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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE HVIDR-a MAKSIMIR ZA 2019. GOD. 

HVIDR-a Maksimir je krajem 2018. god. prošla natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 

te smo tako postali korisnici financijskih sredstava za institucionalne podrške udrugama u 

programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata 

u RH“.  Radi se o programu financ. oblika podrške od strane Nacionalne zaklade kojom se ciljano, kroz 

razdoblje od 3 god. ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruge. Prvo godišnje izvješće za 

2019. god.  

HVIDR-a Maksimir je u 2019. god. uredno i na vrijeme podnosila Nacionalnoj zakladi opisna i 

financijska izvješća sukladno potpisanom ugovoru o provedbi institucionalne podrške za: 

 prvo tromjesečje (01. siječanj do 31. ožujak 2019.) 

 drugo tromjesečje (01. travnja do 30. lipnja 2019.) 

 treće tromjesečje (01. srpnja do 30. rujna 2019.) 

dok je konačno godišnje izvješće za 2019. predano također u roku i to u siječnju 2020. god. 

Tijekom 2019. god. HVIDR-a Maksimir održala je: 

 1 (jednu) izvanrednu Skupštinu 

 1 (jednu) redovnu Skupštinu 

 9 (devet) redovnih sjednica Predsjedništva 

 3 (tri) izvanredne sjednice  Predsjedništva 

 4 (četri) telefonske sjednice Predsjedništva 

 1 (jednu) konstituirajuću sjednicu Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti 

 5 (pet) redovnih sjednica Nadzornog odbora 

 1 (jedna) sjednica Suda časti 

HVIDR-a Maksimir započela je 2019. godinu bez svog predsjednika g. Ante Čarapovića čije je članstvo 

bilo u mirovanju zbog stegovnog postupka od strane Suda časti HVIDR-e RH,te je vodstvo Udruge 

morao preuzeti dopredsjednik g. Anđelko Sudar. To je bilo iznimno teško razdoblje za Udrugu jer bez 

predsjednika smo jako teško funkcionirali, a svi planirani poslovi, programi i dogovori  su stali. Takva 

je odluka šokirala članstvo naše Udruge u očekivanju Rješenja Suda časti HVIDR-e RH. 
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Za to vrijeme udruga  je radila, te je izvršavala sve poslove i zadatke koji su u tom trenutku bili 

mogući.  

U siječnju 2019. predan je izvještaj o obavljenoj godišnjoj inventuri na dan 31.12.2018. god. koju smo 

dužni obavljati jednom godišnje.  

Događanja u veljači: 

- 07.02. 2019. g. Čarapović je dobio poziv na Sud časti HVIDR-e RH gdje je iznio svoju obranu 

- 19.02.2019. puštena je u rad službena web stranica HVIDR-a Maksimir: https://hvidramaksimir.hr/- 

na kojoj smo  objavljivali sve aktivnosti, obavijesti, događanja i važne informacije za članove, njihove 

obitelji ali i općenito za sve branitelje Domovinskog rata.  Internet stranica HVIDR-a Maksimir je do 

kraja 2019. god. tj. do 31.12.2019. imala 99 objava , a ukupno je bila posjećena 19.200 puta. 

Uvođenjem i otvaranjem službene web stranice, približili smo se našim članovima pružajući im brze i 

kvalitetnije informacije i obavijesti, dok smo istovremeno zadržali postojeća sredstva komunikacije 

obavještavanja članova putem mobitela i maila. Cilj nam je da svaki član na vrijeme bude informiran 

o svim informacijama i obavijestima, te da u što kraćem vremenu od zaprimanja obavijesti iste 

saznaju i naši članovi što smo u 2019. god. uspješno i postigli.  

- Također u veljači (25.02.2019.) napisano je i predano završno izvješće HEP-u o namjenski utrošenim 

donacijskim sredstvima za provedbu programa/projekta 2018. god. Predano izvješće zajedno sa 

priloženim računima o izvršenoj provedbi projekta prihvaćeno je u potpunosti. 

U ožujku smo zaprimili rješenje stegovnog postupka protiv predsjednika Udruge g. Čarapovića. 

08.03.2019. stiglo je rješenje Suda časti  i s tim danom prestaje odluka Suda časti o mirovanju 

članskih prava g. Čarapovića, te on ponovno preuzima funkciju predsjednika Udruge.  Predsjednik g. 

Čarapović dobio je ukor uz uvjetnu primjenu stegovne mjere isključenja iz članstva što znači da ako u 

razdoblju od tri godine svojim postupcima na bilo koji način izvrši povrede odredaba općih akata u 

sustavu HVIDR-a RH, automatizmom će biti isključen iz članstva, što znači oduzimanje dužnosti i 

suspenziju članskih prava. 

 

Na početku ožujka, udruga HVIDR-a Maksimir ponovno je započela rad na svim planiranim poslovima, 

programima i dogovorima koji su bili naglo prekinuti zbog stegovnog postupka našega predsjednika. 

Započeli smo sa planiranjem organizacije okruglog stola sa namjerom da se održi u 5. mjesecu, te je 

samo organiziranje bilo u završnoj fazi. U HVIDR-i Maksimir održano je nekoliko sastanaka u kojima su 

se dogovarali i predlagali sudionici ali i gosti okruglog stola. Tema okruglog stola bavila bi se temom 

Domovinskog rata kao i položajem  branitelja u društvu. Na okruglom stolu bi uglavnom pozvali 

mlađu generaciju kako bi saznali i došli do podataka kako društvo diše, na koji način oni doživljavaju 

Domovinski rat i kako razmišljaju po tom pitanju. Smatramo da bi to bio jedan iskorak HVIDR-e 

općenito prema društvu, jer  nemamo pravu sliku o tome kako društvo doživljava branitelje i 

Domovinski rat. Dogovoreno je i mjesto održavanja okruglog stola - Europski dom, a također izabrana 

je i moderatorica koja će sve to voditi. 

 

OSTAVKA PREDSJEDNIKA UDRUGE: 

Nezadovoljan takvom odlukom HVIDR-e RH, te smatrajući da je pobio sve njihove optužbe i iznio sve 

https://hvidramaksimir.hr/-
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argumente svoje obrane, g. Čarapović je 26.03.2019. odlučio dati ostavku na mjesto Predsjednika 

HVIDR-a Maksimir kako udrugu ne bi ponovno doveo u takvu situaciju zbog roka kušnje od 3 godine.  

Sve to nas je šokiralo jer nismo bili pripremljeni za takav rasplet situacije budući da smo očekivali 

normalizaciju rada Udruge. 

Sve to rezultiralo je organiziranjem Izvanredne izborne Skupštine 14.05.2019. gdje je Udruga HVIDR-a 

Maksimir birala novog Predsjednika, a time i novo vodstvo udruge. 

 

HVIDR-a Maksimir je nastavila i u 2019. god.sa pružanjem pomoći našim članovima ali i ostalim 

braniteljima invalidima koji nam se obraćaju za pomoć.   

Zaprimili smo tako i zamolbu za pomoć od branitelja invalida da mu pomognemo u nabavi invalidskih 

kolica koja su mu bila prijeko potrebna zbog uznapredovale bolesti radi lakšeg odlaska u bolnicu. On 

je imao teži oblik KOPB-a (Kronične opstruktivne plućne bolesti,) a  i trenutačno je bio na 

predtransplatacijskoj listi, stoga često mora posjećivati bolnicu  do koje ga vozi sanitetsko vozilo koje 

nema potrebna kolica. Iako nije naš član, obratio nam se za pomoć koju HVIDR-a Maksimir nikada ne 

odbija i koja je uvijek spremna pomoći svim braniteljima invalidima koliko je to u našoj moći.  

22.03.2019. HVIDR-a Maksimir obratila se Hrvatskom crvenom križu koji nam je pozitivno odgovorio  i 

koji je već 28.03.2019. donirao i dopremio invalidska kolica na kućnu adresu branitelja. 

Također, pomogli smo i našemu članu sa postotkom invaliditeta 80% koji se kreće uz pomoć štaka, 

koji nam se obratio sa zamolbom za pomoć u obliku financiranja spreja potrebnog za njegov daljnji 

oporavak i liječenje. Zbog teže financijske situacije, i uz predočenje preporuke za taj sprej od liječnika, 

Udruga je odobrila financiranje spreja, koji je platila sa ŽR putem ponude od ljekarne u iznosu od 

975,38 Kn.   

Tijekom cijele 2019. god. HVIDR-a Maksimir je pomagala i ostalim našim brojnim članovima pisanjem 

preporuka, zamolbi, raznih zahtjeva (za medicinsku rehabilitaciju, za odobrenje od Jadrolinije, za 

smrtne slučajeve branitelja i sl.), pomagali smo im u ispunjavanju raznih formulara, u pisanjima žalbi, 

pomagali sa raznim savjetima i tražili rješenja na njihove probleme.  Sve zainteresirane članove 

prijavljivali smo na razne tečajeve,programe pomoći za branitelje, putovanja , hodočašća, 

obilježavanja važnijih datuma i obljetnica, sportska druženja, sportske utakmice, kazališne predstave, 

koncerte i sl.,a koja su našim članovima omogućili  Ministarstvo branitelja, Ured za branitelje, HVIDR- 

a RH, HVIDR-a Grada Zagreba, te ostale udruge. 

Također, zahvaljujući HVIDR-i Grada Zagreba omogućili smo financijski ugroženim članovima pomoć u 

obliku socijalnih bonova za ručak i večeru. 

 

Dom zdravlja Maksimir - I u 2019. god. omogućili smo našim članovima besplatno mjerenje šećera i 

tlaka svakog mjeseca u prostorijama Udruge od strane patronažnih sestara iz Doma zdravlja 

Maksimir. Osim mjerenja šećera i tlaka, patronažne sestre daju i druge savjete našim članovima 

vezano za njihvo zdravlje, na zadovoljstvo svih članova koji se odazovu u velikom broju. 
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U travnju (12.04.2019.)HVIDR-a Maksimir objavila je oglas za posao. Zaposlili smo jednu osobu, koja 

nam je bila prijeko potrebna zbog povećanog obujma posla, a za koje smo imali određeni rok 

izvršenja. Nakon postavljanja oglasa na našoj web stranici da tražimo dijete branitelja za rad u udruzi 

na pomoćnim poslovima fotokopiranja i arhiviranja dokumentacije (tj. novih ispunjenih pristupnih 

listova od strane članova, te ostala njihova dokumentacija potrebna za izradu novih članskih iskaznica 

od strane HVIDR-a RH), javila nam se jedna osoba sa kojom smo 27.05.2019. sklopili ugovor o djelu. 

Radila je do završetka obavljenog posla odnosno 5 dana, te nam je uvelike pomogla sa velikom 

količinom dokumentacije koju je trebalo kopirati  u 2 primjerka, posložiti u odgovarajuće registratore 

i arhivirati.  

UDRUGA HVIDR-a MAKSIMIR  PODNIJELA  KAZNENU PRIJAVU  ZA RATNI ZLOČIN  
i to protiv: 
Dragutina Ćelapa, vijećnika SDSS-a u Topuskom, koji je za vrijeme Domovinskog rata bio u 
neprijateljskim redovima i Nedjeljka Vorkapića kapetana I klase, zbog počinjenja ratnog zločina jer je 
pod njegovom zapovjednom odgovornosti dana 15.07.1991. i 29.09.1991. u 1. i 2. napadu na 
Topusko ubijeno oko 30 pripadnika MUP-a i ZNG-a. Prijava je podnesena 09.05.2019. 
PODNOSITELJI KAZNENE PRIJAVE: 

- Ivica Pandža 
- Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Maksimir (Ante Čarapović) 
- Udruga ratnih veterana i pripadnika gardijske postrojbe Tigrovi (Ivan Knezović) 
- GO UHDDR Grada Zaprešića (Dragutin Poturica) 
- HVIDRA Samobor i Sveta Nedjelja (Miljenko Komes) 
- Udruga ratnih veterana 1.GBR Tigar Krapinsko-zagorske županije (Željko Herceg) 
- Udruga Topnika 1. GBR Tigrovi (Zlatko Majić 
- Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara (Zorica Gregurić) 

U članku 9. Statuta HVIDR-e Maksimir, jedna od djelatnosti Udruge je i sudjelovanje i potpora u radu 
državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera, te je u skladu s time i 
podnijeta ova kaznena prijava sa ciljem otkrivanja ratnih zločinaca i zločina. 
 

HVIDR-a MAKSIMIR DOBILA NOVOG PREDSJEDNIKA  

Na Izvanrednoj izbornoj Skupštini koja je održana 14.05.2019. Udruga HVIDR-a Maksimir izabrala je 

novog predsjednika gZvonimira Zakošeka. Jednoglasna je to odluka članova udruge koji su se okupili 

u dvorani Centra za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovoj 18. 

- članovi Predsjedništva: 

1. Anđelko Sudar (dopredsjednik Udruge)  

2. Mladen Čmarec 

3. Marian Giuliani  

4. Jure Mrkonja 

- članovi Nadzornog odbora: 

1. Stipo Petrušić (predsjednik NO)  

2. Brane Milešević  

3. Tomislav Pandža  

4. Tomislav Tišljar  

5. Petar Ljutić 

- članovi Suda časti: 

1. Zvonko Jelinić (predsjednik Suda časti)  

2. Mato Sudar  

3. Mirko Bešlić  
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Predsjednik g. Zakošek je preuzeo vođenje uduge 14.05.2019., te se je odmah započeo  upoznavati  

sa radom i samom organizacijom unutar udruge, za što je bilo potrebno neko vrijeme da se upozna sa 

načinom dosadašnjeg rada, ali i kako bi napravio organizacijske promjene koje bi poboljšale način 

rada same udruge.  02.07. predali smo zahtjev za upis promjena u Registar udruga, što smo po 

zakonu dužni napraviti, kako bi predsjednik g. Zakošek dobio rješenje na svoje ime te postao zakonski 

zastupatelj udruge HVIDR-a Maksimir. Bez rješenja od nadležnog tijela državne uprave o promjeni 

osobe ovlaštene za zastupanje udruge, HVIDR-a Maksimir nije se mogla prijavljivati na natječaje niti 

na javne pozive. 

HVIDR-a Maksimir bila je  fazi čekanja rješenja od nadležnog tijela državne uprave o promjeni 

osobe ovlaštene za zastupanje udruge, koje smo dobili tek početkom kolovoza, nakon čega je mogao 

krenuti sa svojim idejama i planovima, i nakon čega je napokon mogao donositi odluke koje su se 

odnosile na rad i funkcioniranje same udruge. 

Odmah po dobivanju Rješenja HVIDR-a Maksimir predala je zahtjev za upis promjena u 

Registar neprofitnih organizacija  21.08.2019. slanjem preporučenog pisma sa povratnicom 

Ministarstvu financija.Tek sada smo imali svu potrebnu dokumentaciju koja nam je potrebna za 

prijavljivanje na natječaje i javne pozive, ali međutim vremena je bilo premalo da bi napravili 

kvalitetan program i projekt u tako kratkom vremenu. 

Pred predsjednikom g. Zakošekom bilo je mnogo posla i nije mu bilo bio nimalo lako, jer 

raspored svih njegovih obaveza, te donošenja odlučujućih i mnogobrojnih odluka, kao i sudjelovanja i 

odlučivanja o svim važnim pitanjima u vrlo kratkom vremenu, bio je tek početak njegovog 

četverogodišnjeg mandata: 

U svibnju je organizirao konstituirajuću sjednicu Predsjedništva, obavljao je brojne sastanke sa kojima 

je htio poboljšati i unaprijediti  rad udruge (OTP banka, Gradska četvrt Maksimir, profesori i stručne 

osobe vezano za dogovor oko uvođenja i organiziranja okruglih stolova i debatnih klubova, HVIDR-a 

RH, HVIDR-a Grada Zagreba), sudjelovao na svečanom primanju u Dverce povodom Dana branitelja 

Grada Zagreba na poziv gradonačelnika g. Bandića, sudjelovao zajedno sa članovima i njihovim 

obiteljima na športskim natjecanjima i druženju  na Danima branitelja Grada Zagreba i došao na 

funkciju u trenutku kada smo morali obavljati veliki posao prikupljanja i ispunjavanja novih pristupnih 

listova koje smo morali odraditi na temelju odluke Glavnog odbora HVIDR-e RH, a rok za dostavu svih 

ispunjenih i prikupljenih pristupnih listova zajedno za potrebnom dokumentacijom (drugostupanjsko 

rješenje, slika člana, preslika osobne iskaznice i potvrda o plaćanju članarine).  

Kao što smo već i naveli u ovom izvještaju, za taj posao smo angažirali i još jednu zaposlenicu kako bi 

uspjeli svu tu dokumentaciju kopirati u 2 primjeraka za svakoga člana pojedinačno. Jedna kopija bila 

je za HVIDR-u Maksimir, budući da smo originale morali predati HVIDR-i RH, a druga kopija je išla 

HVIDR-i Grada Zagreba. Taj posao smo uspjeli završiti u roku i sve to predali HVIDR-i RH 01.06.2019. 

 

Tijekom kolovoza HVIDR-a Maksimir je po sniženim cijenama kupila nove stolove i stolice te tako 

ostvarili dugogodišnju želju i članovima napokon omogućili da sjede na boljim i udobnijim stolicama 

za razliku od dosadašnjih zastarjelih. Nabavom novih stolova i stolica omogućili smo i uvjete za 

organiziranje okruglih stolova kako ne bi morali ovisiti o rezerviranju prostora daleko od naše udruge. 

Time smo osigurali dostupnost i pristupačnost svim zainteresiranim članovima da sudjeluju  na 

okruglim stolovima u našem prostoru, koja će se održati do kraja godine.Nabavom novih stolova i 

stolica, ostvarili smo sve preduvjete za održavanje okruglih stolova u našoj udruzi. 
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10.10. u prostorijama kluba organizirali smo prezentaciju pomagala za kralježnicu na kojoj je 

predstavljena praktična  i jedinstvena termomagnetna majica. 

23.10.-25.10. g. Zakošek je sudjelovao na konferenciji “ Civilnog društva 2030.:HR-EU_Mediteran koji 

se održavao u Šibeniku. 

         

25.10. organizirali smo svetu misu za sve preminule članove HVIDR-a Maksimir u crkvi sv. Jeronima 

što će nam postati tradicija. 

26.10. Ugostili smo u našoj udruzi Zavičajni klub iz Fojnica . 

 

 27. 10. organizirali smo Svečanu akademiju i proslavili  27. obljetnicu osnivanja udruge koju smo 

također organizirali u udruzi, uz prisustvo brojnih uvaženih gostiju. 
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 U 11. mjesecu sudjelovali smo na informativnoj radionici vezano za rad udruge, tj. za financijsko 

poslovanje neprofitnih organizacija koji je organizirao Gradski ured za branitelje; 

29.11. predsjednik g. Zakošek sudjelovao je u panel raspravi i održao govor na Konferenciji branitelja i 

stradalnika Domovinskog rata: Jučer-Danas-Sutra. 

 

Zahvaljujući Ministarstvu branitelja, u studenom  smo pomogli  našem članu da ostvari nastavak 

rehabilitacije i omogućili premještaj iz Stubičkih u Krapinske toplice. 

 

HVIDR-a MAKSIMIR ORGANIZIRALA DOMAĆINSTVO U VISEĆOJ KUGLI  

Još jedan događaj u svibnju bila je i organizacija domaćinstva u visećoj kuglani koju  HVIDR-a 

Maksimir organizira već dugi niz godina, gdje ugošćujemo ostale HVIDR-e i udruge sa područja RH, 

gdje je predsjednik po prvi puta predstavljao i pozdravio sve sudionike i goste ovog tradicionalnog 

događaja.  
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HVIDR-a MAKSIMIR ORGANIZIRALA 14. TRADICIONALNI BOŽIĆNI TURNIR U KUGLANJU 

 

Sukladno godišnjem planu rada Udruge, četrnaestu godinu za redom organizirali smo tradicionalni 

Božićni turnir u kuglanju. Ove godine, turnir je održan 13.12.2019. u kuglani Obrazovnog centra 

"Vinko Bek". Turnir je protekao u prijateljskom, sportskom i natjecateljskom ozračju. Nakon turnira 

organizirali smo i prigodni domjenak za sudionike turnira, goste i članove naše udruge koji su se 

angažirali na pripremi domjenka. 

 
 

OSTALA SUDJELOVANJA I SPORTSKI USPJESI HVIDR-a MAKSIMIR 

 

HVIDR-a Maksimir je sredinom ožujka ostvarila veliki sportski uspjeh u visećoj kugli i to pobjedom na 

„Garinom memorijalu„ u Petrinji. U organizaciji HVIDR-e Petrinja odigrana su prva dva kola Male lige 

viseće kuglane – Središnje Hrvatske, a prvo kolo ujedno je bilo i natjecanje za „Garin memorijal“ koji 

je 2019. godine održan po 12. puta. Sudjelovali su članovi devet braniteljskih i ostalih udruga, a prije 

početka, sva izaslanstva posjetila su posljednje počivalište Nikole Pavičića – Gare na petrinjskom 

groblju sv. Benedikt gdje su zapaljene svijeće kao i kod spomenika „Pukovniku Predragu Matanoviću i 

osloboditeljima Petrinje“ na Senjaku. 
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HVIDR-a Maksimir sudjelovala je na športskom natjecanju branitelja Domovinskog rata Grada 

Zagreba koje se održavalo na Klaki 01.06. – naše ekipe viseće kuglane i kuglanja sudjelovale su u 

sportskim natjecanjima, a naši članovi su pekli i roštilj koji su dijelili braniteljima i njihovim obiteljima, 

te se svi zajedno družili sa ostalim udrugama. Ostvarili smo i najbolji rezultat na natjecanju u visećoj 

kugli gdje smo osvojili 1. mjesto. 

Članovi sportaši HVIDR-a Maksimir koji su pobijedili na izlučnim natjecanjima 2018. god. u visećoj 

kugli i kuglanju  u travnju su sudjelovali na 24. SŠNIDOR-u  u Vukovaru, koji se prvotno trebao održati  

u listopadu 2018. god. ali je odgođen za početak 2019.  

Ponovno su naši sportaši u kuglanju i visećoj kugli uspješno sudjelovali  i na 25. SŠNIDORU koji se 

održavao u Makarskoj od 27. do 29.09.2019. gdje su svojim pobjedničkim rezultatima uvelike 

pridonijeli da HVIDR-a Grada Zagreba osvoji 1. mjesto. 

Ekipa kuglača sudjelovala je u rujnu  na 2. memorijalnom kuglačkom turniru 121. brigade HV Nova 

Gradiška, gdje su osvojili visoko 3. mjesto. 

 

Na kraju 2019. god. naša ekipa iz viseće kugle ostvarila je veliki uspjeh osvojivši malu ligu Viseće kugle 

Središnje Hrvatske, kako ekipno tako i pojedinačno. 

 
 

 

U prosincu 2019. održana je Redovna Skupština Udruge HVIDR-a Maksimir gdje smo izabrali nove 

članove Suda časti , jer je dotadašnji predsjednik podnio ostavku zbog zdravstvenih razloga. Također 

je na Skupštini prihvaćena izmjena članka 32, st.1 . Statuta HVIDR-a Maksimir prema kojoj će 

Predsjedništvo umjesto 3 imati 5 članova. 
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Skupština je izglasala 3 nova člana Suda časti HVIDR-a Maksimir, i to: 

1. Branko Mikulić (37 glasova) 

2. Mato Sudar (36 glasova) 

3. Siniša Žuljević (19 glasova) 

 

               

Cijela 2019. god. biti će zapamćena i po velikom broju smrtnosti naših članova. Samo ove godine 

izgubili smo 6 naših dragih članova sa kojima smo se zauvijek oprostili . 

Na kraju ovog godišnjeg izvještaja o radu Udruge HVIDR-a Maksimir za 2019. god.  prikazati ćemo 

financijsko izvješće  o stanju blagajne i ŽR na dan 31.12.2019. 

 
Stanje blagajne i ŽR HVIDR-a Maksimir na dan 31.12.2019. 

BLAGAJNA  881,82 kn 

ŽR  55.255,59 kn 

 

 

 

 

             PREDSJEDNIK UDRUGE HVIDR-a MAKSIMIR

             Zvonimir Zakošek   

              

 


