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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE HVIDR-a MAKSIMIR  

ZA 2020. GODINU 

 

Obzirom da je HVIDR-a Maksimir krajem 2018. godine, putem natječaja Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnog društva, postala korisnik financijskih sredstava za institucionalne podrške udrugama iz 

Domovinskog rata. Udruga već drugu godinu za redom, od ugovorene 3 godine provedbe, ciljano ulaže 

u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju Udruge.   

Prvo godišnje izvješće predano je 2019. godine. 

 

U 2020. godini HVIDR-a Maksimir je redovno i u propisanim rokovima podnosila Nacionalnoj zakladi 

opisna i financijska izvješća, sukladno potpisanom ugovoru o provedbi institucionalne podrške, i to za: 

 prvo tromjesečje (razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020.) 

 drugo tromjesečje (razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020.) 

 treće tromjesečje (razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2020.) 

 četvrto tromjesečje odnosno konačno godišnje izvješće za 2020. (predano u siječnju 2021.) 

 

Tijekom 2020. god. HVIDR-a Maksimir održala je: 

 6 (šest) redovnih sjednica Predsjedništva 

 1 (jednu) izvanrednu sjednicu  Predsjedništva 

 5 (pet) telefonskih sjednica Predsjedništva 

 2 (dvije) redovne sjednice Nadzornog odbora 

 

U siječnju 2020. predan je izvještaj o obavljenoj godišnjoj inventuri na dan 31.12.2019. god. koju smo 

dužni obavljati jednom godišnje.  
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1. DEBATNI KLUB HVIDR-a MAKSIMIR 

 
Odmah na početku 2020. god (08.01.2020.) stupili smo u kontakt sa debatnim društvom kako 

bi zatražili njihovu stručnu pomoć oko organizacije, edukacije i vođenja debata. Naime, HVIDR-

a Maksimir u nastojanju izgradnje tolerantnog društva odlučila je i osnovala debatni klub kao 

još jednu od aktivnosti naše Udruge. Debatni klub bio bi otvoren za sve organizacije civilnog 

društva koje bi pokazale interes za sudjelovanje. Sa predstavnicima HDD-a (Hrvatskog 

debatnog društva) imali smo sastanke u Udruzi, te se dogovorili oko svih pojedinosti. U ožujku 

su nam trebali poslati ugovor na potpis, no sve je to prekinuto zbog pandemije COVID-19, kada 

su u državi donijete prve mjere zbog kojih je prekinut uobičajan rad, a zatim i razorni potres u 

Zagrebu. 

 

 

2. SUDJELOVANJE NA SASTANCIMA IZVAN UDRUGE 

 
Dana 30.01.2020. predsjednik  je sudjelovao na zajedničkom sastanku predstavnika Udruga 

Hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog oslobodilačkog rata Grada Zagreba, koje se 

održavalo u restoranu NK TRNJE. Tema sastanka bila je „Obilježavanje u zajedništvu 30.5. - 

DANA DRŽAVNOSTI i Dana branitelja Grada Zagreba“. Predsjednik, g. Zakošek je bio jedini 

predstavnik iz HVIDR-e. 

Održao se sastanak u prostorijama naše udruge sa čelnim ljudima Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

- podružnica Tržnice Zagreb, o konačnom dogovoru vezano za buduće daljnje donacije voća i 

povrća našim članovima. 

Naša udruga sudjelovala je na radnim sastancima Udruge HVIDR-a NOVI ZAGREB, a vezano za 

projekt socijalne i psihološke pomoći stradalima u potresu i pandemiji COVID-a 19. 

Također je sudjelovala i na sastancima Udruge HVIDR-a RH te potpisala s njima suradnju na 

dva projekta: 

1. „Solidarno i odgovorno  – HVIDR-a RH u aktivnostima ublažavanja  posljedica epidemije 

COVID-19“ 

2. „Umanjimo stres koji nosi potres“ – u ovom projektu HVIDR-a Maksimir je partner 

Naša udruga također je sudjelovala na sastancima, sjednicama Predsjedništva i Skupštini 

Udruge HVIDR-a Grada Zagreba. 

 

 

3. NACIONALNA ZAKLADA 

 
Na početku siječnja odnosno 10.01.2020. godine potpisali smo ugovor s Nacionalnom 

zakladom za 2020. godinu radi nastavka financiranja. Radi se o programu financiranja oblika 

podrške od strane Nacionalne zaklade kojom se ciljano, kroz razdoblje od 3 godine, ulaže u 

organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruge. Ugovori su potpisani za 2. godinu provedbe.  
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HVIDR-a Maksimir je u 2020. god. uredno i na vrijeme podnosila Nacionalnoj zakladi opisna i 

financijska izvješća sukladno potpisanom ugovoru o provedbi institucionalne podrške, i to za 

sljedeća razdoblja: 

 prvo tromjesečje (01. siječnja - 31. ožujka 2020.) 

 drugo tromjesečje (01. travnja - 30. lipnja 2020.) 

 treće tromjesečje (01. srpnja - 30. rujna 2020.) 

 četvrto tromjesečje (01. listopada – 31. prosinca 2020.) odnosno konačno godišnje 

izvješće, predano u siječnju 2021. 

 

U veljači 2020. smo dobili poziv od Nacionalne zaklade za sudjelovanje na „MED FORUM 2020.“ 

koji se trebao održati u Šibeniku od 03. do 05.04.2020. To je međunarodni forum na kojem je 

trebalo sudjelovati 40 zemalja. Hotel je rezerviran i plaćen, a cijena je iznosila 1.298,00 kn 

(Nacionalna zaklada financira nam troškove do 3.000,00 kn).  Zbog pandemije sve je otkazano, 

hotel nam je vratio novce, a zbog svega toga morali smo raditi prenamjenu proračuna za 

odobrenih 3.000,00 kn. 

U 12. mjesecu 2020. od Nacionalne zaklade dobili smo i potpisali ugovore za 3. i zadnju 

provedbenu godinu te prikupili svu potrebnu dokumentaciju, a Operativni i Financijski plan za 

2021. smo poslali Nacionalnoj zakladi.  

 

 

4. UREĐENJE KLUBA 

 

Dana 07.02.2020. osvježili smo zidove kluba novom svjetlijom bojom te smo Gradskoj četvrti 

Maksimir dali ponudu za klizna staklena vrata kojom smo trebali odvojiti prostorije u klubu radi 

održavanja okruglih stolova, debata i ostalih planiranih aktivnosti. Ponuda je prihvaćena te je 

odobrena i u proračunu grada Zagreba, ali COVID-19, a naročito potres, zaustavili su daljnje 

uređenje. 

Nažalost, dosta smo stradali u potresu te je sada potrebna obnova većeg dijela zgrade. 

Nakon potresa promijenili smo bojler s kojim smo imali dosta problema te smo ga zamijenili 

kondenzacijskim, i to opet zahvaljujući GČ Maksimir. 

 

 

5. RAD UDRUGE ZA VRIJEME COVID-a 19 i POTRESA 

 
U razdoblju od 7.03.2020. do 03.05.2020. zatvorili smo klub, a rad udruge se odvijao na daljinu, 

odnosno od kuće. U tom razdoblju  nismo bili u mogućnosti realizirati sve planirane aktivnosti 

koje smo bili započeli na početku godine zbog COVID-a 19, kao i zbog potresa koji nam je 

oštetio poslovne prostorije. Svu pažnju fokusirali smo na članove, pogotovo na one koji su 

dosta stradali u potresu i koji su nam se obraćali za pomoć. Za svo ovo vrijeme trajanja mjera 

zbog COVID-19, kada nismo bili otvoreni, tajnica je radila od kuće. U tom smo vremenu radili 2 

projekta i to: za koronu i za potres, a imali smo i 2 dežurne ekipe. 
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6. PLOČA SA NATPISOM HVIDR-a MAKSIMIR 

 
 

Na zgradu smo postavili novu ploču sa nazivom naše udruge.Veličina je standardna kao i na 

ostalim institucijama, a natpis je sada uočljiviji. 
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7. REVIZIJA U HVIDR-i MAKSIMIR 

 

06.07.2020. započela je revizija u HVIDR-i Maksimir te smo dobili pozitivno izvješće revizorskog 

uvida za 2019. godinu. Također smo imali reviziju i od Udruge HVIDR-a Grada Zagreba, dana 

04.09.2020. 

 

 

8. MJERENJE ŠEĆERA I TLAKA U UDRUZI 

 
 

Tijekom 2020. godine u suradnji s patronažnim sestrama iz Doma zdravlja Maksimir, uspjeli 

smo organizirati mjerenje šećera i tlaka našim članovima u prostorijama udruge, i to u dva 

navrata - 30.01.2020 i 27.02.2020. Nažalost  nastavak ove suradnje je zaustavila pandemija 

COVID- 19 te smo tako ostali bez stručnih i vrlo važnih zdravstvenih informacija i savjeta do 

kraja 2020. godine. 

 

 

 

 

9. PROJEKTI I NATJEČAJI 

 
Na samom početku godine počelo se s planiranjem i predstavljanjem projekata za 2020. 

godinu, u sklopu čega su vođeni brojni razgovori i sastanci, dio putem telefona, a dio u uredu 

predsjednika. Udruga je u ovoj godini planirala razviti otvoreniji odnos prema javnosti i drugim 

organizacijama civilnog društva kroz organiziranje okruglih stolova i sličnih aktivnosti, a s 

temom građenja tolerancije i prihvaćanja različitosti. 
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Održan je sastanak s predstavnicom HDD-a (Hrvatsko debatno društvo) s kojom je 

dogovoreno sklapanje ugovora, čije je potpisivanje za sada obustavljeno zbog COVIDA-19 , ali 

i zbog  potresa u kojem je osim oštećenja naše zgrade , teško stradala i zgrada Hrvatskog 

debatnog društva. 

  

Predsjednik  g. Zakošek razgovarao je s predsjednikom Udruge HVIDR-a Slavonski Brod o 

planiranim projektima. Pokretanje debatnog  kluba bio bi jedan od prvih projekata ovdje u 

Udruzi, a s tim projektom bi se krenulo prema lokalnoj zajednici, gradu Zagrebu i Nacionalnoj 

zakladi. Također u planu imamo i 2 okrugla stola pod nazivom – „Trenutna uloga invalida 

Domovinskog rata u društvu“, jer prema njima postoje mnoge predrasude. Namjera 

predsjednika je uključiti što širi spektar različitih udruga i s njima uspostaviti suradnju. 

Drugi okrugli stol bio bi otvaranje prema obiteljima invalida Domovinskog rata.  

Predsjednik je razgovarao i sa Sindikatom biciklista Grada Zagreba vezano za biciklijadu u 

Maksimiru. Budući da se za nas premalo zna, suradnjom s njima i sa Parkom Maksimir mogli 

bismo napraviti tradicionalni događaj. 

  

Predsjednik je također razgovarao i sa OTP bankom koja će nas pratiti u projektu, no tu se 

otvorio problem vezano za broj članova koji bi se trebao privući tj. sudjelovati u svemu tome. 

Bilo je tu još projekata o kojima se razgovaralo, raspravljalo i istraživalo, a od kojih se odustalo 

zbog nemogućnosti ili teškoća u organizaciji istih, kao npr. organiziranje sajma kućnih 

ljubimaca i projekt uzgoja školjaka. 

 

U veljači 2020. godine objavljeni su natječaji na kojima je HVIDR-a Maksimir imala 

pripremljene okvirne projekte, a koji su se mijenjali sa svakom objavom novih natječaja.  

Zbog svih događanja sa COVID-om 19 tj.  zbog svih mjera i odluka Ministarstva zdravstva te 

Uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite i Vlade RH, od napisanih programa smo morali 

odustati jer ih je bilo nemoguće provesti zbog zabrane javnog okupljanja kao i okupljanja 

većeg broja ljudi, ali i zbog nemogućnosti prikupljanja ponuda za sve troškove od mnogih 

poduzeća koja tada nisu radila. 

 

Prije COVIDA- 19 i potresa, uspjeli smo se prijaviti na natječaj od HEP-a, u ožujku odnosno  

16.03.2020., a natječaj smo i dobili te nam je odobren iznos od 10.000,00 kn. 

 

Nadalje, na natječaj od Ministarstva branitelja nismo se uspjeli prijaviti iako je sve bilo 

napravljeno i ispunjeno, jer su već mjere bile na snazi te su poduzeća kao i prijevoznici bili 

zatvoreni, pa nismo uspjeli od njih dobiti niti jednu ponudu potrebnu za prijavu na natječaj. 

Na javni poziv nismo više ni slali projekte jer je već tada bila upitna realizacija s obzirom na 

masovni lockdown, kao i na činjenicu da su svi naši članovi invalidi, a samim time i vrlo rizična 

skupina te nikako ne bi mogli sudjelovati u tom projektu, niti u organizacijskom, niti u 

korisničkom smislu. 

Sa Udrugom HVIDR-a RH sudjelujemo kao partneri na projektu pomoći za oštećene u potresu. 

Projekt je odobren te smo dobili određenu financijsku pomoć za naše članove koji su najviše 

stradali u potresu. Prijavili smo 11 članova, čije su prijave stigle u roku i koji su nam dostavili 

svu potrebnu traženu dokumentaciju kako bi mogli dobiti financijska sredstva za obnovu. 
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Dokumentaciju smo prikupljali u studenom i početkom prosinca 2020. i svi su već isplaćeni od 

strane Udruge HVIDR-a RH. 

 

UKRATKO:  

 

Kao partner, HVIDR-a Maksimir sudjeluje u dobivenom natječaju u suradnji sa Udrugom 

HVIDR-a RH koja se prijavila na natječaj Ministarstva branitelja vezano za aktivnosti  

psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa, dana 

22. ožujka 2020. godine i to pod nazivom "Umanjimo stres koji nosi potres", a čiji je cilj 

ublažavanje posljedica razornog potresa psihosocijalnim osnaživanjem i podizanjem kvalitete 

življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na način da će se financijski pomoći u 

obnovi stambenih objekata hrvatskih branitelja koji su najviše stradali u potresu. 

 

 
 

 

Projekt pod nazivom "SOLIDARNO I ODGOVORNO - HVIDR-a RH u aktivnostima ublažavanja 

posljedica epidemije bolesti COVID-19" koja će se sastojati od pružanja humanitarne pomoći 

u nabavi hrane, lijekova i ostalih potrepština korisnicima u cilju ublažavanja posljedica bolesti 

COVID-19, kao i ostale aktivnosti - izravna komunikacija i pružanja podrške korisnicima te 

ostale druge aktivnosti koje će HVIDR-a Maksimir provoditi u suradnji sa Udrugom HVIDR-a 

RH. 
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10. POVEĆANJE BROJA ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA 

 
 

U 2020. god. odluke na sjednicama Predsjedništva donosilo je više članova nego u 2019. god., 

jer je na zadnjoj Skupštini izglasano povećanje članova Predsjedništva sa 5 na 7 članova. Dva 

nova člana Predsjedništva su g. Vlado Marić i g. Tomislav Lončar koji su uvelike pridonijeli radu 

same udruge svojim prijedlozima, zalaganjem i radom za naše članove, dobrobit naše udruge. 

 

 

11. DONACIJA VOĆA I POVRĆA OD ZELENE TRŽNICE 

 
U 2020. godini 3 puta smo za naše članove organizirali podjelu voća i povrća, i to:  

 08.05.2020. - voće i povrće 

 20.05.2020. - salata kristal 

 06.11.02020. - voće i povrće 

 

 

Zahvaljujući ideji predsjednika g. Zakošeka, kao i zahvaljujući g. Tomislavu Lončaru, ostvarene 

su donacije od Zelene tržnice koja je u suradnji s mnogobrojnim domaćim OPG-

ovima  omogućila ovu hvale vrijednu pomoć kojom su pokazali puno ljubavi i suosjećanja za 

naše branitelje invalide. Uspjeli smo tako svaki put razveseliti preko 60 članova i njihovih 

obitelji te ostalih branitelja ali i prolaznika koji su nam prilazili i kojima smo sa zadovoljstvom 

mogli podijeliti raznovrsnu donaciju - svježe jabuke različitih sorti, dvije vrste salate, krastavce, 

rajčice, krumpir, luk, poriluk, korabu, kelj, mrkva, zelje, špinat, blitva, češnjak, celer i dr. 
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12. ČLANSTVO 

 
 

Ove godine do 01.12.2020.  upisali smo 16 novih članova, od čega je 8 novih članova i 8 

povratnika, a zauvijek smo ostali bez 5 članova koji su nas prerano napustili.  

Nastavili smo s pružanjem pomoći našim članovima vezano za njihove braniteljske probleme; 

U 2020. godini predsjednik g. Zakošek je primio brojne članove na razgovor te im je pomagao 

raznim savjetima, znanjem i  informacijama u rješavanju  njihovih problema ukoliko je to  

naravno bilo moguće. Zbog veće dostupnosti  vezano za njihove probleme, članovima je poslan 

službeni broj predsjednika na koji mu se mogu svi obratiti. 

 

 

13. SVE OSTVARENE SURADNJE U 2020. GOD. - REZIME 

 
 

 HDD - Uspostavljena je suradnja sa Hrvatskim debatnim društvom (HDD) s kojima je 

održan sastanak u prostorijama naše udruge te dogovoreno potpisivanje ugovora. 

 

 GNK DINAMO - Uspostavljena je obostrana suradnja sa GNK Dinamo na održanom 

sastanku u njihovim prostorijama, na kojima je dogovorena njihova pomoć  u opremanju 

prostorija našeg kluba, a naši zainteresirani članovi kojih je mnogo, dobrovoljno će se učlaniti 

u klub Dinamo te ostvariti određena prava čime HVIDR-a Maksimir dobiva pravo na 

povjerenika u Dinamu. U klub Dinamo ove godine se učlanilo 36 članova i njihovih obitelji, 

čime smo mi svoj dogovor na sastanku i ispunili. 

 

 GČ MAKSIMIR - Nastavljena je suradnja sa GČ Maksimir koja nam je u veljači omogućila i 

odobrila uređenje prostorija kluba, te zahvaljujući njima osvježila prostore kluba bojenjem 

svih prostorija kako bi se što bolje pripremili za održavanje debatnih klubova. Također 

zahvaljujući njima odobreno nam je i postavljanje staklene pregrade koju će oni financirati 

kako bismo odvojili prostorije i napravili što bolje uvjete za održavanje debatnih klubova.  

Nažalost, kratko smo uživali u svježe obojenim zidovima, jer je potres oštetio sve zidove u 

prostorijama kluba HVIDR-a Maksimir. Sa GČ Maksimir smo u stalnim kontaktima vezano za 

obnovu, suradnju i podršku u našim programima; planiramo sudjelovanje na aktivnostima 

koje se odnose na društveni razvoj s kojima dogovaramo provedbu aktivnosti vezano za cijele 

obitelji i njihovu djecu, ali to je tek u fazi planiranja i dogovaranja konačnog programa, kao i 

dogovaranje o potrebnim dozvolama sa GČ Maksimir kako bismo mogli  ostvariti program 

namijenjen najmlađima - djeci, koju planiramo provoditi u budućnosti i kojima želimo 

napraviti novost i zaokret u radu udruge i tako pridonijeti zajednici na području naše četvrti 

Maksimir. Zajedno sudjelujemo u svim važnim obljetnicama i obilježavanjima važnih datuma 

te polažemo vijence i palimo svijeće na spomeniku maksimirskih branitelja. Također i ove 

godine su nam poklonili okićeni bor, božićni aranžman, te božićnu zvijezdu. 
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 DOM ZDRAVLJA MAKSIMIR – I ove godine nastavili smo suradnju s Domom zdravlja 

Maksimir čije patronažne sestre svaki zadnji četvrtak u mjesecu dolaze u našu udrugu 

članovima i njihovim obiteljima izmjeriti šećer i tlak kao i pružiti ostale zdravstvene savjete. 

Nažalost zbog COVIDA-19 suradnja je prekinuta do daljnjega. 

 

 ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI - Suradnja je ostvarena i 

sa Zborom udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i to zahvaljujući njihovom projektu 

"Budimo zajedno", gdje smo prijavili i uključili i naše članove u program koji im pruža uslugu 

savjetovanja i psihosocijalne pomoći, pružanja usluga u kući pri obavljanju svakodnevnih 

životnih aktivnosti te zdravstvene skrbi. 

 

 HVIDR-a GRADA ZAGREBA–projekti od HVIDR-a Grada Zagreba :  

1. Projekt „SUZI“ - 22.01.2020. posjetila nas je nova djelatnica Udruge HVIDR-a Grada 

Zagreba, Lidija Vučković, koja radi na projektu „Zaželi SUZI“. Upoznala nas je s radom na 

projektu i dala informacije o našim članovima koji su uključeni u projekt, koliko su zadovoljni i 

koliko surađuju. Radi se, naime, o  projektu  u partnerstvu s Gradom Zagrebom koji je 

odobren, a uključuje ljude kojima je potrebna pomoć, neovisno o invaliditetu da ih se uključi 

u projekt i pruži im sepomoć.  

2. Podjela prehrambenih paketa za članove slabijeg imovinskog stanja. U kolovozu smo  

prijavili članove, a u studenome podijelili pakete za 6 naših članova. 

 

ZELENA TRŽNICA - Uspostavljena je i suradnja sa Zelenom tržnicom (Zagrebački holding 

d.o.o. - podružnica Tržnice Zagreb) od kojih smo zahvaljujući velikom broju domaćih OPG-ova 

dobili donaciju voća i povrća. Donacije smo dobili 08.05., 20.05. i 06.12.2020. te smo ih dijelili 

ispred udruge članovima, ali i građanima koji su nam prilazili i kojima je također bila potreba 

pomoć u hrani. 

 

 HVIDR-a SLAVONSKI BROD – uspostavljena je i suradnja sa Udrugom HVIDR-a Slavonski 

Brod. Dana 16. 01.2020. sudjelovali smo na obilježavanju  27. godišnjice osnivanja Udruge 

HVIDR-a Slavonski Brod, ali i ostvarili suradnju za projekte na kojima radimo. 

 

HVIDR-a PETRINJA – naša sportska ekipa viseće kugle sudjelovala je na 16. Petrinjskim 

susretima 05.09.2020. te smo dobili zahvalnicu za sudjelovanje. 

 

 HVIDR-a NOVI ZAGREB – sudjelovali smo na radnom sastanku  vezano za projekt socijalne 

i psihološke pomoći stradalima u potresu i pandemiji COVID-a 19, gdje smo dogovorili da kao 

partneri sudjelujemo u tom projektu. Predsjednik je u potpunosti ispunio sve aktivnosti 

prema projektnom dogovoru. 

 

HVIDR-a RH - suradnja na 2 dobivena projekta od Ministarstva branitelja (projekti: 

Solidarno i odgovorno – HVIDR-a RH u aktivnostima ublažavanja  posljedica epidemije COVID-

19 i „Umanjimo stres koji nosi potres“); svakodnevna suradnja i kontakti. 
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HVIDR-a GRADA ZAGREBA - sudjelovanje u svim aktivnostima koja se nude za branitelje, 

zatim sudjelovanje na sjedniciama redsjedništva Udruge HVIDR-a Grada Zagreba, na kojima 

su donijete odluke o daljnjem načinu rada, daljnjim planovima te aktualnim događanjima 

koja utječu na braniteljsku populaciju. 

 

JADROLINIJA – nastavljamo i dalje suradnju sa izdavanjem popusta za naše članove za 

vožnju trajektom. 

 

 MINISTARSTVO BRANITELJA - svakodnevna komunikacija (pozivi, zahtjevi za sistematske 

preglede, prijave za događanja, savjeti). 

 

 BRANITELJSKI PORTAL – Predsjednik je 18.11.2020. dao intervju za braniteljsku televiziju i 

braniteljski portal g. Marcelu Holjevcu, te smo u suradnji s gospođom Dubravkom Kovačić 

nastavili suradnju sa spomenutim portalom. 

 

 

 

Na kraju ovog godišnjeg izvještaja o radu Udruge HVIDR-a Maksimir za 2020. godinu prikazat ćemo 

financijsko izvješće  o stanju blagajne i ŽR na dan 31.12.2020. godine. 

 

 

 
Stanje blagajne i ŽR HVIDR-a Maksimir na dan 31.12.2020. 

 

BLAGAJNA  6.151,08 kn 

ŽR  67.225,46 kn 

 

 

 

           PREDSJEDNIK UDRUGE HVIDR-a MAKSIMIR 

 

         Zvonimir Zakošek  

  


