
	  

Zadruge hrvatskih branitelja na Trgu Petra Preradovića 

Zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, projekt Ministarstva branitelja, 
predstavit će se u Zagrebu, na Trgu Petra Preradovića, 30. lipnja od 16 sati, tijekom 
svečane proslave pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

Zadruge iz  Vukovara, Osijeka, Slavonskog Broda, Dubrovnika, Metkovića, Splita, Senja i 
Zagreba predstavit će svoje proizvode: med, kolače, pršut, eterična i maslinova ulja, 
lavandu, suvenire, nakit te mnoge druge. 

Ministarstvo branitelja, kroz svoj Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja 
hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, od 
2004. godine provodi dvije mjere financijske potpore zadrugama hrvatskih branitelja. Kroz 
Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja Ministarstvo potiče početak rada 
braniteljskih zadruga, dok kroz Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja 
Ministarstvo osigurava sredstva potpore za razvijanje finalnog proizvoda, nabavu opreme, 
kupovinu zemljišta te razvoj novih projekata. Zadruge koje se bave organskom 
proizvodnjom mogu ostvariti 20% veći iznos potpore. Financijsku potporu mogu ostvariti 
samo one zadruge koje zadovoljavaju sve propisane uvjete. 

Kroz ove dvije mjere Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja, Ministarstvo daje 
potporu radu braniteljskih zadruga kao posebnom obliku malog poduzetništva, ali također 
daje i poticaj zapošljavanju hrvatskih branitelja i njihove djece. 

Godine 2004. broj braniteljskih zadruga u Republici Hrvatskoj bio je 10, dok je danas taj 
broj preko 530 zadruga. Do kraja 2012. godine mjere potpore Ministarstva branitelja 
koristilo je 430 zadruga (procedura za 2013. godinu je u tijeku). 

Braniteljske zadruge su uglavnom registrirane za poljoprivrednu djelatnost, ali velik broj ih 
ima i u turizmu, ugostiteljstvu, suvenirskoj djelatnosti, izdavaštvu te u mnogim drugim 
gospodarskim poljima. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Zadruge hrvatskih branitelja koje će se predstaviti 30. lipnja 2013. godine na Trgu 
Petra Preradovića u Zagrebu: 

1. Pčelarska zadruga Pčelari Slavonije i Baranje, Osijek (med) 

2. Braniteljska zadruga Donji grad, Osijek (kolači) 

3. Braniteljska zadruga Medene ruke, Vukovar (medenjaci s grbovima gradova Hrvatske) 

4. Braniteljska zadruga Herba-eko, Gradec (hidrolat matičnjaka, ulje za masažu, eterična 
ulja) 

5. Braniteljska zadruga Uskok, Senj (kolači) 

6. Poljoprivredna braniteljska zadruga Svilaja, Vrlika (pršut) 

7. Braniteljska zadruga Petrovo polje, Ružić (pršut) 

8. Braniteljska zadruga Pršut, Dicmo (pršut) 

9. Proizvodno uslužna zadruga Modro zelena, Metković (maslinovo ulje, ljekovito bilje) 

10. Braniteljska zadruga Val, Dubrovnik (ljekovito bilje) 

11. Braniteljska zadruga Eko Župa, Župa Dubrovačka (matičnjak, kontonjata) 

12. Braniteljska zadruga Eko otoci more, Split (kadulja, lavanda) 

13. Poljoprivredna zadruga branitelja Dalmacija eko projekt, Vodice (čajevi od ljekovitog 
bilja) 

14. Braniteljska zadruga Šiljeg cista, Cista Provo (ljekovito bilje, čajevi) 

15. Braniteljska zadruga Sjeme-panj-umjetnost-život, Slavonski Brod (autohtoni suveniri i 
nakit od drveta i metala) 

16. Pčelarska braniteljska zadruga Tompojevci, Tompojevci (med) 

17. Braniteljska zadruga Skulptura, Hrženica (bačva-fotelja, skulpture od drveta, gitare, 
gravirana jaja,vrtne staze, vrata) 

18. Braniteljska zdruga Hrid, Zagreb (slika koja je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda 
5x4m) 

19. Zadruga branitelja Victus eko, Krnjak (vakuum pakirani mesni proizvodi) 

20. Zadruga branitelja Sopot, Zagreb (ručni radovi žena branitelja, didaktička pomagala) 


