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Sukladno članku 6. stavku 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana, 

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 18.2.2021. godine, radi podnošenja Ministarstvu 

hrvatskih branitelja, usvaja  

 

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA  

 DOMA HRVATSKIH VETERANA 

ZA 2020. GODINU 

 

1. SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Upravno vijeće tijekom 2020. godine djelovalo je u sljedećem sastavu: Dinko Tandara - 

predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja (predsjednik), Vladimir Bergman - predstavnik 

Ministarstva hrvatskih branitelja (zamjenik predsjednika), Zdravko Batarilo - predstavnik 

Ministarstva zdravstva, Josip Mihaljević - predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ivica 

Ištuk - predstavnik Ministarstva obrane, Dragan Jelić a od 4. studenog 2020. godine Velimir 

Žunac – predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Vinko 

Kasana – predstavnik Grada Lipika, Zoran Josipović, Miroslav Vacek, Branimir Ljevaković, 

Zvonko Novokmet a od 4. studenog 2020. godine Zvonimir Bišćan – predstavnici 

braniteljsko-stradalničkih udruga.  

Odlukom potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, Klasa:023-03/19-02/9, 

Urbroj:522-02/2-20-13 od 4. studenog 2020. godine,  imenovano je Upravno vijeće na novi 

mandat od četiri godine sa već spomenutim članovima.  

 

2. NADLEŽNOST UPRAVNOG VIJEĆA 

Sukladno Zakonu o ustanovama, Rješenju o osnivanju i Statutu Doma hrvatskih veterana, 

Upravno vijeće upravlja Domom hrvatskih veterana. 

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:  

 

 donosi Statut,  

 donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova,  

 donosi Pravilnik o unutarnjem nadzoru,  
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 donosi Pravilnik o postupcima nabave na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj 

nabavi,  

 donosi Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju zaposlenika,  

 donosi Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima zaposlenika,  

 donosi Pravilnik o zaštiti na radu,  

 donosi Pravilnik o zaštiti od požara,  

 donosi Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja,  

 donosi Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne 

građe,  

 donosi Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni, 

 donosi Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za povrede obveza iz radnog odnosa, 

 donosi Pravilnik o radu , 

 donosi Pravilnik uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma 

hrvatskih veterana, 

 donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća,  

 donosi Naputak o uredskom poslovanju , 

 donosi Plan brojčanih oznaka, 

 donosi strateški plan i program razvoja, 

 donosi godišnji program i plan rada, 

 donosi financijski plan, 

 usvaja tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju posebnih ciljeva i 

načina ostvarenja iz strateškog plana na prijedlog ravnatelja, 

 analizira financijsko poslovanje Ustanove najmanje svaka tri mjeseca,  

 u slučaju gubitka u poslovanju Ustanove bez odgode obavještava Ministarstvo,  

  predlaže Ministarstvu proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka 

vezanih uz osnivačka prava,  

 imenuje i razrješuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja, uz suglasnost Ministarstva, i   

sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,   

 odlučuje u drugom stupnju o ostvarivanju prava zaposlenika iz radnog odnosa,  

 raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,  

 daje Ministarstvu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad 

Ustanove 
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 donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima, aktom o 

osnivanju i Statutom, 

 donosi druge odluke i obavlja druge poslove potrebne za rad Ustanove. 

 

Pored prethodno navedenih poslova, Upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Doma 

hrvatskih veterana, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Domu hrvatskih veterana te u 

svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Doma hrvatskih veterana te 

surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.  

 

3. IZVRŠENJE POSLOVA U NADLEŽNOSTI UPRAVNOG VIJEĆA U 2020. 

GODINI 

 

a) prijem korisnika Doma hrvatskih veterana 

 

Tijekom 2020. godine pojavom pandemije Corona virusa morali smo donijeti odluke u skladu 

sa zahtjevima i preporukama Stožera civilne zaštite, te smo dana 20. ožujka 2020. godine 

obustavili rad Doma, a 23. rujna 2020. godine dozvolili rad samo za uslugu boravka bez 

korištenja grupnih aktivnosti. U skladu s navedenim odlukama, usluga smještaja provodila se 

od 02. siječnja do 20. ožujka 2020. godine, a usluga boravka od 02. siječnja do 20. ožujka i od 

23. rujna do 31. prosinca 2020. godine. Svi procesi i aktivnosti u Domu hrvatskih veterana, do 

pojave pandemije, odnosno tijekom prva tri mjeseca, provodili su se redovno i u skladu s 

dosada utvrđenim načinom rada. 

Tijekom 2020. godine završeni su radovi dogradnje objekta čime se osigurao dodatni 

društveni prostor i proširio rehabilitacijski prostor, te smo iste opremili specijaliziranim 

uređajima i trenažerima.  

Pregledom podnesenih izvješća može se zaključiti kako korisnici usluga Doma hrvatskih 

veterana imaju čitav niz poteškoća a najčešće tjelesne, psihičke i socijalne. Na kraju usluge 

smještaja i boravka tijekom završnih razgovora većina njih izražava osjećaj poboljšanja općeg 

stanja kao i subjektivni osjećaj povećanja zadovoljstva samim sobom.  
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b) praćenje materijalnih potreba i troškova Doma hrvatskih veterana 

 

Na sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine usvojen je Financijski plan Doma hrvatskih 

veterana za 2020. godinu koji je izrađen sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog 

proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. 

Planirana financijska sredstva za 2020. godinu osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2020. godinu, razdjel 041 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 

04115 – Dom hrvatskih veterana, na aktivnosti A 901001 – Administracija i upravljanje. 

 U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utrošeno je 

6.827.908,03 kuna. 

 Dom hrvatskih veterana je obustavio redovan rad 20. ožujka 2020. godine zbog pojave 

pandemije Corona virusa što je uzrokovalo promjenu dinamike planirane potrošnje sredstava. 

Tijekom 2020. godine sukladno uputama Ministarstva financija i Ministarstva hrvatskih 

branitelja izvršene su četiri izmjene financijskog plana. Prvotni planirani financijski plan 

Doma hrvatskih veterana iznosio je 11.225.000,00 kuna a navedenim izmjenama umanjen je 

na 7.350.000,00 kuna što iznosi uštedu od 3.875.000,00 kuna. 

Prema skupinama rashoda, sredstva u financijskom planu Doma hrvatskih veterana 

utrošena su na sljedeći način:  

 U skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene ( 24 zaposlenih), koja se odnosi na plaće 

za zaposlene i doprinose na plaće te regres za godišnji odmor, naknade za smrtni 

slučaj i darove za zaposlene i rođenje djece, planirano je 2.664.975,00 kuna, a 

izvršeno 2.602.091,77 kuna.  

 

 U skupini rashoda  32 – Materijalni rashodi planirano je 3.370.525,00 kuna, a 

izvršeno je 2.934.961,90 kuna. Utrošena sredstva odnose se na naknade troškova 

zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz), komunalne usluge, režijske 

troškove, tekuće i investicijsko održavanje, računalne usluge, intelektualne usluge i 

ugovore o djelu, zaštitarske usluge, usluge pranja i čišćenja objekta i posteljine te 

usluge prehrane za korisnike. 
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 U skupini rashoda 34 – Financijski rashodi planirano je 5.000,00 kuna, a izvršeno je 

0,00 kuna iz razloga što se u izvještajnom razdoblju nisu koristile bankarske usluge i 

usluge platnog prometa. 

 U skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

planirano je 362.500,00 kuna, a izvršeno je 349.057,13 kuna. Utrošena sredstva 

odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te 

uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. 

 U skupini rashoda 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

planirano je 947.000,00 kuna, a izvršeno je 941.797,23 kuna. 

 

 

c) normativna aktivnost 

 

Tijekom 2020. godine članovi Upravnog vijeća usvojili su: šest zapisnika sa sjednica 

Upravnog vijeća, Godišnji program i plan rada Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu, 

Tromjesečno, polugodišnje i devetomjesečno izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma 

hrvatskih veterana za 2020. godinu, četiri izmjene Financijskog plana Doma hrvatskih 

veterana za 2020. godinu, prijedlog Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2021. 

godinu, dvije Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu, Plan nabave Doma hrvatskih 

veterana za 2021. godinu,  Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana za 2019. 

godinu, Izvješće o radu Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu, tri izvješća i tri odluke koja 

se odnose na rad Doma. 

 

d) pregled sjednica Upravnog vijeća održanih u 2020. godini 

 

Upravno vijeće je u 2020. godini održalo sedam sjednica, a u nastavku izvješća nalazi se 

popis dnevnih redova sjednica. 

 

35.  sjednica održana je 26. veljače 2020. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verificiranje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana, 

2. Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2019. 

godinu, 

3. Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana za 2019.godinu, 
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4. Izvješće o radu Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu, 

5. Godišnji program i plan rada Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

6. Rasprava o financijskoj participaciji korisnika u uslugama Doma hrvatskih veterana, 

7. Razno. 

 

36. sjednica održana je 16. ožujka 2020. godine putem elektronske pošte sa sljedećim 

dnevnim redom: 

1. Odluka o privremenoj obustavi usluge smještaja i boravka korisnika javne ustanove Dom 

hrvatskih veterana. 

 

 

37.  sjednica održana je 9. travnja 2020. godine u elektronskom obliku sa sljedećim dnevnim 

redom: 

 

1. Odluka o zamolbi za naknadu štete i zahtjev za ne naplatu potraživanja poslovnog 

prostora i režija. 

 
 
38.  sjednica održana je 16. lipnja 2020. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verificiranje zapisnika s 35., 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana, 

2. Tromjesečno izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. 

godinu, 

3. Prva izmjena Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

4. Druga izmjena Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

5. Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020 godinu, 

6. Izvješće o pruženim uslugama u Domu hrvatskih veterana u periodu od 1.1.2020. do 

31.5.2020. godine, 

7. Zahtjev za nastavak pružanja usluge smještaja i boravka u Domu hrvatskih veterana, 

8. Razno. 
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39.  sjednica održana je 21. rujna 2020. godine u elektronskom obliku sa sljedećim dnevnim 

redom: 

 
1. Odluka o uspostavi korištenja usluge boravka za korisnike Doma hrvatskih veterana. 

 

 

40.  sjednica održana je 27. studenog 2020. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 38. i 39. sjednice Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana, 

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. 

godinu, 

3. Devetomjesečno izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 

2020. godinu, 

4. Treća izmjena Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

5. Druga izmjena i dopuna Plana nabave Doma hrvatskih veterana za 2020 godinu, 

6. Izvješće o pruženim uslugama u Domu hrvatskih veterana u periodu od 1.1.2020. do 

31.10.2020. godine, 

7. Izvješće o provedenoj reviziji „Procesa korištenja usluga rehabilitacije u Domu hrvatskih 

veterana Lipik“ i plan djelovanja, 

8. Razno. 

 

41. sjednica održana je 23. prosinca 2020. godine u elektronskom obliku sa sljedećim 

dnevnim redom: 

 

1. Četvrta izmjena Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu, 

2. Prijedlog Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu, 

3. Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu. 

 

 

BROJ: DHV-UV/2-21-2/1 

Zagreb, 18. veljače 2021. godine 

 


