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S A D R Ž A J  
 
 
 
 
Izvješće o radu Udruge odnosi se na razdoblje od studeni 2017. – studeni 2018., a podijeljeno 

je po tematskim razdobljima između dva izvještajna sabora kako bi sabornicima bilo lakše i 

razvidnije pratiti rad i djelovanje Udruge, te kako bi dobili cjelovitu sliku o ukupnim 

aktivnostima koje je Udruga provodila u Republici Hrvatskoj. Pod točkom 2. sadržane su 

aktivnosti koje provode podružnice Udruge. Izvješća su objavljena u integralnom obliku, a 

koja su dostavili predsjednici podružnica.  

 
 

1. Aktivnosti Udruge u razdoblju 2017.-2018. po slijedećim tematskim 
cjelinama: 

 
a) organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH 

 
b) obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica 

 
c) humanitarna djelatnost Udruge  

 
d) djelovanje Udruge u Republičkoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata  

 
e) prijedlog programa rada Udruge za 2019. 

 
 

2. Aktivnosti podružnica UDVDR RH 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
AKTIVNOSTI 

UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA 
REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU 

                                     prosinac 2017. – studeni 2018. 
 
 

a) Organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana  
Domovinskog rata RH 

 
U Velikoj Gorici je 22. rujna 2018. pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, 
supokroviteljstvom Zagrebačke županije i grada Velike Gorice, održano 23. Državno športsko 
natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na natjecanju je 
nastupila 21 ekipa županijskih podružnica Udruge s oko 1200 natjecatelja u osam sportskih 
disciplina boćanje, elektronski pikado, kuglanje, mali nogomet, povlačenje konopa, 
streljaštvo, stolni tenis i šah. Natjecanje je započelo svečanim mimohodom ekipa od Školske 
ulice do Parka dr. Franje Tuđmana, gdje se održala ceremonija svečanog otvaranja natjecanja.  
Na otvaranju prisutnima su se obratili predsjednik Udruge general pukovnik Đuro Dečak, 
predsjednik UDVDR Podružnice Zagrebačke županije gosp. Zvonko Marić, gradonačelnik 
grada Velike Gorice gosp. Dražen Barišić, izaslanik ministra hrvatskih branitelja gosp. 
Vladimir Bergman i župan Zagrebačke županije gosp. Stjepan Kožić koji je ujedno i otvorio 
23. Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike 
Hrvatske „Velika Gorica 2018.“. 
Nakon svečanog otvaranja natjecatelji su otišli na športska borilišta, a gosti i uzvanici su 
položili vijence i zapalili svijeće poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 
ispred spomenik „Golubica“.   
Proglašenjem pobjednika i svečanom večerom uz zabavni program završeno je 23. 
DŠNDVDR RH u Velikoj Gorici. 
Ukupni pobjednik natjecanja je Zagrebačka županija sa 127 bodova, Sisačko-moslavačka 
županija je druga sa 115 bodova, dok je Varaždinska županija osvojila treće mjesto sa 113 
bodova. 
 

b) obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica 
 
 U razdoblju između dva sabora Udruga je aktivno i djelatno sudjelovala na 
obilježavanjima blagdana i obljetnica: 
- 25. prosinca 2017. godine - Božić      
- 15. siječnja 2018. godine - Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske  
- 22. siječnja 2018. godine - obilježavanje obljetnice akcije „Maselenica 93.“ 
- 31. ožujka 2018. godine - obilježena obljetnica akcije „Plitvice“ i pogibije J. Jovića 
- 01. travnja 2018. godine – blagdan Uskrs 
- 01. svibnja 2018. godine - obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ 
- 02. svibnja 2018. godine -obilježavanje memorijala „12. redarstvenika“ 
- 28. svibnja 2018. godine – Dan oružanih snaga i Dan hrvatske kopnene vojske 
- 25. lipnja 2018. godine - Dan državnosti 
- 05. kolovoza 2018. godine -obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i 
   Dana hrvatskih branitelja 
- 08. listopada 2018. godine-  Dan neovisnosti Republike Hrvatske 
- 18-20. studenog 2018. godine - Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. 
- 18. studenog 2018. godine -obilježavanje stradanja Škabrnje u Domovinskom ratu 
 
 



 
c) humanitarna djelatnost Udruge  

 
Svakim danom rad Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH je sve potrebniji.  
Jedan od bitnih čimbenika je socio-ekonomski razlog ali i prateća ekonomska kriza, 

usljed čega je veliki broj hrvatskih branitelja nezaposleno, a vrlo često je slučaj da su i oba 
roditelja nezaposlena.  

Odjel za humanitarnu djelatnost pomaže hrvatskim braniteljima, višečlanim obiteljima 
i obiteljima koji zaista žive u teškoj materijalnoj situaciji, međutim pomaže se i svim 
braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima je pomoć potrebna.  
 

1. Prosjekat  
„Pomozimo studentima kupnjom informatičke opreme“ 

Projekat se provodi od Iloka do Cetine 
 
U 2018. godini podijeljeno je 80 prijenosnih računala za studente– djecu hrvatskih branitelja 
i studente naših suboraca iz HVO koji studiraju u Zagrebu, a žive u studentskim domovima. 
Sa ovom školskom godinom podijeljeno je 570 računala koje ne bi mogli realizirati bez 
pomoći dobrih ljudi i Ministarstva hrvatskih branitelja. 
 

2. Projekat 
 

„Učenje stranih jezika za djecu hrvatskih branitelja 
iz višečlanih obitelji“ 

 
Do sada smo školovali djecu hrvatskih branitelja iz 25 gradova i općina unutar 9 

županija Republike Hrvatske. 
 
Školsku godinu 2017/2018. školu stranih jezika su završila djeca iz: 

- Bjelovarsko-bilogorske županije – Veliki Grđevac i Velika Pisanica 
- Međimurske županije – Čakovec, Lopatinec, Mala Subotica, Šenkovec i Ivanovec 
- Splitsko-dalmatinske županije – Imotska Krajina, Donji Vinjani, Grubine, Zmijavci, 

Runovići 
 
U ovoj školskoj godini otvorili smo školu stranih jezika u: 
- Virovitičko-podravskoj županiji – Voćin 
- Međimurskoj županiji – škola je organizirana i školsku godinu 2018/2019. na zamolbu 
roditelja i polaznika škole stranih jezika 2017./2018., jer su polaznici bili više nego zadovoljni 
sa postignutim znanjem što ista škola polaznike priprema za maturu prema ciklusu i modulu 
prilagođenom prema europskom referentnom okviru.   
Isti donatori su prihvatili da i dalje školuju polaznike. 
 
Do sada smo sa ovom školskom godinom školovali 949 djece hrvatskih branitelja. 
Škola traje jednu školsku godinu (9 mjeseci). 
 
Odjel za humanitarnu djelatnost prilikom službenog otvaranja škole svakom polazniku uruči 
poklon paket koji odgovara toj dobi.  
Na kraju školske godine kod podjele diploma svaki polaznik uz diplomu dobije i poklon 
paket. Polaznik koji sa odličnim položi testove i nije izaostao niti jedan sat dobije posebnu 
nagradu. 
Ovom prilikom se zahvaljujem predsjednicima ogranaka koji vode brigu i kontroliraju 
polaznike da redovito dolaze i o tome izvještavaju Odjel za humanitarnu djelatnost. 
       



3. Projekat 
„Otvaranje informatičkih centara na područjima  

od posebne državne skrbi“ 
 
Centre za informatičko opismenjavanje smo otvorili u 10 županija, gdje se pokazao veliki 
interes hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 
Tečaj je do sada završilo:  
324 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.  
Sveukupno smo podijelili  
201 fiksno računalo. Računala smo podijelili onim braniteljima sa višačlanim obiteljima koji 
nemaju računala i za rad ogranaka.  

- Ogranak Velika Pisanica - za rad ogranka 
- Zadarska županija – za obitelj Prgomet – Gračac 
- Ogranak Đulovac – za obitelj Andrić 
- Osnovna škola Negovec 
- Vukovarsko-srijemska županija – Tompojevci – 18 računala za četiri područne škole   

Iste škole su radile sa jednim računalom. 
  

4. Projekat  
„Kulturno- čitalački centar“ 

 
Pomažemo knjižnicama osnovnih škola sa donacijama knjiga jer nažalost puno je knjižnica 
koje oskudjevaju knjigama. Na taj način pomažemo djeci u savladavanju čitanja i 
razumijevanja pročitanoga, što između ostaloga povezujemo sa nedostatkom druženja s 
knjigom. Ujedno im poboljšava intelektualne, socijalne i motoričke sposobnosti. 
 
Projekat je realiziran u 6 županija: 

- Vukovarsko-srijemska županija  –  Ogranak Komletinci i Otok 
- Bjelovarsko-bilogorska županija  –  Ogranak Đulovac i Bastaja,  

V. Grđevac i V. Pisanica 
- Sisačko-moslavačka županija –  Ogranak Topusko 
- Brodsko-posavska županija  –  Ogranak Garčin 
- Primorsko-goranska županija  - Ogranak Vrbovsko 
- Virovitičko-podravska županija - Ogranak Špišić Bukovica 
 

Ukupno je donirano 1650 knjiga za školske knjižnice. 
 
U izvještajnom razdoblju studeni 2017. do studeni 2018. godine donirano je: 

- Šibensko-kninskoj županiji Gradskoj knjižnici Knina    130 knjiga 
- Krapinsko-zagorskoj županiji za ratnu biblioteku Ogranka Zabok 

donirano je               40 knjiga 
- Bjelovarsko-bilogorskoj županiji: 

 OŠ V. Grđevac za knjižnicu je donirano     110 knjiga 
 OŠ V. Pisanica za knjižnicu je donirano       90 knjiga 
 OŠ Đulovac           40 knjiga 

- Međimurska županija OŠ Ivanovec        70 knjiga 
- Karlovačkoj županiji – knjižnica Vojnić               105 knjiga 

 
Uz pomoć dobrih ljudi donirali smo do sada 2235 knjiga za knjžnice osnovnih škola i gradske 
knjižnice. 
 
 
 
 



 
5. Projekat 

„Svima jednaki početak školske godine  
djeci hrvatskih branitelja i unučadima“ 

 
Prilikom realizacije nekih od naših projekata po županijama obiđemo dječje vrtiće sa 
hvalevrijednom donacijom koja je prilagođena dobi te djece (edukacijski materijal i sl.). 
Ravnatelji i odgajatelji su više nego zadovoljni i sretni sa donacijom koja im pomaže u radu 
sa djecom.  
Obišli smo slijedeće dječje vrtiće i uručili donacije: 

- DV „Mali princ“, Zagreb 
- Vukovarsko-srijemska županija  – DV Tompojevci 
- Bjelovarsko-bilogorska županija – DV V. Pisanica 

                                                   -  DV V. Grđevac  
     -    Splitsko-dalmatinska županija     – DV Donji Vinjani  
                                                               - DV Grubine 
     -    Međimurska županija                  – DV Ivanovec 
 

6. Projekat 
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske 

 
Ista Zaklada pomaže djecu putem „kumstva“.  
Do sada je primalo kumstva 1100 djece, međutim demografska slika kod hrvatskih branitelja 
je više nego slaba, tako da je sada taj broj manji i iznosi 920 djece hrvatskih branitelja, 
socijalno ugroženih i iz višečlanih obitelji. 
 
Na zamolbu predsjednika podružnice Koprivničko-križevačke županije da posjetimo Ogranak 
Gornja Rijeka gdje se nalazi 12 višečlanih obitelji koji zajedno imaju 78 djece. Te iste obitelji 
imaju od 5-tero do 9-tero djece. Obišli smo sa ravnateljicom Humanitarne zaklade za djecu 
Hrvatske te obitelji i uvjerili se u njihovo stanje te preuzeli 35 djece za kumstva, dok u 
ostalim županijama imamo7 kumstva, što za 2018. godinu iznosi 42 kumstva.  
 

Na teren je upućeno 70 velikih kartonskih kutija odjeće, obuće, madraci, namještaj i bijela 
tehnika na podružnice koje su iskazale potrebu, a najviše su to bile podružnice: 

- Koprivničko-križevačka županija (Gornja Rijeka, Gola) 
- Virovitičko-podravska županija (Voćin) 
- Osječko-baranjska županija (Darda)  
- Vukovarsko-srijemska županija (Marinci) 
- Šibensko-kninska županija (Knin, Kistanje) 

 
Branitelji Međimurske županije za suborce Primorsko-goranske županije donirali su 1,5 tona 
jabuka. 
 
Branitelji Dubrovačko-neretvanske županije iz Metkovića donirali su mandarine za polaznike 
škole engleskog jezika iz V. Grđevca i V. Pisanice kod podjele diploma. 
 
Hvalevrijedna donacija Podružnice Koprivničko-križevačke županije koja nam je donirala 29 
djela likovnih umjetnika ulje na platnu iz Međunarodne humanitarno likovno-kiparske 
kolonije „Gabajeva Greda 2016.“. Istu donaciju smo donirali Humanitarnoj zakladi za djecu 
Hrvatske za njihovu prodajnu galeriju kako bi prodajom pomogli djeci za kumstva. 
 
 
 
 



 
Sve naše programe ne bi mogli realizirati bez pomoći dobrih ljudi koji nam sa 

ljubavlju pomažu i Ministarstvo hrvatskih branitelja. 
Obzirom na kratkoću vremena nismo naveli sve što se provodi kroz Odjel za 

humanitarnu djelatnost.  
 

d) djelovanje Udruge u Republičkoj koordinaciji udruga iz Domovinskog 
rata „Dr. Franjo Tuđman“ 

 
UDVDR RH unutar Republičke koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata 

aktivno je pratila i sudjelovala u svim važnim događajima a koji su se odnosili na hrvatske 
branitelje i članove njihovih obitelji, poboljšanje kvalitete života branitelja, te kao uvijek 
pratili smo i aktivno sudjelovali u zaštiti prava i interesa hrvatskih branitelja i članova 
njihovih obitelji. O svemu smo Vas izvještavali tijekom mandatnog razdoblja kako bi bili na 
vrijeme upoznati o radu naše Udruge unutar Republičke koordinacije udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata, te kako bi naša priopćenja za javnost prenjeli našim članovima. 

Članice Republičke koordinacije posebne prioritete davale su i daju projektima koji se 
dotiču čuvanju uspomena na Domovinski rat, te podršku njegovom znanstvenom i 
spomeničkom iskazivanju. 

Traženje nestalih hrvatskih branitelja kao i njihovih grobišta, kako bi njihove obitelji 
napokon mogle naći svoj mir, to je naša misija, to je naša zadaća od koje nikada nećemo 
odustati dok se ne pronađe i naš posljednji nestali ratni prijatelj. 

Udruge organizirane u Republičku koordinaciju žele biti partner svojoj državi u 
rješavanju svih pitanja koja su od veteranskog ali i zajedničkog interesa, od kojih je na prvom 
mjestu zaštita prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH zajedno sa članicama 
Republičke koordinacije delegirala je predstavnike koordinacije u Projektne time Ministarstva 
hrvatskih branitelja koji su aktivno sudjelovali svojim primjedbama, prijedlozima, izmijenama 
i dopunama u kreiranju novog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, 
te smo tako i ovaj puta, kao i nebrojeno puta do sada dokazali i ukazali da imamo stručne 
ljude bez kojih se ne može donositi novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih 
obitelji, a isti takav pristup bio je prema nama i u donošenju svih prošlih zakona, na čemu smo 
posebno ponosni i zahvalni svima koji su u tome sudjelovali. 
 
 

e) Prijedlog programa rada udruge za 2019. 
 

1. 24. DRŽAVNO ŠPORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE  

2. MEĐUNARODNA AKTIVNOST UDRUGE 
3. PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU U ŠKOLAMA 
4. SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI 
5. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA 
6. SUSRET BRANITELJICA IZ REPUBLIKE HRVATSKE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. AKTIVNOSTI PODRUŽNICA 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU UDVDRIZVJEŠĆE O RADU UDVDR--A A PODRUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPODRUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
RAZDOBLJE IZMEĐU DVA SABOR STUDENI 2017. G. RAZDOBLJE IZMEĐU DVA SABOR STUDENI 2017. G. --STUDENI 2018. g.STUDENI 2018. g.  

 
Nadnevka  02.06.2018 g organiziramo  županijske susrete Hrvatskih branitelja u  Ogranku 
Novi Marof sportski park Ključ te će najbolje ekipe predstavljati PVŽ na državnom 
takmičenju UDVDR-a RH Zagrebačka županija „Velika Gorica 2018“. Tradicionalni turnir u 
streljaštvu u Koprivnici 04.08.2018 „Oluja 95“ podružnicu predstavljaju tri streličara. I ove 
godine 21.rujna 2018. g. sudjelujemo u Međunarodnom projektu „Veterani hodaju za mir“. 
Tijekom kalendarske godine ogranci i klubovi organiziraju izvještajne, izborno-izvještajne 
sabore, malonogometne memorijalne turnire u čast poginulih branitelja, obilježavamo datume 
i obljetnice iz bliže Hrvatske povijesti, sudjeluju u organizaciji županijskih športskih susreta, 
prisustvuju na polaganju vijenaca i paljenju svijeća kod prigodnih datuma. Organiziramo 
četvrtu godinu zaredom Biciklijadu Varaždin Breg-Vinica projekat koji podržava MHB, a u 
sklopu tjedna biciklizma te proslave oslobođenja grada Varaždina i Varaždinske županije te 
dan Branitelja Varaždinske županije. Organizirali smo 18.11. sedmu  godinu zaredom 
„Kolonu Sjećanja“ sjećanje na žrtve grada heroja, grada Vukovara, misa u crkvi  sv. Josipa te 
nakon mise formiramo kolonu, palimo i polažemo svijeće u Vukovarskoj ulici u Varaždinu i 
diljem županije.  
 
2018.g UDVDR-a RH PVŽ se je javila na natječaj Ministarstva Hrvatskih Branitelja te 
prijavila  9 projekata od čega je odobreno 5 i to: O. Varaždin 1 projekta, Klub Gornji 
Knjeginec 1 projekat,  O. Ivanec 1 projekta, O. Maruševec 1 projekat, Podružnica 1 
projekat. 
 
 Humanitarna aktivnost udruge 

Na 26-tom Hodočašću Hrvatske vojske, policije i Hrvatskih branitelja u Svetištu 
Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici sudjeluje 50-ak branitelja članova UDVDR-a PVŽ. Te 
po prvi puta 50 branitelja i članova obitelji sudjeluje u međunarodnom Hodočašću u 
Međugorju „Međugorje 2018“ pod pokroviteljstvom MHB 05-06-2018 g. Pod 
pokroviteljstvom MHB obilaze se bojišnice diljem R. Hrvatske Škabrnja, Knin, Vukovar, Lipik 
,Pakrac, Posavina..  
  U suradnji sa krovnom udrugom odjelom za humanitarnu djelatnost g. Dubravkom Kutleša 
Herljević a u sklopu projekta „ Pomozimo djeci Hrvatskih branitelja kupnjom informatičke 
opreme“ četiri godine zaredom po tri studenta dobila su prijenosna računala. „Humanitarna 
zaklada za djecu Hrvatske“ mjesečnu naknadu primaju: obitelj Jelen sedmero djece, O Novi 
Marof, obitelj Vrečica supruga preminulog branitelja O Ludbreg, Iva Kelek100% tjelesno 
oštećenje  kći Hrvatskog branitelja O Ludbreg.Gospođa Dubravka Kutleša Herljević sakupila 
je donaciju u dječjoj hrani i dojeći za unuku umrlog Hrvatskog branitelja člana Ogranka 
Ivanec.U suradnji sa HVIDR-a Varaždinske županije 20 članova dragovoljno je darivalo  krv 
za potrebe bolnice Varaždin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  

OD STUDENOGA 2017. DO STUDENOGA 2018. 
 
Stalne aktivnosti UDVDR RH Podružnice Sisačko-moslavačke županije 
 

Ø Koordinacijski sastanci – sastanci Središnjeg odbora, praćenje i prijave na natječaje, 
realizacija aktivnosti svih projekata, monitoring, evaluacije 

Ø Rad tajništva Udruge – rad oko 200 volontera na realizaciji aktivnosti svih projekata, 
suradnja s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, suradnja sa medijima, 
lokalnom zajednicom, poslovnim sektorom i državnim institucijama 

Ø Materijalno-financijsko poslovanje – uredno financijsko poslovanje, izrađeni 
financijski planovi, uredno vođena knjigovodstvena dokumentacija, izrađena 
periodična i godišnja izvješća i inventura, financijski menadžment  

Ø Pomoć pri ostvarenju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji – 
izdane preporuke, zamolbe, požurnice, rad sa članstvom  

 
Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i državnih blagdana: 
 

Ø 2. BOJNA  2A BRIGADE ZNG-a 
Ø Obilježavanje Dana logoraša srpskih koncentracijskih logora 
Ø 56. SAMB KUTINA 
Ø DAN ZNG-a PETRINJA 
Ø DAN OSLOBOĐENJA TOPUSKOG 
Ø OBILJEŽAVANJE POGIBIJE PRIPADNIKA 2. GBR „GROM“ BRĐANI CESTA 
Ø DAN SJEĆANJA 1991-2018. tijekom rujna 2018. 
Ø OSLOBOĐENJE BUJAVICE 14.10.2018. 
Ø DAN HRVATSKIH BRANITELJA SMŽ 18.10.2018. 
Ø OBILJEŽAVANJE MASAKRA NAD CIVILIMA U BAĆINU I KOSTRIĆIMA 
Ø OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA NA RAZINI 

OGRANAKA I KLUBOVA 
Obilježavanje državnih blagdana: 

Ø DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 5.8.2018. 
Ø DAN NEOVISNOSTI 8.10.2018. 
Ø SVI SVETI 1.11.2018. 
Ø DAN ORUŽANIH SNAGA RH 28.5.2018. 
Ø DAN POLICIJE 29.9.2018. 

 
  Šport i rekreacija članova UDVDR RH PSMŽ i članova njihovih obitelji 
 

Ø 23. ŠPORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA UDVDR RH PSMŽ „KUTINA 2018.“ 

Ø CARP CUP UDVDR RH (SVEHRVATSKO RIBOLOVNO NATJECANJE) 
„KUTINA 2018.“  

Ø RIBIČKA ALKA  „ŠIŠINEC 2018.“ 
Ø RAFTING KUPA 2018.“ 
Ø MALONOGOMETNI TURNIRI: 

- 56. SAMB Kutina 
- Orašje 
- 12. redarstvenika u Ivankovu 

 
 
 
 



 
 
Ostalo 
 

Ø Podjela prijenosnih računala djeci hrv. branitelja 
 
KLUB ŽENA SUDIONICA DOMOVINSKOG RATA 
 

Ø Koordinacijski sastanci članica Kluba, širenje istine o Domovinskom ratu 
Ø Pomoć pri zapošljavanju članica Kluba 
Ø Pomoć oko stambenog zbrinjavanja članica 
Ø Pomoć oko pružanja pomoći u hrani, lijekovima i dr. djeci hrvatskih branitelja 
Ø Sudjelovanje na športskom natjecanju UDVDR PSMŽ 

 
 

IZVIJEŠĆE O RADU UDVDR 
PODRUŽNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Studeni 2017– obilježavanje obljetnica sjećanje na Vukovar, obljetnica proboja i okupacije 
mjesta Laslovo, Sabor UDVDR RH u Zgrebu nazočilo 5 delegata iz UDVDR OBŽ.                                      
Prosinac 2017- priprema financijskih izvješća  za 2017. Božićni i Novogodišnji blagdani 
Sječanj 2018– izrada  financijskih izviješća,svakodnevno okupljanje branitelja 
Veljača -planiranje i izrada planova i programa  za financiranje udruge  u 2018.g                                                               
Ožujak- predaja dokumentacuje za financiranje programa udruge  u 2018.g., Izvještajni 
Sabor UDVDR Ogranak Donji Miholjac.       
Travanj- Uskršnji blagdani, organizacija i provedba 26.te obljetnice akcije Baranja,nazočnost 
dodjeli prijenosnih računala, projekt „Pomozimo studentima“.  
Svibanj –priprema i organizacija sajma braniteljskih zadruga u okviru Dana osječkih 
branitelja,svakodnevno okupljanje branitelja, ribolovno športsko natjecanje branitelja OBŽ, 
obilježavanje VRA Bljesak,izvještajni Sabor UDVDR Klub Laslovo. 
Lipanj-obilježavanje Dana osječkih branitelja i Sajam braniteljskih zadruga , obilježavanje 
obljetnica 106. Br i 107.Br, Izborni Sabor UDVDR Ogranak Kneževi Vinogradi. 
Srpanj– Svakodnevno okupljanje branitelja, opća sjednica Središnjeg odbora UDVDR OBŽ 
Kolovoz–obilježavanje obljetnice pogibije 35 policajaca i pripadnika ZNG u 
Dalju,obolježavanje Dana Domovinske zahvalnosti 
Rujan – izlučno športsko natjecanje UDVDR OBŽ- Donji MIholjac,  organizacija 
obilježavanja akcije Oslobođenja Miholjštine , 23.ŠNDVDR RH Velika Gorica 2018.  
Listopad - obilježavanje obljetnica 130.Br., svakodnevno okupljanje branitelja.                                     
Studeni – obilježavanje obljetnica sjećanje na Vukovar, obljetnica proboja i okupacije mjesta 
Laslovo, Sabor UDVDR RH u Zgrebu. 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2018 

 
Siječanj:-odlazak 50 članova udruge na obljetnicu akcije Maslenica i mimohod u Zadar. 
 
Ožujak:-proslava obljetnice akcije „Nos Kalik“,prvog oslobođenog teritorija županije 
početkom 1992.g.  
 
Svibanj:-obilježavanje bitke za prijevoj Stolove na južnom bojištu uz sudjelovanje 50 članova 
udruge u Neumu-prijem kod gradonačelnika. 
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Lipanj:-obilježavanje obljetnice osnutka 113. Brigade HV (tzv. Šibenska) 
           -obilježavanje obljetnice oslobođenja „ miljevačkog platoa“ 
           -obilježavanje Dana državnosti uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća. 
 
Srpanj:-nazočnost delegacije udruge na proslavi Dana pobjede u Rujanima Donjim. 
 
Kolovoz:-organiziranje proslave obljetnice VRO Oluja uz druženje članova Udruge kod 
suboraca iz ogranka Knin.Uz ovaj centralni događaj svi ogranci organiziraju posebne 
manifestacije uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća. 
Rujan:-obilježavanje šibenskog ratnog podviga „Rujanski rat“.Udruga je ili nositelj ili 
suorganizator svih događanja vezanih za rujanski rat, a to su komemoracije u svim mjestima 
te polaganje vijenaca na spomen obilježjima kao i  nazočnosti misnim slavljima. 
Osobito su značajne manifestacije na Zečevu:“Oba su pala,sve tri su pale“ i „Žirjanski dani 
ponosa i slave“ na otoku Žirju u organizaciji naših ogranaka Rogoznica i Šibenik.Centralna 
proslava je svake godine u drugom gradu,a ove godine je bila u Vodicama. 
 
Studeni:-povodom blagdana Svih svetih svake godine polažemo vijence i palimo svijeće te 
nazočimo misama za poginule i umrle suborce. 
             -proslava obljetnice osnutka 142 brigade HV (tzv.Drniške) 
             -obilježavanje obljetnice pada Vukovara 
             -organizirani posjeti oko 50 članova Dubrovniku i obilježavanje obrane grada te 
polaganje vijenaca na Osojniku,prijem kod gradonačelnika Dubrovnika. 
             -organizacija posjete Vukovaru vlakom sjećanja. 
 
Prosinac:-organizacija proslave obilježavanja obljetnice osnutka 15.DP Petar Krešimir te 
polaganje vijenaca na mjestima pogibije njezinih pripadnika. 
 

HUMANITARNI RAD 
 
Podružnica je sudjelovala u humanitarnim akcijama naše Udruge kao što je bila dodjela 6 
računala studentima(djeci naših članova). 
 

ŠPORTSKE AKTIVNOSTI 
 

Sudjelovanje na Športskim susretima u Velikoj Gorici. 
Važno je istaći da tijekom svake godine naši ogranci organiziraju i kulturno-sportske 
aktivnosti kao što su tradicionalni memorijalni turniri u malom nogometu u Murteru 
„Vedranko Juraga“, Skradinu „Živko Barić Žika“ i Mandalini „Marinko Kardum“, promocija 
knjiga i drugih publikacija koje se tiču Domovinskog rata na našem području. Za 
prošlogodišnju proslavu Rujanskog rata ogranak Skradin je u prostoru gradskog poglavarstva 
priredio izložbu ratnih fotografija i video zapisa. 

PROJEKTI 
 

Projekt informatičkog opismenjavanja razvojačenih HB (30 osoba) je u tijeku. 
Od Ministarstva HB smo dobili sredstva za izradu idejnog rješenja Muzeja Domovinskog rata 
u Šibeniku, oko čega su aktivnosti u tijeku. 
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IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE UDVDR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  

 
 Skrb o braniteljima i ostvarivanju njihovih temeljnih prava iz novoga Zakona bila je 
temelj svih aktivnosti u radu tijekom izvještajnog razdoblja.Kao i ranijih godina nepostojanje 
pravne osobnosti dovelo je do izostanka financiranja od jedinica lokalne samouprave koje su 
rigidno postavile uvjete natječaja(pravna osobnost i registracija na području jedinice lokalne 
samouprave koja raspisuje natječaj) pa smo radi formalnih uvjeta dobivali negativne odgovore 
na prijavljene projekte.Gotovo svakodnevno rad udruge odvijao se kroz obrade više stotina 
zahtijeva branitelja te pisanja (na osnovu njihovih potreba) zamolbi, predstavki, upravnih i 
ustavnih tužbi i sličnih pismena, davanja savjeta i usmjeravanja branitelja u ostvarivanju 
zakonom propisanih prava. 

Promicanje istine o domovinskom ratu u školama 
U dosadašnjih 9.godina predavanja smo održali u 94. škole a na predavanjima je bilo 

nazočno oko 5.482 učenika te preko 370 profesora i ravnatelja škola. U školskoj godini 
2017/2018. U svim školama u kojima smo održavali predavanja učenicima, profesorima 
povijesti i ravnateljima škola poklonili smo majicu sa logom projekta/kupljeno 1.500 komada 
majica.Nastavno i dalje se pojavljuje potreba održavanja predavanja uz osmišljavanje novih 
aktivnosti kojima bi se doprinosilo promicanju vrijednosti domovinskog rata s posebnim 
osvrtom na učešće policijskih i vojnih postrojbi Krapinsko-zagorske županije. 

Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 
Projekt informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja učesnika Domovinskog rata 

Krapinsko-zagorske županije i članova njihovih obitelji provodi se već 8. godinu i iznimno je 
dobro prihvaćen među braniteljskom populacijom ali vidljiv je i interes ostalih ne 
braniteljskih  udruga/udruge umirovljenika/.  Do sada je u projektu 0držano je 30. tečajeva 
informatičkog osposobljavanja sa 484 polaznika, a ukupno je do sada donirano polaznicima 
tečajeva i članovima Ogranaka  256 rabljenih osobnih računala dobivenih iz donacija. Postoji 
zainteresiranost za provedbu tečajeva informatičkog opismenjavanja hrvatskih branitelja i 
članova njihovih obitelji i u drugim udrugama u županiji Krapinsko-zagorskoj a u prilog tome 
govori i činjenica da su polaznici tečaja uz hrvatske branitelje sve češće njihove supruge, 
djeca i ostali članovi uže obitelji, sam projekt je na prvom mjestu u programima aktivnosti 
Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.U budućnosti će se nastojati kroz provedbu tečaja 
jednom dijelu polaznika osigurati i donirati računala/ barem 1/3 polaznika slabijega 
imovinskog stanja i za tu aktivnost osigurano je 20 računala koje će se donirati polaznicima 
tečajeva,školama i udrugama).Postoji zainteresiranost za provedbu tečajeva informatičkog 
opismenjavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i u drugim udrugama u županiji 
Krapinsko-zagorskoj.U samom projektu tijekom proteklih 8.godine zajedno sa UDVDR RH 
hrvatskim braniteljima roditeljima 3. I više djece od kojih jedno studira uz pomoć UDVDR 
RH i Ministarstva branitelja RH osigurali smo i uručili nova 35.komada laptopa, a sa tom 
aktivnošću nastavljamo i dalje.  

Poginuli i umrli branitelja tijekom domovinskog rata sa područja krapinsko-
zagorske županije 

Nakon dugih 6.godina vrijednog rada na prikupljanju dokumentacije dana 
16.11.2018.godine promovirali smo uz pomoć županije Krapinsko-zagorske monografiju 
„Ratne rane zagorja“ u kojoj su sve žrtve za Domovinu sa područja županije za trajanja 
Domovinskog rata. I pored iznimnih napora nismo još zatvroili financijsku konstrukciju 
izdanog tiska u 550 primjeraka,  
Županijske sportske igre i državne sportske igre UDVDR RH 
Uz domaćinstvo Ogranka Zabok dana 01.05.2018. godine održane su u gradu Zaboku 

Županijske sportske igre u 8.natjecateljskih disciplina uz učešće udruga partnere u projektima 
i to UDiVDR Bedekovčina i UHBDDR Duga Međa. Ove godine igre smo održali uz 
obilježavanje 22.godišnjice VRO Bljesak. Procjenjujemo da na igrama kao natjecatelji  
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učestvovalo oko 200 branitelja te veliki broj članova njihovih obitelji i gostiju, ukupno preko 
500 učesnika. Za sve učesnike igara, uzvanike i goste organiziran je zajednički ručak za 
najbolje ekipe osigurani su pehari, medalje i zahvalnice a svaki natjecatelj i gost u trajno 
vlasništvo dobio je na ime sudjelovanja na županijskim sportskim igrama majicu sa logom 
udruge. 
 Humanitarna djelatnost 

Tijekom godine kontinuirano smo skrbili o najugroženijim članovima ali i o onim 
braniteljima koji nisu članovi naše udruge a našli su se u teškim ekonomskim situacijama te 
im pomagali donacijom hrane, odjeće, obuće, namještaja,računala i drugim. Za troje člana 
osigurali smo jednokratne novčane pomoći od MHB i županije Krapinsko-zagorske. 

U veteranskoj bolnici članovima smo dogovorili više stotina specijalističkih pregleda, a 
kao udruga u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina dogovorili smo i platili sredstvima udruge 14. 
magnetnih rezonanci(svaka 1.450,00 kuna). 

Ostale aktivnosti  
Udruga je u skladu sa mogućnosti uzimala aktivno učešće u organizaciji obilježavanja 
značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti od čega se posebno izdvajaju 4.županijsko 
hodočašće policije, vojske i hrvatskih branitelja u Loboru, polaganje vijenaca kod županijskih 
obilježavanja značajnijih datuma, odlazak u Vukovar 18.11. svake godine na obljetnicu pada 
grada heroja Vukovar, učešće na Vojno redarstvenim hodočašćima u Mariji Bistrici, obilazak 
groblja za blagdana svih svetih i 31.10., polaganje vijenca kod centralnog križa u Krapini na 
blagdan svih svetih,  učešća na 9.hodočašću hrvatskih branitelja u Vočinu i sl..Pored 
navedenog udruga je organizator dva memorijalna turnira i to memorijal „Ivan Podgajski“-
11.mjesec i memorijal „Boris Markus“-12mjesec. 
Sve naše aktivnosti redovito su prikazivane članstvu na našoj facebook stranici Udvdr.pkz 
 

IZVJEŠĆE O RADU UDVDR-A PODRUŽNICA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE IZMEĐU 

DVA SABORA UDVDR RH 
 

- kroz vrijeme između dva sabora UDVDR RH radili smo na rješavanju problema   
  hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 
- svake godine održali Izvještajni sabor UDVDR RH 
- humanitarne akcije – dodjela kompjutora socijalno ugroženim obiteljima  sa četvero i više 
djece (4 obitelji), te otišli sa djecom po kompjutore  
- križni put sa svijećama – povodom uskrsa brodska tvrđava i velika crkva – svake godine 
- prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja (dobili priznanje naši članovi)  
- županijske sportske igre – obilježavanje Vojno redarsvene akcije “Bljesak” – svake godine 
između dva sabora 
- odlazak članova Udruge i članova njihovih obitelji na vojno hodočašće – svake godine u 
Mariju Bistricu  
-državne sportske igre redovito smo bili učesnici 
-odlazak hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Škabrnju– prvi puta ove godine – 
jedan autobus 
- odlazak hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji svake godine u Knin, Međugorje i 
Bleiburg (jedan autobus) 
- obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata – kroz period između dva sabora na državnoj i 
lokalnoj razini 
- obilježavanje 25.obljetnice ustroja Kluba veterana Domovinskog rata – Nova Gradiška 
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IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
IZMEĐU DVA SABORA 

 
Podružnica Koprivničko-križevačke županije između dva sabora UDVDR RH provela je 
mnogobrojne aktivnosti od kojih izdvajamo taksativno kako ste i tražili samo one najbitnije: 
 
- već šestu godinu za redom  uspješno smo provodili projekt “ Promicanje vrijednosti DR u 
školama Koprivničko-križevačke županije“ a kojeg je školskoj godini 2018/19 odslušalo oko 
2200 učenika kroz više od 120 nastavnih sati provedenih po svim županijskim osnovnim, 
srednjim školama i gimanzijama. U ovom vrlo zahtijevnom projektu naše Podružnice 
sudjelovalo je oko 15-ak članova udruge, umirovljenih vojno-policijskih časnika educiranih 
predavača po temama iz DR a uz dopusnicu Ministarstva obrazovanja RH 
- sudjelovali smo aktivno u radu Odbora za branitelje Koprivničko-križevačke županije  
- pokrenuli smo početkom ove godine i novi ogranak udruge, ogranak UDVDR općina Virje 
- organizirali smo 6. po redu veliki, vrlo jaki tradicionalni međunarodni braniteljski turnir u 
streljaštvu, gađanju zračnom puškom „Oluja 95“ na kojem sudjeluje stotinjak natjecatelja -
veterana iz čak 8 županija kao i susjednih država Slovenije i Mađarske 
- Podružnica je sudjelovala kao i svake godine na DŠNDVDR u Velikoj Gorici 
-  sa Odborom za humanitarnu djelatnost UDVDR realizirane su značajne humanitarne 
aktivnosti od dodjele brojnih „kumstava“ dijeci veterana do osiguravanja brojnih 
humanitarnih pomoći. članovima Podružnice teškog socijalnog statusa a u tom smjeru ćemo i 
dalje nastaviti aktivnosti. Podružnica je Odboru za humanitarnu djelatnost UDVDR RH 
poklonila 30-ak likovnih radova sa organizirane humanitarne kolonije a za potrebe provođenja 
humanitarnih aktivnosti naše udruge. 
-  članovi Podružnice nazočili su obiležavanjima obljetnica iz DR i komemoracijama 
(Vukovar,      Pakrac, zapadno-slavonska bojišnica Trokut, VRO Oluja, VRO Bljesak, Knin, 
Laslovo,Škabrnja) kao i komemoracijama za prešućivane žrtve WWII ( Bleiburg, D.Mosti) 
- ostvarili smo vrlo kvalitetnu međunarodnu suradnju sa vetaranima Slovenije (Ormož) i 
Mađarske (Nagyatad) s kojima smo ove godine zajedno sudjelovali u međunarodnim 
veteranskim zajedničkim aktivnostima i sportskim susretima.  
- po pozivu USJP „Ban“ Koprivn.-križevačke i PHR Koprivničko-križevačke županije postali 
smo partneri u provođenju i njihovih projekata u našoj županiji 
- aktivni smo bili kao udruga u radu Odbora za branitelje grada Koprivnice i Koordinacije 
braniteljskih udruga Grada Križevaca u provođenju zajedničkih aktivnosti udruga i 
obiljžavanja Dana branitelja navedenih gradova 
- tijekom izvještajnog razdoblja stalna i vrlo aktivna  nam je suradnja bila sa svim 
braniteljsko- stradalničkim udrugama naše županije  kroz sportske i ostale veteranske susrete 
te zajedničke provedene aktivnosti oko obilježavanja značajnih događaja iz Domovinskog 
rata. 
- Podružnica je preko svojih ogranaka tijekom godine informirala, pozvala i osigurala u 
suradnji sa MB PJ Koprivnica brojne članove udruge da pristupe besplatnim liječničkim 
preventivnim sistematskim  pregledima 
- obilježili smo vrlo svečano i dostojanstveno 20-u obljetnicu UDVDR Podružnice 
Koprivničko-križevačke županije 
- kao i svake godine sudjelovali smo organizirano na hodočašćima hrvatskih branitelja u 
Voćinu i Mariji Bistrici 
- udruga je bila nositelj pripreme i organizacije mimohoda branitelja u Koprivnici uz Dan 
koprivničkih branitelja 
- organiziran je radno- edukacijski posjet herojskom gradu Vukovaru za pedesetak članova 
naše Podružnice 
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- ogranci Podružnice provodili su tijekom godine samostalno svoje brojne planirane aktivnosti 
ali uz očiti nedostatak financija „uvjetovanih natječajima“ svojih općina a pogotovo gradova 
koji se strogo drže Zakona o udrugama koji prepoznaje samo udruge koje su  pravne osobe. 
Nažalost ustroj naše UDVDR kojeg ne prepoznaje navedeni Zakon, otežava nam značajno 
funkcioniranje, financiranje i provođenje planiranih aktivnosti. To je najveći problem koji 
Središnjica mora nekako pokušati riješiti sa nadležnim ministarstvima.  
 
 

IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
IZMEĐU DVA SABORA 

 
 Dana 10.lipnja 2018. godine održano je 16. Športsko natjecanje hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata Zagrebačke županije “Ivanić Grad 2018.”. Natjecatelji su se natjecali u 
osam sportskih disciplina, a igre je otvorio potpredsjednik UDVDR RH i predsjednik 
Podružnice Zagrebačke županije Zvonko Marić. 
 Uz  neposrednu suradnju Zagrebačke županije i udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata s područja Zagrebačke županije provodili smo program psihosocijalne – rehabilitacije 
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz športska natjecanja i oblježavanja „Dana 
sjećanja“ (blagdane, obljetnice i tribine) želimo nastaviti naša trajna nastojanja da se istina o 
Domovinskom ratu na području Zagrebačke županije, ali i cijele Republike Hrvatske dostojno 
i trajno obilježava, te da se vrijednosti Domovinskog rata i hrvatskih branitelja nikada ne 
zaborave. Isto tako, kroz športske aktivnosti i športska natjecanja koja provodimo već dugi niz 
godina želimo doprinjeti poboljšanju općeg psihofizičkog stanja hrvatskih branitelja koji onda 
i direktno utječu na kvalitetu života, kako samog branitelja, tako i obitelji u cijelini. 
 UDVDR Podružnica Zagrebačke županije sudjelovala je na 2. Kuglačkom 
memorijalnom turniru „Vladimir Tepeš 2018.“ koji se svake godine organizira u spomen na 
hrvatskog branitelja i našeg člana. Natjecanje je otvorila Nada Tepeš supruga preminulog tako 
što je bacila prvu kuglu, a ove godine turnir je održan u Ozlju u organizaciji UDVDR 
Podružnice Karlovačke županije, Ogranak Zrinski i Frankopan iz Ozlja. Ekipa UDVDR 
Podružnice Zagrebačke županije na turniru je osvojila treće mjesto.  
Dana 22. rujna 2018. godine na 23. Državnom športskom natjecanju dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Republike Hrvatske „Velika Gorica 2018.“, športska ekipa Zagrebačke 
županije bila je ukupni pobjednik ovog natjecanja sa 127 bodova. 
 

IZVJEŠĆE O RADU UDVDR PODRUŽNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
ZA RAZDOBLJE 2017.-2018. GODINE 

 
 
 Tijekom razdoblja 2017.-2018. godine pružali smo i pružat ćemo financijsku, 
materijalnu te besplatnu pravnu pomoć hrvatskim braniteljima (ne samo članovima Udruge) i 
članovima njihovih obitelji. 
 Financijska pomoć uključuje školovanje djece poginulih hrvatskih branitelja. 
 Pravna pomoć sastoji se u sastavljanju pisanih podnesaka tj. žalbi, zahtjeva, tužbi 
požurnica, zamolbi i preporuka. 
 Naši predstavnici sudjeluju na prigodnim svečanostima, tribinama, stručnim 
skupovima u svim gradovima i općinama vezano uz problematiku hrvatskih branitelja Ličko-
senjske županije. 
 
PRIGODNE SVEČANOSTI 
SPORTSKA DRUŽENJA 
-22.09.2018. sudjelovali smo na 23. Državnom športskom natjecanju dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata RH uVelikoj Gorici. 
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OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA 
 
Sudjelovali smo u obilježavanju značajnih blagdana, praznika i obljetnica: 
- 17. veljače 2018. godine – 23. obljetnica pogibije Damira Tomljanovića – Gavrana 
- 25. Lipnja 2018. godine – Dan državnosti 
- 05. kolovoza 2018. godine – Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih 
branitelja (polaganje vijenaca i paljenje svijeća) 
- 08. listopada 2018. godine – Dan neovisnosti (polaganje vijenaca i paljenje svijeća na 
gradskom groblju u čast poginulim braniteljima) 
- 06. studenoga 2018. godine – nazočni na prikazivanju glazbeno-scenske predstave „Bitka 
za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku“, autora: Damira Plavšića i Damira Markuša, 
vukovarskih branitelja – Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva 
- 16. studenog 2018. godine – svečano obilježili Dan pada Vukovara (paljenje svijeća ispred 
Srednje škole P.R. Vitezovića Senj) 
- nazočni na prikazivanju dokumentarno igranog filma „Štafeta smrti“ redateljice Nade 
Prkačin 
- 18. studenog 2018. godine – sudjelovali u mimohodu u gradu Vukovaru 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE UDVDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

studeni 2017. – studeni 2018. 
 
ORGANIZACIJSKO-USTROJBENE ZADAĆE 

1.1.do 30.3.2018. godine održali smo 21. Izvještajno-izborni sabor u svim ograncima naše 
Podružnice 

20.04.2018. u Mihovljanu smo održali redovni Izvještajni sabor Podružnice UDVDR-a 
RH MŽ, usvojili izvješće o radu, Završni račun podružnice za 2017. te Programe rada i 
Financijski plan Podružnice za 2018. Godinu 

4.10.2018. sudjelovali smo na 23. Hodočašću vojske, policije i hrvatskih branitelja u 
Mariji Bistrici 
 
ŠPORTSKA NATJECANJA ČLANOVA I DJECE ČLANOVA UDRUGE 

1.5.2018. na jezeru Zrinski u Kuršancu održali smo 19. Sportsko natjecanje hrvatskih 
branitelja Međimurske županije u lovu ribe udicom na plovak. Sudjelovalo 25 ekipa. 

23.6.2018. u Ivanovcu održali smo 24. Sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata Međimurske županije, na kojimasu nastupile 21 ekipa ogranaka s 500 
natjecatelja. 

23.6.2018. u Ivanovcu održali 6. Susrete djece hrvtskih branitelja Međimurske 
županije, na kokjima je sudjelovalo stotinjak djece, a natjecali su se u stolnom nogometu, 
pikadu, modeliranju i likovnoj radionici. 

04.08.2018. sudjelovali u Koprivnici na streljačkkom turniru „Oluja 95“ 
Od 27.-30.8.2018. sudjelovali smo sa 21-nim djetetom u dječjem odmaraliištu 

„Vladimir Nadzor“ u Savudriji“ na Državni susreti djece hrvatskih branitelja 
22.9.2018. u Velikoj Gorici sudjelovali na 23. Dražvnom športskom natjecanju DVDR 

RH 
03.11.2018. sudjelovali smo na jezerima Siromaja na 19. Svehrvatskom športskom 

natjecanju invalida i veterana domovinskog rata i članova njihovih obitelji u lovu ribe. 
Tijekom godine organizirano je više memorijalnih turnira za poginule branitelje na 

razini ogranaka, sportska natjecanja, rafting na Dravi, biciklijada, hodnja, kulinarska 
natjecanja, društvena događanja i promocija knjiga. 
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OBLJETNICE I SVEČANOSTI 
4.12.2017. sudjelujemo u obilježavanju 26. Obljetnice Dan branitelja Lipika i 

obljetnici oslobođenja grada Lipika, te na našu inicijativu potpisann Sporazum o suradnji 
grada Čakovca i grada Lipika. 

28.6.2018. u suradnji s Gradom u Murskom Središću obilježili smo 27 obljetnicu 
zaustavljanja tenkova „JNA“ prilikom napada na Sloveniju 1991., ujedno smo sudjelovali u 
obilježavanju 27. obljetnice ustroja 112 brigade HV u Zadru. 

10.07.2018. otkrivanje Spomen obilježja prvom poginulom branitelju Međimurja 
Predragu Jurčecu u Iloku na Principovcu. 

5.8.2018. sudjelovali na obilježavanju 23. obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu. 
17.9.2018. u suradnji s Međimurskom županijom obilježili 27. obljetnicu Dana 

oslobođenja Međimurja 1991. i Dan međimurskih branitelja, u sklopu čega je svečano 
otvoreno novo uređeno Spomen obilježje smrtno stradalim i nestalim HBDR. 

4.10.2018. delegacija Udruge sudjelovala na obilježavanju  27. obljetnice obrane grada 
Zadra. 

8.10.2018. svečano obilježili 25. obljetnicu Udruge Podružnice UDVDR-a RH 
Međimurske županije, te zaslužnim članovima podijelili zahvalnice, srebrne i zlatne značke, 
plakete i priznanja Udruge. 

17.11.2018. u Čakovcu organizirali obilježavanje 27. obljetnice Dana sjećanja na žrtvu 
Vukovara „I u mom gradu Vukovar svijetli“, a 18.11. sudjelovali u Koloni sjećanja u 
Vukovaru. 

Sve državne praznike i blagdane redoviti smo sudionici s delegacijom u protokolu 
polaganja vijenaca uz upotrebu našeg Počasnog zdruga. Obilježavamo obljetnice pogibije 
poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata iz Međimurja. 
 
HUMANITARNA DJELATNOST 
 Povodom Božićno-novogodišnjih blagdana 2017. tradicionalno darujemo slatkim 
poklon paketom djecu članova do 12 godina starosti, te se tom prigodom podijeli okok tisuću 
paketa. 
 18.4.2018. u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost Udruge dodijeljena su 3 
prijenosna računala studentima. 
 28.05.2018. u OŠ Ivanovec svečano obilježili završetak tečaja engleskog jezika koji je 
pohađalo 12 učenika SŠ djece članova koji je organiziran u suradnji s Odjelom za 
humanitarnu djelatnost Udruge i škole stranih jezika „Sova“ Zagreb. Tečaj je nastavljen u 
višem stupnju 10.10.2018. za školsku godiknu 2018./2019. sa 11 polaznika. 
 U više navrata smo socijalno ugrožene i višečlane obitelji naših članova, pomagali i 
podijelili od Odjela za humanitarnu djelatnost Udruge, kutije s odjevnim potrepštinama. 
 
SURADNJA 
 Dobro surađujemo s Udrugama stradalnika i branitelja u okviru Koordinacije Udruga 
iz domovinskog rata Međimurske županije, ujedno vodimo i koordiniramo aktivnosti. Imamo 
razvijenu veoma dobru međunarodnu suradnju sa ZVVS iz Ljutomera – Slovenija, provodeći 
zajedničke aktivnosti. 
 Posebno možemo istaknuti veoma dobru suradnju sa nositeljima lokalne vlasti na svim 
razinama Načelnicima, Gradonačelnicima i Županom kao i s Ministarstvom hrvatskih 
branitelja. 
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IZVJEŠĆE O RADU 
PODRUŽNICE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 
Provodili smo manifestacije Dana sjećanja na žrtve stradanja po svim ograncima, organizacija 
Dana branitelja po općinama, organizacija Dana pobjede Domovinske zahvalnosti i Dana 
Branitelja, malonogometni turniri, te sudjelovanje u redarskoj službi kolone sjećanja na žrtvu 
Vukovara, također članovi Organizacijskog odbora kolone sjećanja Vukovar.  
Dana 09.11.2018.godine održana je izvanredn-izborna Skupština podružnice VSŽ na kojoj je 
jednoglasno za predsjednika Podružnice izabran Franjo Šoljić, a dosadašnji predsjednik 
Podružnice VSŽ  Marko Miličević je razrješen dužnosti. 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

IZMEĐU 2 SABORA 
 
 Tijekom 2018 g. god naša podružnica je uspješno provdi projekt pod nazivom: 

OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNI ŽIVOT I RAD:" EDUKACIJA  I 
SLOBODNE AKTIVNOSTI HRVATSKIH BRANITELJA“   

Cilj je bio educirati naše članstvo kao i zainteresirane građane za mogućnosti opstanka 
na ruralni područjima. Kroz sportsko rekreacijske aktivnosti željelo se potaknuti okupljanje 
branitelja a kroz druženja odraditi i edukativne radionice. 
 Svrha projekta je pokazati, da se na području priobalja može razviti poduzetnička 
djelatnost, na temeljima eko-poljoprivrede i obrtništva, koja bi u naravi obuhvaćala pružanje 
multidisciplinarnih usluga i rehabilitacijske pomoći, utemeljenoj na radu u eko poljoprivredi i 
sportsko-rekreacijskim aktivnostima  

Tijekom 2018 godine provoden je i projekt  odobren od strane Ministarstva branitelja 
pod nazivom  „NISI SAM“. Koji provodi u suradnji s udrugom „Dobra“.  
UDVDR RH podružnica DNŽ-e provedi i organizira športske susrete te sudjeluje na 
SVEHRVATSKIM ŠPORTSKIM SUSRETIMA DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVIN SKOG RATA. 

Kao jedna sve češća aktivnost  nameće se domaćinstvo i edukacija gostujućih udruga o 
povjesti  Domovinskog rata i događajima koji su obilježili jug Hrvatske kao i cijelo Južno 
bojište.  

Udruga u svojim prostorima omogućuje i rad  CENTRA za psihosocijalnu pomoć.  
Cijelo vrijeme nije zanemaren ni humanitarni aspekt djelovanja te od značajnijih 

akcija berbe i prikupljanje mandarina . 
Pored navedenih programskih aktivnosti Udruga je sudjelovala i obilježavanju svih 

godišnjica osnutka postrojbi . 
Udruga je aktivno obilježavala i sve Državne praznike polažući vijence i paleći svijeće 

na zato predviđenim mjestima . Za branitelje  napisano je na desetke preporuka i u njihovo 
ime zatraženo niz raznih potvrda s ciljem poboljšanja i rješavanja njihova statusa . 
Udruga aktivno sudjeluje u županijskoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 
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IZVJEŠĆE O RADU 
PODRUŽNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 

 
    U proteklom razdoblju osim sastanaka središnjeg odbora (10) i izvještajnog sabora 
Podružnice ostvarili smo slijedeće . 
 

- organizirana škola stranih jezika za djecu hrv. Branitelja Ogranka V. Grđevac i V. 
Pisanica 

- održani sportski susreti na nivou Podružnice u Bjelovaru i G. Polju 
- podružnica sudjelovala na državnom sportskom natjecanju u V. Gorici u svim 

disciplinama 
- obilježavanje obljetnica i mjesta poginulih branitelja 
- sudjelovali na obljetnici Vukovara i i Oluje u Kninu kao i Bljeska u Okučanimai 

Garešnici 
- obilježavanje dana branitelja na razini općina i gradova podružnice 
- organiziramo održavanje sata povijesti iz Domovinskog rata za učenike osnovnih i 

srednjih škola po ograncima 
- osnovano povjerenstvo za prikupljanje ratne dokumentacije o borbenim djelovanjima 

postrojbi HV i MUP-a s područja naše županije o oslobađanju Zapadne Slavonije 
- organiziran okrugli stol – Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991.  

 
IZVJEŠĆE O RADU 

UDVDR PODRUŽNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 
                                                ZA 2018.GODINU 

 
Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 

Podružnice Virovitičko-podravske županije odnosi se na razdoblje od 01.siječnja do 
30.studenog 2018. godine obuhvaća ogranke Orahovicu, Slatinu, Vćin i Viroviticu, a 
podijeljena je po tematskim razdobljima između dva izvještajna Sabora, te kako bi dobili 
cjelovitu sliku o ukupnim aktivnostima koje je Podružnica provodila. 

Svojim se programskim načelima uvijek borimo za ugled svih hrvatskih branitelja i 
članova njihovih obitelji s vrlo jasnim ciljem stvaranja sustava društvenog poštovanja i 
osjećajem efikasnosti i korisnosti braniteljske populacije u postranom razdoblju kako bi 
uvijek podsjećali cjelokupno hrvatsko društvo na istinu, a istina je da bez nas, hrvatskih 
branitelja ne bi bilo ni države ni demokracije, ali ni moderne, europske, suvremene i 
samostalne Republike Hrvatske. Zbog svih ostvarenih rezultata i inicijativa koje je pokrenula 
Podružnica u županiji postala je nezaobilazni društveni čimbenik u gradovima i općinama 
Virovitičko-podravskoj županiji. 
Aktivnost  01. : Aktivno sudjelovali u Kulturno-turistička manifestacijama  

Podružnica aktivno sudjelovali u sklopu kulturno-turističke manifestacije što 
organizira Turistička zajednica županije.. 
Aktivnost 02. : Izvještajne godišnje skupštine Udruga iz Domovinskog rata 

Sudjelovali na svim izvještajnim godišnjim Skupštinama Udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata u Gradu Orahovice, Slatini, Virovitici i šire. 
Aktivnost 03. : Obilježavanje obljetnice „ Bljesak “ 

Podružnica aktivno sudjelovala u Obljetnici „ Bljesak “ u Okučanima i Novoj 
Gradiški, gdje smo kod spomen obilježja zapalili svijeće i pomolili se za poginule hrvatske 
branitelje          
Aktivnost 04. : Dan grada Orahovice, Slatine i Virovitice 
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U sklopu Dana grada Orahovice, Slatine, Virovitice i Općine Voćin sa čelnicima 
gradova i općine zapalili svijeće kod križa i pomolili se kod spomen obilježja za poginule 
hrvatske branitelje                                 
Aktivnost 05. Komemoracija u Velikom Rastovcu  

20.svibnja u Velikom Rastovcu sudjelovali u održavanju Komemoracije  poginulim  
hrvatskih branitelja u Modriči i obilazak grobnih mjesta, te u sklopu toga organizirali Izložbu 
ratnih fotografija pod nazivom „ Da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području “                               
Aktivnost 06. : Komemoracija u Drenovcu, 

Kao i svake godine Udruga sudjeluje u komemoraciji i svetoj misi za preko 500 
hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata pogubljenih u Drenovcu, prva nedjelja iza Srca 
Isusova 
Aktivnost 07. : Dan Državnosti 

Ogranci Orahovica, Slatina, Virovitica i Voćinu zajedno sa čelnicima gradova i općine 
kod spomen obilježja položili aranžman i zapalili svijeće. 
Aktivnost 08. : Memorijalni brzopotezni šahovski turnir za poginule hrvatske branitelje 

02.srpnja sudjelovali u organizaciji Memorijalnog brzopotezni šahovski turnir „ 
Damira Hornunga i Franje Jusupa “ u Čačincima i u Hrvatskom domu u Čačincima također 
organizirali Izložbu ratnih fotografija pod nazivom „ Da se ne zaboravi Domovinski rat na 
našem području “.                                                 
Aktivnost 09. : Obljetnica pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa, 

07.srpnja zajedno sa ostalim Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata Orahovice 
organizirali obljetnicu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa - obilazak grobnih mjesta 
dvojice hrvatskih branitelja - komemoracija u Tenji i sv. misa za sve poginule hrvatske 
branitelje u Tenji       
Aktivnost 10. : Obljetnica Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti 

05.kolovoza  naši članovi aktivno sudjelovali u Obljetnica Dana pobjede i 
Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu                                                                              
Aktivnost 11. : Obilježavanje Europskog dana 

23.kolovoza u Mrtvom jarku (Bukova-Suhopšolje) sudjelovali u Obilježavanju 
Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritativnih režima  
Aktivnost 12. : Komemoracija u Četekovcu 

04.rujna Predstavnici podružnice sudjelovali u Komemoraciji Masakra u Četekovcu                                                                       
Aktivnost 13. : Dan neovisnosti 

Ogranci Orahovica, Slatina, Virovitica i Voćin 08.listopada zajedno sa čelnicima 
gradova i općine u povodu Dan neovisnosti  položili aranžman i zapalili svijeće kod spomen 
obilježja        
Aktivnost 14. : Dan formiranja pričuvnog sastava MUP-a 

18.listopada pomogli UHBDPP Orahovice 1990-1991 u Danu formiranja pričuvnog 
sastava MUP-a i organizirali izložbu ratnih fotografija u Hrvatskom domu u Crncu 
Aktivnost 15. : Natjecanje u kuhanju čobanca 
     Članovi udruge aktivno sudjelovali u kuhanju čobanca u gradu Slatini 
Aktivnost 16. : Dan Svi sveti 

Ogranci Orahovica, Slatina, Virovitica i Voćinu 01.studenog dan Svi sveti – prije 
obilazak grobnih mjesta hrvatskih branitelja zajedno sa čelnicima gradova i općina položili 
vijenac i zapalili svijeće kod križa  na gradskim grobljima kod spomen obilježja svim  
hrvatskim žrtvama i kod središnjeg križa   
Aktivnost 17. : Memorijal Željka Majora 

Od 15. do 18.studenog sudjelovali na sedmom hodočašću od Čačinaca do Vukovara 
pod nazivom „ Memorijal Željka Majora “ hrvatskog branitelja koji je poginuo u Vukovaru, 
hodočastilo se u tri dana i to od Čačinaca do Bizovca, od Bizovca do Tenje i od Tenje do 
Vukovara 
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Aktivnost 18. : Obilježavanje pada herojskog grada Vukovara 
18.studenog organizirali odlazak 50-tak hodočasnika u Vukovar, također u suradnji sa 

Hrvatskim časničkim zdrugom Orahovica i Udrugom HVIDR-a Orahovica 
Aktivnost 19. : Sudjelujemo na Državnim športskim igrama 
Aktivnost 20. : Humanitarna djelatnost - podijeljeno 7 paketa 
Aktivnost 21. : Pokrenut projekt u Voćiu - Engleski jezik  

 
Do kraja godine ostalo nam je još odraditi slijedeće aktivnosti 

Aktivnost 22. : Obilježavanje pogibije trojice hrvatskih branitelja                                                                                   
Aktivnost 23. : Hodočašće hrvatskih branitelja Gospi Voćinskoj                 
Aktivnost 24. : Obilježavanje obljetnice oslobađanja papučkog kraja 
Aktivnost 25. : Pomoć hrvatskim braniteljima tijekom godine - sistematski pregled 
Aktivnost 26. : Obilazak grobnih mjesta poginulih i umrlih članova 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 
 U vremenskom periodu od godinu dana od zanjeg izvještajnog Sabora UDVDR RH 
PSDŽ sudjelovala je uglavnom u svim važnim događajima, koji se odnose na hrvatske 
branitelje i domovinski rat, kao i ostalim aktivnostima. Nastavili smo sudjelovati u zaštiti 
prava i interesa hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Zajedno djelujemo s našim ograncima i 
klubovima po općinama i gradovima i zahvaljujući i njima odradili smo većinu naših 
aktivnosti. Preko centra za Psihosocijalnu pomoć i podružnicu Ministarstva branitelja SDŽ sa 
kojima dijelimo zajedničke prostorije, pomažemo našim članovima i njihovim obiteljima u 
rješavanju mnogih problema sa kojima se susrećemo. Naš predstavnik je redovito 
prisustvovao na svim sjednicama UDVDR RH i organizirano smo se odazivali na susrete i 
pozive na razna braniteljska  i druga druženja, ne samo na nivou naše županije, nego i cijele 
regije i u nekoliko navrata i ostalim dijelom Hrvatske i susjedne BiH. Ostvarujemo i dalje 
dobru suradnju s ostalim braniteljskim udrugama po općinama i gradovima, Koordinacija je 
na visokom nivou i nije bilo problema izlaziti u javnost sa zajedničkim stavovima. 
 Naš središnji odbor održao je 5 sjednica, od kojih je jedna bila van Splita u 
prostorijama Lovačkog doma u Dugopolju kojeg je domaćin bio naš tamošnji ogranak, gdje bi 
se između ostalog raspravljalo o brizi i pomoći hrvatskim braniteljima, o materijalno 
financijskim uvjetima, o realizaciji zacrtanih projekata i svim ostalim aktivnostima. Posebne 
prioritete dali smo projektima koji se odnose na čuvanje uspomene na Domovinski rat. 
Okupljanje branitelja provodili smo na programima kao što su: obilježavanje važnijih datuma 
i događaja iz Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rehabilitacija i 
resocijalizacija hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, športskim aktivnostima i športskim 
natjecanjima i ostalim aktivnostima. 
 
1. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I DOGAĐAJA IZ DOMOVINSKOG 
RATA 
Sa područja Županije Splitsko-dalmatinske od značaja za postrojbe koje su djelovale na 
našem prostoru, a nisu bile obuhvaćene službenim protokolima od strane tijela državne 
uprave, jer na taj način želi se spasiti od zaborava događaji, ali i pogibije naših suboraca. 
U ovom periodu naših članovi u većem ili manjem broju prisustvovali su na obilježavanju 
obljetnica važnijih datuma iz Domovinskog rata: - 5. listopada obljetnica pogibije hrvatskih 
branitelja na Osinjaku, 11. listopada obljetnica osnivanja 141 br. HV i 126. Br. HV, 9. 
listopada obljetnica pogibije Andrije Matijaša, 18. studenog obljetnica stradanja Vukovara i 
Škabrnje kao i stradanje hrvatskih branitelja u Čepikućama, 26. studenog obljetnica osnivanja  
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116. br. HV, 13. prosinca obljetnica osnivanja 72. Bojne VP, 3. siječnja obljetnica stradanja 
Hrvatskih branitelja u Suhovarima-Poličnik, 21. siječnja obljetnica početka operacije 
Maslenica, 26. siječnja obljetnica stradanja Hrvatskih branitelja u prvoj zrakoplovnoj nesreći 
u Dom. Ratu – Sinj, 27. siječnja obljetnica operacije Peruća, 28. travnja obljetnica osnivanja 
4. GB HV, 9. svibnja obljetnica osnivanja IX bojne HOS-a, 1. lipnja obljetnica osnivanja 114 
br. HV, 26. lipnja obljetnica pogibije 32. Hrvatska branitelja iz 7. GB HV na Dinari, 2. srpnja 
obljetnica pogibije 33. Hrvatska branitelja iz Imotskog na južnom bojištu, 5. srpnja obljetnica 
pogibije hrvatskih branitelja u Slivnici, 5. kolovoza veći broj naših članova prisustvovao je na 
svečanosti u Kninu povodom obljetnice operacije Oluja, 4. kolovoza povodom dana Oluje 
organizirali smo druženje naših članova i gostiju u Dugopolju, 11. rujna obljetnica osnivanja 
HRM /Šibenik i Vodice/, 11.10. sudjelovali smo u Mokošici na godišnjicu napada na 
Dubrovnik. 
 

2. PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA 
Naši predstavnici su prisustvovali na nekoliko okruglih stolova i predavanjima sa temama iz 
Domovinskog rata za djelovanja postrojbi iz naše županije. 2.06.2018. godine 40 braniteljjica 
iz Kluba žena UDVDR RH naše podružnice prisustvovalo je nasusretu braniteljica RH koji je 
održan u Petrinji. Slijedeće godine taj susret će se održati u Splitu, a naša podružnica je 
domaćin, gdje se očekuje preko 400 braniteljica iz cijele Hrvatske. Ove godine kao klub žena 
koji djeluje pri UDVDR RH PSDŽ organizirao je dvodnevni izlet u Vukovar, gdje su odali 
počast poginulima u obrani Vukovara, obišli memorijalne centre, položili vijence i zapalili 
svijeće i sudjelovali u koloni sjećanja. 
 

3. REHABILITACIJA I RESOCIJALIZACIJA HRVATSKIH BRANITELJA I 
ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

Zajedno sa udrugom maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata uključili smo se i ove 
godine u ovaj projekat: od 9.07. do 15.07.2018. godine, organizirana je zajednička ljetna škola 
u prirodi na poligonu braniteljske zadruge za avanturistički turizam PATRIOT iz Dabra na 
jezeru Perući, općina Hrvace. U njoj su sudjelovali branitelji i članovi njihovih obitelji. Ljetna 
škola u prirodi trajala je 7 dana i bilo je oko 20 djece i unučadi branitelja koji se educiraju u 
prirodi, zaštiti okoliša, načinu preživljavanja u prirodi, zbrinjavanju otpada u prirodi, 
sprečavanja požara, samopomoć i pomoć, priprema hrane u prirodi, tečaj prve pomoći. 
Sudionici su bili smješteni u kompletno uređenim šatorima s podmetačima i vrećama za 
spavanje. 
 

4. ŠPORTSKE AKTIVNOSTI I ŠPORTSKA NATJECANJA 
U sklopu rekreativne aktivnosti organizirana su i športska natjecanja u nekim sredinama gdje 
djeluju naši ogranci. Prvenstvo Splita u balotama 6. i 7.10.2018. ljetna liga malog nogometa u 
Dugopolju, natjecanje u boćanju i kuglanju u Imotskom. Naši konopaši sudjelovali su na 
seoskoj olimpijadi u Radošiću, Kupresu i Posušju. Bili smo na ribičkoj alci u Šišincu. 
Prisustvovali smo u Velikoj Gorici na ovogodišnjem 23. Državnom natjecanju UDVDR RH u 
svih osam disciplina s ukupno 50 učesnika. 
 

5. OSTALE AKTIVNOSTI 
-Sudjelovali smo u daljnjem uređenju spomen doma 7. GB HV na Dinari. 
-U sklopu koordinacije braniteljskih udruga sudjelovali smo na popravcima i uređenjima 
spomen ploča i ostalih spomen obilježja na područjima gdje su one postavljene u spomen na 
poginule branitelje iz naše županije. 
-Kao investitori projekta od preko 150.000,00 kn, počeli smo sa izgradnjom spomenika u 
Imotskim Poljicama u čast poginulih branitelja iz tog kraja. Radovi su pri kraju. 
-Izvršili smo preuređenje i adaptaciju prostora u Gundulićevoj 3 u Splitu i stvorili bolje uvjete 
za rad naše podružnice, ogranka Split i Kluba žena čija su sjedišta na ovoj adresi. 
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-Na Uskrs ove godine, pedeset naših članova hodočastilo je u Rim i sudjelovali su na svetoj 
misi na Trgu sv. Petra. U nekoliko dana boravka obišli su mnoge znamenitosti Rima i drugih 
gradova Italilje prilikom putovanja. 
-13.05.2018. na obljetnici stradanja hrvatskog naroda u Blajburgu je prisustvovalo okok 150 
naših članova i njihovih obitelji.  
-28.07.2018. naših članovi su sudjelovali na hodočašću hrvatske policije, branitelja i 
braniteljskih udruga u Sinju, gdje su između ostalog nosili sliku čudotvorne Gospe sinjske 
jednu dionicu u procesiji. 
-7.10.2018. tridesetak naših članova sudjelovalo je na vojnom hodočašću u Mariji Bistrici. 
-Polaznicima informatičke škole i škole stranih jezika u Imotskom uručene su diplome 
-Preko Odjela za humanitarnu djelatnost sedmorici studenata (djeca od naših članova) uručena 
su prijenosna računala 
-Sudjelovali smo na regionalnom seminaru za braniteljske zadruge 
-Sudjelovali smo na križnom putu i svetoj misi u crkvi Hrvataskih mučenika u Udbini. 
-U prvom dijelu godine podružnica i skoro svi ogranci su održali izvještajne sabore. 
-Odazvali smo se na nekoliko akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Imamo veliki broj naših 
članova koji su dobrovoljni davaoci krvi. 
-Imamo dobru suradnju sa županijom, gradovima i općinama i svim braniteljskim i ostalim 
udrugama, kao i sa sredstvima javnog priopćavanja, posebno na lokalnoj razini 
 
 

IZVJEŠČE O RADU PODRUŽNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 
IZMEĐU DVA SABORA  

 
1.REDOVNA DJELATNOST: 
U programu redovne u djelatnosti podružnica je održala 16.redovni izborno-izvještajni  Sabor 
27.ožujka  2018.godine.Održala je 2 redovne sjednice središnjeg odbora.  
Podružnica je sudjelovala u radu koordinacije udruga iz DR-Istarske županije  na organizaciji 
i provedbi svih zajedničkih aktivnosti izmeđuostali i na pripremi i organizaciji božićnog i 
novogosišnjeg domjenka u domu HB.19.12.2017.godine na domjenku sudjelovalo je oko 300 
HB iz svih udruga tako predviđamo i ove godine.  
 
2.SPORTSKI PROGRAM: 
 
2.1.20.Svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije   
održano u Poreču 14.travnja 2018. godine.Organizator natjecanja je UDVDR-a podružnica 
IŽ,a domaćin natjecanja bio je ogranak Poreč.Pokrovitelj natjecanja Istarska 
županija,supokrovitelji Grad Poreč  i općine poreštine.. Na natjecanju je sudjelovala oko 300 
natjecatelja iz svih ogranaka UDVDR:  Bujštine,Buzeta,Labina,Poreč,Pule,Rovinja,kluba 
119,brigade iz Pule,udruga veterana 35.inžinjerijske bojne iz Pule i Udruge udovica poginulih 
HB IŽ. Ukupno 9 ekipa.Natjecanje je održano u osam disciplina:mali nogomet,potezanje 
konopa,šah strteljaštvo,kuglanje,boćanje,stolni tenis i kartanje u briškuli i trešeti.Najbolji 
rezultat i prvo mjesto u sveukupnom plasmanu osvojilla ekipa kluba 119.brigade. 
Natjecanje je proteklo u potpunom redu bez ikakvih problema i bez povreda. 
 
2.2.Sudjelovanje malonogometne ekipe UDVDR-PIŽ  na 17.memorijalnom 
malonogometnom turniru „12-redarstvenika“u Vukovaru od 04. do 06.05. 2018. 
godine.Ukupno je sudjelovalo 12 ekipa iz RH..Ukupno je sudjelovalo 12 naših članova. 
 
3.3.Ribolovna ekipa UDVDR  ogranka Pula sudjelovala je na memorialnom ribolovnom 
natjecanju 19.memorijal„Mijo Kereži“ 29.09. 2018.godine na barama u Cerovlju. 
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 2.4.23.Državno SSNDVDR-RH održano je u V.Gorici  21.i 22.09. 2018. .Naša županijska 
ekipa od 55 članova sudjelovala je u svih osam sportskih disciplina  
 
 2.5.Sportska natjecanja pripadniak 154.brigade orgnizirano je za 25.11.2017.godine u Poreču 
a povodom 26.obljetnice formiranja brigade. Organizator i domaćin natjecanja ogranak Poreč. 
 
3 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI I, HUMANITARNI PROGRAM I OBILJEŽAVANJE 
DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA: 
 
3.1. Kroz ovu programsku aktivnost aktivno pomažemo našim socijalno ugroženim 
članovimakako materijalno tako i kroz informiranje o radu institucija državnih i lokalnih na 
pružanju socijalne i druge pomoći. Također kroz suradnju s vladinim centrom za PSP u Puli 
informiramo članstvo o programima rada centra i pružanju  pravne,socijalne i psihološke 
pomoći. U Suradnji s vladinim centro za PSP IŽ rješavamo  probleme HB sukladno našim 
mogućnostima. I organiziramo sistematske preglede za HB u OB Pula.  
Udruga je sudjelovala i na redovnom hodočašću pripadnika HV,policije i HB u Mariji Bistrici  
07.10.2018.godine. 
 
3.2.Udruga je redovno sudjelovala na obilježavanje svih državni praznika i obljetnica iz 
Domovinskog zajedno s ostalim udruga DR ,SAB i lokalim i regionalnom vlasti u protokolu 
Grada Pule, Iistarske županije i istalih gradova i općina  
 
 3.3.Obilježili smo prigodnim program 23.obljetnicu VRO „Oluja“ u 
Puli,Labinu,Buzetu,Umagu i Poreču. 
Zajedno s ostalim udrugama DR povodom 23.obljetnice VOR „Oluja“ odnosno povodom 
dana pobjede,domovinske zahvalnosti i dana branitelja organizirali smo 6.mimohod HB u 
Puli.Na mimohodu je sudjelovalo oko 700 HB zajedno s predstavnicima županije i gradova 
Istre.Iz naše udruge sudjelovalo je oko 150 članova.Uz mimohod organizairana je i izložba 
umjetičkih radova na temu „Domoviski rat“ te ratnih fotografija naših postrojbi na ratištima 
diljem Hrvatske. 
Po završetku mimohoda u Domu HB održano je zajedničko druženje svih sudionika 
mimohoda s predstavnicima IŽ,gradova Istre i svim gostima i uzvanicima.   
 
2.4.Sudjelovali smo u organizaciji 27-te obljetnice obilježavanja dana formranja 119.brigade 
u  Labinu,Puli i Rovinju u vremenu od 4.do 7.rujna 2018.godine.Obilježena je i 26.obljetnica 
formiranja 154.brigade u Poreču,Pazinu i Umagu u vremenu od 25.11.do 01.12.2017.godine.   
 
2.5.U organizaciji podružnice i ogranka Poreč  i Labin organiziran obilazak ličkog ratišta u 
vremenu od 12.do 15.10.2018. 
 
2.6.Također smo sudjelovali na obilježavanju obljetnica i komemorativnih skupova iz NOB-e 
koje organizira SAB-IŽ i t na stanciji Bembo,Šajini,Vrbanovica,Tar-
Vabriga,Kučibreg,Brgudac i Rušnjak  
 
2.7.Podružnica je zajedno s  koordinacijm udruga iz DR-IŽ sudjelovala na dvije eko  radne 
akcije na uređenju šume Boškarica u sklopu suradnje s domom za starije i nemoće osobe 
„Vila Marija   22.04. i 10.11.2018.godine . 
 

IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 
U PERIODU OD STUDENI 2017. DO STUDENI 2018. GODINE 

 
 U izvještajnom razdoblju između dva Sabora, UDVDR Podružnice Primorsko-
goranske županije zajedno sa svim ograncima (Ogranak Rijeka, Opatija, Kostrena, Jelenje, 
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Ravna Gora, Matulji, Vrbovsko, Općina Vinodolska, Crkvenica, Novi Vinodolski, Rab, 
Omišalj, Mali Lošinj, Kraljevica, Mrkopalj, Delnice) i klubovima „3. Maj”, „Rijeka”, „Luka” 
i „Ina” provela je slijedeće aktivnosti: 
 
Redovna djelatnost 
-održavani su redovni sabori 
-održavane su sjednice središnjeg odbora i radnih tijela prema planu za 2018. Godinu, a svaka 
sjednica imala je potrebnu većinu nazočnih 
-redovito su praćeni natječaji lokalnih samouprava i ostalih institucija vezanih za rad civilnog 
društva, te smo sudjelovali na natječajima za dobivanje financijskih sredstava za osnovni rad i 
po pojedinim projektima 
-sudjelovali smo u obilježavanju značajnih događaja kako u našoj županiji tako i u drugim 
županijama i u suradnji sa udrugama proizašlih iz Domovinskog rata 
-pružanje pravne pomoći za branitelje i članove njihovih obitelji i dalje se odvija kontinuirano 
jednom tjedno 
-dostojanstveno obilježavamo sve državne praznike i blagdane i redoviti smo sudionici u 
protokolu polaganja vijenaca 
 
Sportske aktivnosti 
-organizirali smo sportske susrete dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Delnicama 
26. svibnja 2018. u jedanaest sportskih disciplina gdje je sudjelovalo 800 natjecatelja 
- sudjelovali smo na 23. Državnim športskim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog 
rata „Velika Gorica 2018.“ gdje smo u sveukupnom plasmanu osvojili četvrto mjesto 
-sudjelovali smo na 19. Svehrvatsko športsko-ribičkom natjecanju invalida i veterana 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u lovu ribe na jezeru „Siromaja I i II.“ 
-sudjelovali smo na ribičkoj alci invalida i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
-tijekom godine organizirali smo više memorijalnih turnira na razini ogranaka, kulinarskih 
natjecanja, promocija knjiga, predavanje i gledanje filmova iz Domovinskog rata učenicima 
sedmih i osmih razreda osnovne škole, te drugim društvenim događajima. 
 
Humanitarna djelatnost 
-u okviru riječkokg programa lokalnog partnerstva odradili smo projekat „Branitelj za 
branitelja“ i uredili smo zelenu površinu i parkiralište Centar za psihosocijalnu pomoć 
stradalnicima Domovinskog rata 
-kontinuirano smo u okviru svojih vlasititih mogućnosti skrbili o najugroženijim članovima 
obitelji branitelja koji su u teškim ekonomskim situacijama, te im pomagali donacijom hrane, 
odjeće, obuće i namještaja 
-u suradnji sa Odjelom za humanitarnu djelatnost Udruge dodijeljena su tri prijenosna 
računala studentima djeci naših članova 
-obiteljima naših članova po ograncima podijeljene su jabuke 
 
Suradnja 
-posebno možemo istaknuti veoma dobru suradnju sa nositeljima lokalne vlasti na svim 
razinama sa Načelnicima, Gradonačelnicima i Županom. 
 

IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA UDVDR RH – PGZ                                                                    
U RAZDOBLJU OD PROSINCA 2017/ STUDENI 2018. GODINE 

 
I u ovoj smo godini, nastavili ustrajno provoditi revitalizaciju Udruge i klubova na terenu u 
ograncima u : Sesvetama, Botincu i Petruševcu. Naše se aktivnosti primjećuju među 
članstvom i u ostvarivanju kontakata te konkretne suradnje među populacijom branitelja i na 
javnoj sceni Grada Zagreba. Obnavlja se članstvo bivšim i novim članovima Udruge, mnogi 
navraćaju u prostorije Udruge, ali se masovno ne učlanjuju u istu nego često traže potporu u 
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njihovim potrebama. Za očekivati je svakako priliv članstva u svojstvu zajedničkog 
djelovanja iz „ugašenih“ drugih braniteljskih Udruga sljedeće godine.     
Tijekom tekuće godine, uspjeli smo ostvariti u Osnovnim školama dva predavanja. u prigodi 
Spomen dana  za žrtve Vukovara i Škabrnje, postavili smo dvije izložbe i održali vrlo 
edukativnu multimedijalnu prezentaciju u Osnovnim školama. 
Uredovno vrijeme sa strankama po pitanju socijalne skrbi, psihosocijalne pomoći te 
administrativne prepiske u ime članstva sa gradskim institucijama, provodi  se utorkom i 
četvrtkom. Nekolicina našeg članstva sudjelovala je na duhovnim seminarima na Krapnju dva 
puta i u jednom Remetama kod Zagreba. Aktivno sudjelujemo u povećem broju prigodom 
obilježavanja značajnih spomen dana (obljetnice ratnih postrojbi, otvorenja novih gradskih 
ulica imenovanih po poginulim suborcima; mjesta stradavanja na bojišnicama), državnih 
praznika i blagdana za sve poginule i umrle hrvatske branitelje iz domovinskog rata. 
Sudjelujemo na prigodnim komemoracijama, Svetim Misama kao i na proslavama na razini 
grada Zagreba i zagrebačke Županije, tako i u Pakracu, Plitvicama, Novskoj i drugdje. 
Sudjelovali smo nekoliko puta na radnim sastancima u Ministarstvu hrvatskih branitelja, tri 
dana na Simpoziju Ministarstva  hrvatskih branitelja i Ministarstva Uprave u RH.  Aktivno 
sudjelujemo u javnim tribinama gdje se  razgovara o braniteljskoj populaciji te zdravlju 
hrvatskih ratnih veterana i članova njihovih obitelji. Uvjereni smo, kako nam je uz  
komemorativne aktivnosti, prioritetna zadaća brinuti o živima, njihovom zdravlju i potrebama 
te njihovim obiteljima. 
Pokrenuti projekt prikupljanja knjiga za Veteransku bolnicu „Hrvatski Ponos“ u Kninu, gdje 
smo do sada prikupili 2000. komada knjiga za potrebe pacijenata ratnih veterana i osoblja te 
inih pacijenata bolnice, do sada nismo bili u mogućnosti realizirati i predati istoimenoj bolnici 
radi nedostatka financijskih sredstva za distribuciju istih. U sljedećoj godini, istu aktivnost 
nastavljamo do popune Veteranske bolnice u Vukovaru u količini oko 3500. komada knjiga. 
Sudjelovali smo i to vrlo zapaženo na  Danima Udruga Grada Zagreba na Zrinjevcu sa 
postavljenim štandom i reklamnim sadržajima o radu naše Udruge kao i prikupljanju knjiga. 
 
Naš primarni projekt : Izložbe fotografija: „Zagreb u domovinskom ratu 1990/92“, nastojimo 
osuvremeniti, uz vrlo konkretne nove multimedijalne i filmske sadržaje. U realizaciju agilnije 
prisutnosti među mladom školskom populacijom, uspjeli smo osmisliti najnoviji projekt 
„Hrvatski Domovinski obrambeni rat-projekt kulture, znanja i aktivnog sjećanja“ koje će 
izvoditi licencirani pomagači u nastavi, bivši branitelji, sudionici u operacijama i autentični 
govornici o događajima. Istu prezentaciju smo odradili u pet Osnovnih škola na području 
Grada Zagreba.  
U svezi edukacijskog programa :Banovina junačko srce Hrvatske“- Nikola Šubić Zrinski IV, a 
drugi program je pod nazivom ;  Ban Josip Jelačić koji su namijenjeni (više školskih sati) uz 
mogućnost izleta  i jednodnevne izvan učioničke nastave u Hrvatskoj  Banovini i Pounju.  U 
izletničkoj ruti uz suradnju sa licenciranom turističkom agencijom, posjećujemo mjesta : 
Turopolje, Lekenik, Pokupsko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Zrin, Gvozdansko i 
Sisak. U drugom Projektu posjećujemo gradove i mjesta : Pokupsko, Glina, Petrinja i 
Taborište. Projekt je naš a proveli smo ga vrlo uspješno u 9. Osnovnih škola s područja Grada 
Zagreba tijekom listopada i studenoga ove godine. Naglašavamo, kako je službeni pokrovitelj 
Ministarstvo hrvatskih branitelja RH koje je isti pratilo financijskom pomoću u osiguravanju 
prijevoza učenika autobusima do Banovine i natrag u Zagreb.   
Na zanimljiv i edukativan način upoznajemo učenike  s povijesnim, zemljopisnim i prirodnim 
znamenitostima Hrvatske Banovine do faktografskog prikaza stvarne istine o Hrvatskom 
domovinskom obrambenom ratu učenicima Osnovnih i Srednjih škola s područja grada 
Zagreb.  
Uspjeli smo i ove godine, organizirati sudjelovanje u športskim natjecanjima naših ekipa na 
Republičkoj razini u Velikoj Gorici , gdje smo postigli vrlo učinkovite rezultate u nekoliko 
športskih disciplina. Moramo spomenuti i značajnija vjerska hodočašća diljem hrvatske na 
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kojima sudjeluju vrlo angažirano mnogi naši članovi Udruge : u Mariji Bistrici, Aljmašu, 
Zrinu, Gvozdanskom, na Udbini i drugdje u zemlji.    
 

AKTIVNOSTI UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
ZA RAZDOBLJE STUDENI 2017.-STUDENI  2018. 

 
-ZAJEDNO SA KOORDINACIMOM UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG 
RATA NAŠA PODUŽNICA JE SUDJELOVALA U 
BILJEŽAVANJU  SVIH ZNAČAJNIH BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA 
01.svibnja - obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ 
25.lipnja– Dan državnosti 
 
05.kolovoza - Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih  
                                        Branitelja 
17.rujna. – Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije 
08.listopada.- Dan neovisnosti 
18.studenog  2017.g.- organizirali smo odlazak  50-tak branitelja članova naše udruge i 
njihovih obitelji u Vukovar 
 
02.prosinca 2017.- obilježili smo obljetnica pogibije hrvatskih branitelja na „Bazi 
Papuk“ 
Prilika je to kada se svi zajedno podsjetimo tog tužnog datuma iz Domovinskog rata, te 
paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odamo počast jedanaestorici mladića, koji su 
nesebično dali svoje živote . 
Nakon odavanja počasti  poginulim braniteljima, za  roditelje, udovice , djecu poginulih te 
goste, organizirali smo zajedničko druženje uz svečani ručak, za koji napominjemo da ga  
tradicionalno organiziramo uz pokroviteljstvo Grad Požega.  
 
13.prosinca 2017. godine- Zajedno sa Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata članovi naše udruge sudjelovali su na Hodočašću hrvatskih branitelja, hrvatske vojske 
i policije „Gospi Voćinskoj“ 
 
 26.12.2017. –povodom dvadeset šeste godišnjice oslobađanja zloglasnog neprijateljskog 
uporišta u Bučju, zajedno s Koordinacijom udruga proisteklih iz DR-a P-s županije, kod 
spomen obilježja kraj kapelice posvećene Sv. Antunu Opatu položili smo vijence i zapalili 
svijeće u spomen na sve žrtve Domovinskog rata. 
 
12.4.2018.- organizirali smo predstavljanje knjige „Admiralovi zapisi 2“. Knjigu je 
predstavio sam autor admiral Davor Domazet Lošo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega 
 
18.4.2018. – sudjelovali smo na svečanosti podjele prijenosnih računala u sklopu projekta 
„Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala, u 
Zagrebu.  
 
23.5.2018.-održali smo predavanje Sat istine za sve učenike osnovnih škola s područja 
grada Požege (njih oko tristotinjak) na povijesnom lokalitetu Sokolovac iznad Požege 
 
30.6.2018. godine  u Čaglinu smo organizirali 13. Županijsko športsko natjecanje 
dragovoljaca i veterana DR Požeško-slavonske županije  
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23.9.2018.-u Velikoj Gorici smo sudjelovali na 23. Državnom športskom natjecanju 
dragovoljaca i veterana DR RH 
 
26.10.2018. – organizirali smo obilježavanje 27. Obljetnice osnutka 123. Brigade HV-a 
Požega -paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca,  
 

Provedba projekta  SAT ISTINE  u proteklom vremenu ostvarena je prema slijedećem 
rasporedu: 
 

- 21. 02. 2087.  Osnovna škola  Poljana i Lipik                        43 učenika 
- 9. 04. 2018.    Osnovna škola  Kaptol                                      33 učenika 
- 11. 04. 2018.  Osnovna škola Jakšić,Velika                            36 učenika 
- 12. 04. 2018.  Osnovna škola  Trenkovo                                 21 učenik 
- 27.04.2018.    Osnovna škola Kutjevo                                     28 učenika 
- 04. 05. 2018.  Osnovna škola Čaglin                                        22 učenika 
- 14. 05. 2018.   Osnovna škola Pleternica                                 88  učenika 
- 16. 05. 2018.   Osnovna škola Brestovac                                 29 učenika   
- 23. 05. 2018.   Osnovne  škole grada Požege                          210   učenika 

                  (KANIŽLIĆ,CESARIĆ, KEMPF i KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA)  
 
        UKUPNO -------------------------------------------------------------------    510   UČENIKA 
 
Provedba projekta  „VRIJEME ISTINE“  u proteklom vremenu ostvarena je prema 
sljedećem rasporedu: 
 

-  5. 3.2018.  gimnazija Požega                                           110 učenika 
- 7. 3. 2018. Srednja škola Tehnička                                  32 učenika 
- 09. 03. 2018. srednja  Poljoprivredna Škola                   32 učenika 
- 14. 03. 2018. Srednja Obrtnička škola                             45 učenika 
- 16. 03. 2018. Srednja Ekonomska škola                           28 učenika 
- 07. 05. 2018. Katolička gimnazija Požega                        42 učenika   

 
                                                                                             UKUPNO   289  UČENIKA      
          
04.10.2018.-u Brestovcu smo održali Izvještajni sabor UDVDR RH Podružnice Požeško-
slavonske županije na kojem su delegati iz svih 7 ogranaka obaviješteni o radu Podružnice u 
protekloj godini. 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU UDVDR PODRUŽNICE ZADARSKE ŽUPANIJE 
 IZMEĐU DVA IZVJEŠTAJNA SABORA 

 
Listopad 2017. 
- Dan Neovisnosti također smo obilježili polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na 
gradskom groblju u čast poginulim braniteljima. 
- Dobrovoljno darivanje krvi aktiva DDK. Sudjelovalo 30-ak članova 

 
Studeni 2017. 
-  povodom blagdana Svih Svetih položeni su vijenci i upaljene svijeće na spomen 
obilježju na gradskom groblju Zadar. 
- Članovi  U.O. odlaze u Vukovar  
-  desetak članova udruge uređuju crkvu Sv. Frane na Potpragu.  
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Prosinac 2017. 
- Tradicionalno organiziranje domjenka za sve članove u prostorijama Udruge kao i 
prikupljanje potrepđština za socijalnu samoposlugu Zadar. 
 
Siječanj 2017. 
Na samom početku godine 03.01. 2018. polažemo vijence na dan Općine Poličnik. 
Početak godine tradicionalno je u znaku organiziranja i realiziranja obilježavanja  akcije 
„Maslenica 93.“ koja se obilježavala  od  20.-23. siječnja, 2018.  

 
     Veljača 2018. 

Organizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi aktiva UDVDR Zadar. 
Obljetnica pogiblje Damira Tomljenovića Gavrana – osim polaganja vijenac u spomen 
poginulog branitelja sa malonogometnom ekipom sudjelujemo u memorijalnom 
malonogometnom turniru «Damir Tomljenović – Gavran» 
 
Ožujak 2018 
- obilježavala se 23. godišnjica pogiblje Nenada Mataka – Mehe, komemoraciji je 
nazočilo predsjedništvo udruge. 
- Obljetnica smrti Bože Belića. Organizirali smo Memorijalni turnir «Božo Belić» u 
streljaštvu i malom nogometu te za sve sudionike i prijatelje nakon takmičenja organiziran 
je i prigodan domjenak.  

 
Travanj 2018. 
U mjesecu travnju sudjelujemo u prigodnom programu u obilježavanju Dana Županije. 
16.travnja  polažemo vijence i palimo svijeće na gradskom groblju. 
 

      Svibanj 2018. 
Nekolicina članova sa svojim obiteljima odlazi na komemoraciju u Bleiburg 

 
Lipanj 2018. 
- organizirana je druga godišnja akcija darivanja krvi. Na ovu se akciju odazvalo 30 
članova iz svih ogranaka.  
-  na Dan državnosti položeni su vijenci i upaljene svijeće u čast poginulim braniteljima na 
Gradskom groblju 
- obilježena je 26. obljetnica osnutka 112. brigade.  Položeni su vijenci u spomen 
poginulim pripadnicima 112. brigade na središnjem križu na gradskom groblju Zadar.. . 

 
Srpanj 2018. 
- Sudjelujemo u molitvenoj hodnji «Koracima nade u istinu» organiziranoj od strane 
Udruge žena u Domovinskom ratu Zadar. 
.- Prisustvujemo obilježavanju 26. godišnjice 7. domobranske pukovnije gdje polažemo 
vijenac i palimo svjeće. U popodnevnim satima odlazak predsjedništva u Livno povodom 
otkrivanja spomen obilježja poginulim propadnicima 112. g.b, 7. domobranske pukovnije 
i 84. g.b. 

 
Kolovoz 2018. 

 
- 05.08 povodom obilježavanja 20. obljetnice oslobodilačke akcije „Oluja“ i u čast Dana 
Domovinske zahvalnosti članovi središnjeg odbora UDVDR Zadar položili su vijence u 
čast poginulih branitelja na središnjem križu u gradskom groblju Zadar.  
Odlazak 15 članova udruge u Knin. 
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Rujan 2018. 
- U sklopu 24. obljetnice utemeljenja mješovitog odreda mornaričkog pješaštva  Ugljan-
Dugi otok palimo svijeće i polažemo vijenac na gradskom groblju Zadar 
- Povodom Dana policije palimo svijeću i polažemo vijenac na spomen obilježje, Gradsko   
groblje Zadar 
- Odlazak na državne športske igre UDVDR RH u Veliku Goricu. Natjecanje u svim 
sportovima. 
 
Listopad 2018. 
Obilježavanje Dana grada Zadra polaganjem vijanaca na Gradskom groblju. Odlazak 
nekolicine članova u Vukovar u čast Dana sječanja. 

 
U protekloj godini odigrano je 150 rekreativnih susreta malog nogometa u dvorani bivše 
vojarne Ante Banina i 2 malonogometna turnira Maslenica 93.  
Osim navedenih aktivnosti kroz cijelu smo se godinu sustavno bavili savjetovanjem, 
informiranjem i potpomaganjem članova po pitanjima: 
 

• Pomoć i informiranje za dodjelu stipendija djeci hrvatskih branitelja 
• Administrativna i savjetodavna pomoć o svim braniteljskim pitanjima i 

problemima 
 
 

 
 

 
 


