
 
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021.GODINU  

 

 

 

Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja je u 2021. godini 

aktivnosti provodio sukladno mogućnostima i ograničenjima vezanim za financijske potpore i 

u skladu sa mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezanim uz sprječavanje 

širenja pandemije COVID 19 i preporukama HZJZ.  

 

Rad i djelovanje Saveza u 2021. godini  

 

Savez je svoj rad i djelovanje u 2021. godini provodio uz podršku: Ministarstva 

hrvatskih branitelja, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Zagreba, 

Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog odbora Crvenog križa, partnerstva sa 

Humanitarnom udrugom „fra Mladen Hrkać“. 

 

Projekti koji su financirani u 2021.godini su: 

1. Pravo nestalih na identitet - pravo obitelji na istinu 

2. Suočavanje sa istinom, naslijeđe Domovinskog rata 

3. Tu smo za Vas 

4. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 

5. U zajedništvu se i njihov glas čuje 

6. Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH 

 

U 2021. godini zbog pandemije COVID 19 nije bilo moguće organizirati  tradicionalno 

okupljanje članova za Uskrs i Božić u Zagrebu, kao ni dugogodišnji program rekreativno-

kreativno sportskih susreta članova obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.  

Ostale aktivnosti smo provodili kroz navedene projekte. Zbog poodmakle životne dobi većine 

članova Saveza i zdravstvenog stanja zbog kojeg spadaju u rizičnu skupinu organizirane 

aktivnosti su se provodile sa manjim brojem sudionika, dio aktivnosti je prilagođen i 

provođen kroz individualni pristup, dio aktivnosti je prilagođen novim načinima 

komuniciranja ( online), a uložen je i poseban trud u uključivanje mladih.  

 

Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja je i u 2021. godini, u skladu sa 

zadaćama i ciljevima koji su definirani Statutom udruge, ulagao posebne napore u davanje 

doprinosa rješavanju pitanja nestalih osoba, jačanju kvalitete življenja članova obitelji 

nestalih/ubijenih hrvatskih branitelja i očuvanju sjećanja na Domovinski rat i žrtve utkane u 

temelje Republike Hrvatske. 

Na rad i djelovanje Saveza značajno je utjecao i razorni potres koji se dogodio 29. prosinca 

2020. sa epicentrom na području Petrinje i posljedicama na širem području. 

 

 

 



ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2021.GODINI 

1. TRIBINA O NESTALIM OSOBAMA U DOMOVINSKOM RATU „PRAVO 

NESTALIH NA IDENTITET – PRAVO OBITELJI NA ISTINU“  

Tribina je održana u lipnju 2021. godine u Zagrebu kao doprinos rješavanju pitanja nestalih 

osoba. Održane su 4 prezentacije iz djelokruga rada različitih resora uključenih u proces 

rješavanja pitanja nestalih osoba, a sudjelovali su predstavnici  relevantnih institucija  

institucija: Ministarstvo hrvatskih branitelja, uprava za zatočene i nestale; MUP RH, Odjel 

ratnih zločina; obavještajna zajednica,.. Na tribini su sudjelovali članovi obitelji nestalih 

hrvatskih branitelja iz Vukovara, Zagreba, Osijeka, Varaždina , predstavnici Zajednice udruga 

hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, Braniteljskog centra za društveni razvoj, 

HCK i drugih partnerskih organizacija. Kroz interaktivni pristup na tribini su podijeljene 

informacije, članovi su dobili odgovore na opća i pojedinačna otvorena pitanj, a predstavnici 

institucija su imali priliku čuti iskustva i stavove članova koji tragaju za svojim najmilijima. 

 

 

Foto: Tribina „Pravo nestalih na identitit – pravo obitelji na istinu“ u Zagrebu 

 

2. OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH OSOBA 

 I DANA SJEĆANJA NA OSOBE NESTALE U DOMOVINSKOM RATU 

Međunarodni dan nestalih osoba, ujedno Dan sjećanja na osobe nestale u Domovinkom ratu  

je obilježen 30. kolovoza Glini. Na obilježavanju je, zbog pandemije COVID -19, sudjelovao 

manji broj članova, prvenstveno oni koji još uvijek traže svoje najmilije. Uz odavanje počasti 

kod spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom 

ratu “Suza” i sudjelovanje na prigodnoj Svetoj misi u crkvi Sv. Ivana Nepomuka, koju je 

predvodio sisačko-moslavački biskup Vlado Košić , održan je i svečani program na platou 

ispred crkve, a sudjelovali su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i 

ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sa suradnicima, ministri Gordan Grlić-Radman, 

Darko Horvat i Radovan Fuchs te ministrica Nataša Tramišak, izaslanik predsjednika 

Republike general-bojnik Tihomir Kundid, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski 

zastupnik Marin Piletić, izaslanik ministra obrane general-pukovnik Drago Matanović, 

sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i gradonačelnik Gline Ivan Janković, saborski 

zastupnici, izvršni direktor Hrvatskog crvenog križa Robert Markt, predstavnici braniteljskih i 

stradalničkih udruga te drugi uzvanci.  



U pripremi i obilježavanju su poseban doprinos dale naše partnerske udruge - Udruga djece 

poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika 

Domovinskog rata. Kroz svečani program su upućene poruke o potrebi jačanja suradnje i 

angažmana svih koji sudjeluju u procesu, a pitanje nestalih je istaknuto kao zajednički 

prioritetni interes članova obitelji, lokalnih i državnih institucija i cjelokupne zajednice 

Sa skupa su upućene poruke javnosti, institucijama u Republici Hrvatskoj i posebno Republici 

Srbiji i pojedincima u Republici Hrvatskoj koji znaju, a šute ili svjesno šire dezinformacije.  

 

Foto: Izložba „Lica tuge“ i izložbeno-prezentacijski postav UZZN MHB, Glina, 30.08.2021. 

 

3. PITANJE RJEŠAVANJE NESTALIH OSOBA – MEĐURESORNA I 

MEĐUNARODNA SURADNJA 

U 2021. godini je nastavljena  dobra suradnja sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, Upravom 

za zatočene i nestale te drugim resorima u čijem djelokrugu rada je pitanje nestalih osoba. 

Suradnja se odvijala kroz sastanke, izvještavanja, razmjenu informacija i druge načine kojima 

je cilj unaprjeđenje procesa. 

Predstavnici SUOZNHB su nazočili na identifikacijama, pokopima hrvatskih branitelja, 

pokopima umrlih članova udruge te praćenju događanja vezanih uz otkrivanje masovne 

grobnice na divljem odlagalištu otpada kod Bobote i terenska istraživanja na ostalim 

područjima. 

 

Foto: Članovi obitelji sa ministrom Tomom Medvedom i predstavnicima institucija kod masovne grobnice 

„Bobota“ 



Održan je sastanak sa predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem i potpredsjednikom 

Vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom te ministrom pravosuđa i uprave 

Ivanom Malenicom. Na sastanku se razgovaralo o intenziviranju procesa identifikacije 

ekshumiranih posmrtnih ostataka iz masovnih i pojedinačnih grobnica, dosad poduzetim 

aktivnostima, ali i jačanju suradnje Vlade i Ministarstva hrvatskih branitelja s obiteljima u 

traženju načina unaprjeđenja procesa. Razgovaralo se i o odnosima između Republike 

Hrvatske i Republike Srbije u kontekstu pronalaženja načina dolaska do informacija koji se 

nalaze u srpskim arhivima. 

Predsjednica Saveza je sudjelovala na tematskoj sjednici Odbora za ratne veterane Hrvatskog 

sabora „Problematika nestalih osoba iz Domovinskog rata“. Pored članova i vanjskih članova 

Odbora na sjednici su bili i predstavnici tijela nadležnih za zatočene i nestale osobe među 

kojima i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo 

Medved, ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ivona Paltrinieri, voditelj Ispostave Istok 

Uprave za zatočene i nestale Dejan Marošičević, savjetnik u Upravi za zatočene i nestale 

Stjepan Sučić, zamjenik ravnatelja policije Željko Prša, Marija Zirdum iz Ministarstva 

unutarnjih poslova, ravnatelj Uprave za jugoistočnu Europu Ministarstva vanjskih i europskih 

poslova Stribor Kikerec, zamjenica glavne državne odvjetnice Jasmina Dolmagić, pomoćnici 

ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Drago Gojak i Hrvoje Omrčen te predstavnica 

Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Slavica Marinović.. 

Tijekom sjednice su iznijeti podaci o aktivnostima, rezultatima i problemima u postupku 

traženja nestalih osoba iz Domovinskog rata, odnosno postupku njihove ekshumacije i 

identifikacije kroz Izvješće koje je podnio ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade 

RH Tomo Medved i kroz izlaganja predstavnika svih resora uključenih u proces, a 

razgovaralo se i o lošem utjecaju širenja različitih dezinformacija od strane pojedinaca i 

interesnih skupina  i potrebi zaštite članova obitelji od uznemiravanja kao i zaustavljanje 

različitih opstrukcija rada institucija kroz širenje dezinformacija.  

U rujnu su predstavnici SUOZNHB, uz podršku i u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, 

sudjelovali na¸dvodnevnoj virtualnoj  Međunarodnoj konferenciji o nestalim osobama ICRC-a 

koju je  je pratilo više od 500 sudionika iz 35 zemalja Azije, Afrike, Europe i Amerike.   

Konferencija bila najveći globalni događaj ikada organiziran za obitelji nestalih osoba. 

 

 

Foto: 2. Konerencija o nestalim osobama; ICRC/HCK 



Predsjednica i dopredsjednica Saveza su se u Zagrebu sastale sa posebnim izvjestiteljem    

UN-a Fabiánom Salvioli, a razgovaralo se o odnosu hrvatskih institucija prema pitanju 

nestalih osoba. Predstavnice Saveza su istaknule gospodinu Salvioli potrebu jačanja pritisaka 

prema Srbiji radi dolaska do korisnih informacija iz vojnih arhiva. 

O pitanju nestalih osoba i  mogućim riješenjima se razgovaralo i sa predstavnicima 

Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj. 

Sa ICMP-om je nastavljena suradnja na pronalasku rješenja za nastavak sudjelovanja u 

praćenju Okvirnog plana rješavanja pitanja nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije kroz 

Berlinski proces. Osim suradnje na traženju ovog rješenja kroz Memorandum o razumijevanju 

sa udrugama iz drugih država i definiranju statusa Regionalne koordinacije surađivali smo i u 

istraživanju o rodnoj ravnopravnosti unutar Regionalne koordinacije. 

4. PODRŠKA ČLANOVIMA 

S obzirom da u 2021.godini nije bilo tradicionalnih uskršnjih i božićnih susreta članova, kao 

ni sportsko-rekreativno-kreativnih susreta članova, komunikacija sa članovima se odvijala 

uglavnom telefonski (pozivi, videopozivi ). Najugroženije članove smo posjetili u njihovim 

domovima uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.  

Tijekom prvih nekoliko mjeseci 2021.godine bili smo u stalnom kontaktu sa članovima sa 

potresom pogođenog područja, pratili situaciju u kojoj su se našli, obilazili one koji su bili u 

najtežoj situaciji i pomagali im oko ostvarivanja financijskih potpora koje je pružalo 

ministarstvo hrvatskih branitelja, kod ostvarivanja prava na adekvatan smještaj i na druge 

načine. Kao simboličnu pomoć podijelili smo  pakete sa higijenskim potrepštinama i 

sanitarnim materijalom, te kroz razgovore pružali psihološku podršku. Proveli smo anketu o 

stanju, potrebama, problemima i strahovima kako bi mogli rad i djelovanje Saveza prilagoditi 

novonastaloj neočekivanoj situaciji. 

  

Foto: obilazak i podrška pogođenima posljedicama potresa, Brijest; Petrinja 



 

Foto: Obilazak i podrška članovima 

 

 

5. OBLJETNICE, MEDIJI, SURADNJA SA UDRUGAMA  

Kao i u prethodnoj godini, u 2021.godini je smanjen broj osoba u izaslanstvima na 

obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata, kao i obilježavanjau obljetnica rada udruga iz 

Domovinskog rata te otkrivanju spomen-obilježja. 

Izaslanstva su sudjelovala na obljetnicama logora Bučje, Danu oružanih snaga RH, „Mali križ 

– velika žrtva“ za djecu stradalu u Domovinskom ratu, VRO „Oluja“, Novo Selo Glinsko, 

Daruvar, VRO „Medački džep“, Hrvatska Kostajnica, obljetnica stradanja civila u Donjem 

Čagliću, 30. obljetnica bitke za Vukovar, obljetnica stradanja Škabrnje, obljetnicama 

stradanja mještana Berka, Sotina, Lovasa, Bogdanovaca. Otkrivanju obnovljenog spomen 

obilježja mjesta masovne grobnice Novo Selo Glinsko, spomen obilježje poginulim i nestalim 

pripradnicima PP Daruvar.  

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježili smo polaganjem ruža na grobove hrvatskih 

branitelja, preminulih članova udruge te kod bijelih križeva na Memorijalnom groblju žrtava 

Domovinskog rata, sudjelovanju u koloni sjećanja 18.11., te suorganizacijom obilježavanja 

Žrtva Borovo Naselja za Domovinu 19.11., odavanjem počasti žrtvama Veleprometa, 

sudjelovanjem u mimohodu "Vi ste naš ponos - mi smo Vaša snaga" odavanjem počasti 

žrtvama Ovčare. Za obilježavanje žrtve Vukovara SUOZNHB nije organizirao zajednički 

odlazak članova udruga na navedeno obilježavanje, poštivajući preporuke Ministarstva 

hrvatskih branitelja i Stožera civilne zaštite. 

SUOZNHB je za svoj rad i izniman doprinos na području otkrivanja sudbina nestalih 

hrvatskih branitelja i svih nestalih osoba u Domovinskom ratu 2021.godine dobio Medalju 

Grada Zagreba. 

 



 
Novo Selo Glinsko 

 

 
Škabrnja 

 

 
Foto: Nagrađeni-Javna priznanja i Medalje Grada Zagreba sa predsjednikom Vlade RH i obnašateljicom 

dužnosti gradonačelnika  



 

 

Članovi upravljačkih tijela, i članovi udruga sa cijelog područja Republike Hrvatske 

sudjelovali su u više od deset televizijskih i radijskih emisija, također su kroz cijelu godinu 

davali intervjue za dnevne novine sa ciljem podizanja svijesti javnosti o rješavanju pitanja 

nestalih osoba. 

 

Kao i proteklih godina i 2021. godine je nastavljena suradnja sa Udrugom djece poginulih i 

nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te Zajednicom udruga hrvatskih civilnih 

stradalnika Domoinskog rata prvenstveno kroz obilježavanje Međunarodnog dana nestalih 

osoba.  

 

Predstavnici Saveza sudjelovali su u obilježavanjima, obljetnicama i drugim aktivnostima 

braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata koliko su to dopuštale epidemiološke 

mjere. 

 

Savez je u suradnji sa udrugom „Vukovarske majke“, „Hrvatski Feniks“ i „Marijanski zavjet 

za Domovinu“ sudjelovao u organiziranju hodočašća „Vjerom, molitvom i ljubalju protiv zla, 

mržnje i zločina“, hrvatski branitelj Jozo Klarić Klajo je 16 dana hodao od Zagreba do 

Vukovara, na pojedinim etapama hodnje pridruživali su mu se hrvatski branitelji. Hodočašće 

je posvećeno nestalim hrvatskim braniteljima. U Vukovaru na groblju su ga osim obitelji 

poginulih i nestalih hrvatskih branitelja dočekali i hrvatski branitelji.  

 

 
Foto: Vukovar, doček hodočasnika Joze Klarića Klaje 

 

U lipnju 2021.godine održana je izborna skupština SUOZNHB na kojoj je Ljiljana Alvir 

ponovno izabrana za predsjednicu, na mandat od 4 godine. 

 

 

 



9.   CENTAR ZNANJA, EDUKACIJE I IZGRADNJA KAPACITETA UDRUGE 

Savez je u 2021. godini djelovao i u okviru 9. Centra znanja kroz Sporazum o razvojnoj 

suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj potpisan sa 

Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva čime je uspješno okončan prvi 

četverogodišnji ciklus djelovanja 9. Centra znanja. Kroz suradnju sa još četrnaest udruga 

uključenih u 9. Centar znanja radili smo na jačanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i 

stradalnika Domovinskog rata, izobrazbama i prijenosu specifičnih znanja rada jačanja 

kapaciteta udruga i organizacija civilnog društva općenito, sa naglaskom na jačanje 

afirmativnog odnosa i percepcije javnosti o doprinosu branitelja i stradalnika općem dobru, 

osobito u vrijeme poplava, potresa i pandemije COVID 19. Sastavni dio aktivnosti je bilo i 

praćenje javnih politika i zagovaranje pozitivnih društvenih promjena, a u tom smislu Savez 

se aktivno zalagao za donošenje Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata. 

Savez je aktivno sudjelovao u pripremi i provođenju zajedničke konferencije 9. Centra znanja 

kroz koju su prezentirani učinci zakona o nestalim osobama, Zakona o hrvatskim braniteljima 

i članovima njihovih obitrelji te razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse sa 

predstavnicima iz drugih država. 

 

Članovi upravljačkih tijela i zaposlene osobe sudjelovale su na slijedećim 

edukacijama/okruglim stolovima/tribinama/konferencijama: 

1. webinar „Novi proračun EU od 2021.-2027. i program slijedeće generacije za 

organizacije civilnog društva u RH“ 

2. Okrugli stol „Aktivno starenje kroz drugu karijeru“ 

3. „Stres i potres u doba pandemije“ 

4. Okrugli stol „Zašto je važan Zakon o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu“ 

5. II. međunarodna konferencija o nestalim osobama 

6. Izobrazba „Svjesnost o vlastitim i tuđim emocionalnim stanjima“ 

7. Tribina „Hrvatski branitelji kao pokretači društva – nekad i sad“ 

8. „Aktivno starenje kroz obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje“ 

9. Edukacija za organizatore volontiranja u RH 

10. Okrugli stol „Uzroci i posljedice negativne percepcije društvenih skupina prema 

hrvatskim braniteljima“ 

11. Koordinacijski sastanak NZZRCD 

12. Konferencija „30 godina u zajedništvu“ 

13. Tribina „Psihosocijalne posljedice corona virusa“ 

 

 
 

 

Savez je organizirao: 

1. Tribina „Pravo nestalih na identitet – pravo obitelji na istinu“ 

2. Konferencija „Doprinos nacionalnih manjina u Domovinskom ratu i proces rješavanja 

pitanja nestalih osoba“ 

3. Okrugli stol „Arhiviranje i Zakon o arhivskoj građi“ 

 

 

 



 
Foto :Konferencija 9. centra znanja 

 

 
Foto: II. Međunarodna konferencija o nestalim osobama 

 

 
Foto: Arhiviranje i Zakon o arhivskoj građi, SUOZNHB i Hrvatski državni arhiv 

 

 

U Zagrebu, 15.ožujka 2021    Ljiljana Alvir, predsjednica SUOZNHB 


