
 

 

 

 
  

KONAČAN POPIS udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva iz  

Proračuna Grada Zagreba za 2020. 
 

     

  

Godina natječaja: 
 

 

2020. 
 

      

  

Gradski ured: 
 

 

Gradski ured za branitelje 
 

      

  

Područje natječaja: 
 

 

Područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog 

rata i civilnih invalida rata iz Proračuna  

Grada Zagreba za 2020. 

 
 

Redni 

broj 
Naziv podnositelja 

Naziv 

programa/projekta 

Ukupno 

ostvareni 

broj bodova 

Razlozi neodobravanja 

financijske potpore 
Obrazloženje ocjene 

programa i projekta 

Branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borci II. svjetskog rata i civilni invalidi rata 

1. 
Bratovština Marijanski 

zavjet za Domovinu 
Radno-duhovni 

kamp Anatot 
59.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

2. 
Udruga antifašističkih 

boraca i antifašista 

Trešnjevka 

Očuvanje digniteta 

antifašizma 
42.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

3. 
Udruga antifašističkih 

boraca i antifašista 

Susedgrad-Zagreb 

Socijalne, 

humanitarne i 

kulturne aktivnosti, 
37.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

4. 
Udruga hrvatskih 

dragovoljaca 

Domovinskog rata 
Aktiviraj se...! 60.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

 



proračunskih sredstava 

 

5. 
ZAJEDNICA UDRUGA 

I ČLANOVA  HVIDR-a 

GRADA ZAGREBA 

Dani branitelja 

2020. 
59.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

6. 

UDRUGA HRVATSKIH 

BRANITELJA 

LIJEČENIH OD 

POSTTRAUMATSKOG 

STRESNOG 

POREMEĆAJA 

ZAGREB 

Sport i rekreacija za 

hrvatske branitelje 

liječene od PTSP-a 

Zagreba 

58.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

7. 
Klub tenisača u kolicima 

Tigar Zagreb 
Radionica - Sport i 

Hrvatski branitelji 
54.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

8. 
UDRUGA TIGAR 90/91 

RAKITJE 

DAN 

BRANITELJA 

GRADA 

ZAGREBA I 

ORGANIZACIJA 

SPORTSKIH 

AKTIVNOSTI 

UDUGE 

44.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

9. 

Športsko rekreacijsko 

društvo dragovoljaca 

hrvatskih obrambenih 

snaga Grada Zagreba 

4. Memorijalni 

malonogometni 

turnir Mario Rehor 
42.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

10. 

SPORTSKO DRUŠTVO 

INVALIDA „HRABRI“ 

ZA SPORT I 

REKREACIJU 

INVALIDNIH OSOBA 

Međunarodni turnir 

u sjedećoj odbojci 

“Prijateljstvo 2020” 
36.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 



bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

11. 
Udruga branitelja 

Domovinskog rata 

Zagrebački velesajam 

Veliko zlatno srce za 

2020. godinu 
43.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

12. 

Sekcija Udruge hrvatskih 

dragovoljaca 

Domovinskog rata za 

ekologiju 

Medvednica je naš 

dom 2020. 
37.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

13. 
UDRUGA HVIDR-A 

DUBRAVA 

OBILJEŽAVANJE 

VAŽNIJIH 

OBLJETNICA, 

DRŽAVNIH 

PRAZNIKA I 

BLAGDANA 

58.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 

14. 
Udruga branitelja 

Domovinskog rata 

Zagrebački velesajam 

Obilježavanje 

važnijih datuma i 

obljetnica iz 

Domovinskog rata i 

RH 

35.00 

Sukladno točki 9. Javnog 

natječaja, odnosno 

mjerilima za ocjenjivanje 

i načinu procjene 

programa/projekata, 

projekt je ocijenjen s 

nedovoljnim brojem 

bodova za dodjelu 

financijske potpore 

- Ograničenost 

proračunskih sredstava 

 

Ocijenjeno prema 

kriterijima Javnog 

natječaja i načinu 

bodovanja sukladno 

Programu financiranja 

udruga iz područja 

branitelja iz 

Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, boraca 

II. svjetskog rata i civilnih 

invalida rata u 2020. 
 

 


