

Sredstva 

 

                                                                                     

1. Zajednica udruga 

hrvatskih vojnih invalida 

Dom. rata Splitsko-

dalmatinske županije 

- organizacija županijskog sportskog natjecanja branitelja i 

invalida Domovinskog rata, tematski skupovi, predavanja u 

osnovnim školama Županije na temu oružje i mine, nabava 

lijekova i ortopedskih pomagala, obilježavanje spomen dana i 

blagdana RH 

 

 

15.000,00 kn 

2. Koordinacija udruga 

roditelja poginulih 

branitelja Dom. rata  

Splitsko-dalmatinske 

županije  

- programi organizirani posjeta spomen obilježjima, sportski 

susreti i izložbe, hodočašća, održavanje godišnje skupštine, 

obilježavanje važnijih datuma  

 

 

8.000,00 kn 

3.   Udruga udovica 

hrvatskih branitelja 

Domovinskog rata  

- obilježavanje obljetnica vojno-redarstvenih operacija, blagdana i 

mjesta stradavanja, socijalizacija i sveukupno poboljšanje 

kvalitete života udovica i djece poginulih hrvatskih branitelja, 

održavanje godišnje skupštine, pomoć teško oboljelim članovima, 

hodočašće u Međugorje                                       

 

 

 

10.000,00 kn 

4. Udruga dragovoljaca i 

veterana Dom. rata RH 

podružnice Splitsko-

dalmatinske županije 

- pružanje pravne, socijalne, psihološke i liječničke pomoći 

hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, sportski 

susreti i natjecanja, realizacija Projekta „Branitelji“, organizacija 

boravka djece hrvatskih branitelja u Vukovaru i Plitvičkim 

jezerima, obilježavanje važnijih datuma i događaja 

 

 

 

15.000,00 kn 

5. Udruga hrvatskih 

branitelja-dragovoljaca 

Dom. rata, podružnica 

Splitsko-dalmatinska 

- program psihosocijalne skrbi i pomoći stradalnicima iz 

Domovinskog rata, prikupljanje, obrada i čuvanje građe iz 

Domovinskog rata, realizacija Programa  zapošljavanja, 

samozapošljavanja, prekvalifikacije i poduzetništvo branitelja,  

obilježavanje spomen dana i vjerskih blagdana, obljetnica i 

državnih praznika 

 

 

 

15.000,00 kn 

6. Udruga dragovoljaca 

Hrvatske ratne mornarice 

iz Domovinskog rata 

- pravna  i socijalno-humana pomoć hrvatskim braniteljima, 

udovicama i djeci poginulih branitelja, rehabilitacijsko-

edukacijski program za rad sa ugroženim skupinama ( oboljeli od 

PTSP-a), obilježavanje blagdana i obljetnica Udruge, 

 

 

 

10.000,00 kn 
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7. Zajednica udruga 

dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata 

Splitsko-dalmatinske 

županije 

- održavanje tribina na temu Sjećanje na Domovinski rat, 

Zapošljavanje, prekvalifikacija, samozapošljavanje, 

poduzetništvo, kulturno-galerijske aktivnosti, obilazak spomen 

obilježja, prikupljanje građe vezano za Domovinski rat, 

obilježavanje državnih i vjerskih blagdana 

 

 

10.000,00 kn 

8. Udruga oboljelih 

branitelja Dom. rata 

Splitsko-dalmatinske 

županije 

- organiziranje javnih tribina, sudjelovanje u republičkim 

takmičenjima, organizacija sportskih susreta, posjet 

hospitaliziranim, oboljelim članovima, organiziranje kulturnih 

manifestacija, izleta u vjerska središta, mjesta masovnih 

pogubljenja hrvatskih branitelja i značajnih mjesta iz hrvatske 

povijesti 

 

 

 

10.000,00 kn 

9. Udruga hrvatskih 

dragovoljaca Dom.rata 

Splitsko-dalmatinske 

županije 

-pravna i socijalna zaštita članovima Udruge, osiguravanje uvjeta 

za adekvatno zapošljavanje svojih članova, promicanje športa i 

rekreacije, te hrvatskih nacionalnih, povijesnih i kulturnih 

vrednota 

 

 

10.000,00 kn 

10. Udruga hrvatskih 

branitelja liječenih od 

posttraumatskog stresnog 

poremećaja pod. 

Splitsko-dalmatinske 

županije 

- pravna, psihološka i liječnička pomoć članovima Udruge, 

promicanje interesa i unapređenje kvalitete življenja hrvatskih 

branitelja, prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne 

traumatizacije, poticanje i organiziranje slobodnog vremena 

članova Udruge, organiziranje redovitih sjednica i godišnje 

skupine 

 

 

10.000,00 kn 

11. Zajednica udruga 

hrvatskih ratnih veterana 

Splitsko-dalmatinske 

županije 

- organizacija obuke i zapošljavanja razvojačenih nezaposlenih 

hrvatskih branitelja, kulturno sportske aktivnosti, pomoć 

oboljelim članovima i porodicama poginulih i umrlih članova 

 

 

5.000,00 kn 

12. Hrvatsko društvo 

logoraša srpskih konc. 

logora podr. Splitsko-

dalmatinske županije 

-prikupljanje podataka o logorima, organizirane posjete mjestima 

logora i razmjene zarobljenika, psiho-socijalna i zdravstvena 

pomoć članovima društva, sportske aktivnosti, organizacija Dana 

logoraša u Splitu, održavanje godišnje skupštine, pomoć 

obiteljima poginulih i umrlih članova  

 

 

5.000,00 kn 

13. Hrvatska udruga 

razvojačenih branitelja 

Dom. rata Splitsko-

dalmatinske županije 

- doprinos realizaciji Programa zapošljavanja i samozapošljavanja 

nezaposlenih hrvatskih branitelja, obilježavanje obljetnica 

Domovinskog rata, odavanje počasti poginulim hrvatskim 

braniteljima, održavanje tematskih tribina, izrada web stranice 

Udruge 

 

 

 

5.000,00 kn 

14. Udruga hrvatskih 

dragovoljaca i veterana 

Dom.rata Splitsko-

dalmatinske županije 

- obilježavanje obljetnica ratnih brigada i postrojbi, vjerskih 

blagdana, državnih praznika i važnijih obljetnica, komemoracije i 

pogrebi, trajni programi, edukacije i tribine, radionice, osnivanje 

klubova ovisnika i dragovoljnih davaoca krvi 

 

 

5.000,00 kn 

 

15. Udruga hrvatskih 

dragovoljaca i veterana 

Dom. rata Dalmacije 

- organiziranje tematskih tribina, pružanje pravne zaštite 

hrvatskim braniteljima, osnivanje Referalne povijesne središnjice 

za Splitsko-dalmatinsku županiju 

 

 

5.000,00 kn 

 

 

UKUPNO 

  

138.000,00 kn 

  

 

II. 

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se korisnicima na žiro račun, a osigurana 

su na Razdjelu 4, poziciji 207. Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. 
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III. 

 

 

Udruge kojima su odobrena sredstva dužne su na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb dostaviti izvješće o provođenju programa za koji su sredstva odobrena. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

 

KLASA: 022-04/06-02/168 

URBROJ: 2181/1-02-06-01 

Split, 1. lipnja 2006.  

 

 

                                                                                                Ž U P A N 

 

                                  

                                              

                                                                                              Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 

 

 
 


