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S A D R Ž A J  
 
 
 
 
Izvješće o radu Udruge odnosi se na razdoblje od studeni 2018. – kolovoz  2019., 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 studeni 2018. - kolovoz 2019. 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) međunarodna aktivnost 

 
f) prijedlog programa rada Udruge za 2019. 

 
 

2. Aktivnosti podružnica UDVDR RH 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

AKTIVNOSTI 
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA 

REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU 
                                     studeni  2018. – kolovoz 2019. 
 
 

a) Organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana  
Domovinskog rata RH 

 
 
U tijeku su završne aktivnosti za održavanje 24. Državnog športskog natjecanja dragovoljaca i 
veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske „Osijek 2019.“. Na natjecanju se očekuju sve 
županijske podružnice, a natjecatelji će se natjecati kao i svake godine u osam športskih 
disciplina: boćanje, elektronski pikado, kuglanje, mali nogomet, povlačenje konopa, 
streljaštvo, stolni tenis i šah.  
Ukupni pobjednik prošlogodišnjeg natjecanja koje se je održalo u Velikoj Gorici bila 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: 
- 01. Studeni 2018. – obilježavanje blagdana Svih svetih 
- 25. prosinca 2018. godine - Božić      
- 15. siječnja 2019. godine - Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske  
- 22. siječnja 2019. godine - obilježavanje obljetnice akcije „Maselenica 93.“ 
- 31. ožujka 2019. godine - obilježena obljetnica akcije „Plitvice“ i pogibije J. Jovića 
- 21. travnja 2019. godine – blagdan Uskrs 
- 01. svibnja 2019. godine - obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ 
- 04. svibnja 2019. godine -obilježavanje memorijala „12. redarstvenika“ 
- 28. svibnja 2019. godine – Dan oružanih snaga i Dan hrvatske kopnene vojske 
- 25. lipnja 2019. godine - Dan državnosti 
- 05. kolovoza 2019. godine -obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i 
   Dana hrvatskih branitelja 
 
 

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 i punoljetne djece 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.  
 



 
 

Rad Odjela za humanitarnu djelatnost odvija se po slijedećim projektima: 
 

1. Projekat  
 

„Pomozimo studentima i maturantima- kupnjom prijenosno računala (laptopa)“  
Projekat se provodi od Iloka do Cetine 

 
U 2019. godini podijeljeno je 91 prijenosno računalo za studente i maturante– djecu 
hrvatskih branitelja i studente naših suboraca iz HVO koji studiraju u Zagrebu, a žive u 
studentskim domovima (3 studenta). 
Sa ovom školskom godinom podijeljeno je 661 računalo 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 od posebne državne skrbi“ 

 
Školsku godinu 2018/2019. školu stranih jezika su završila djeca iz: 

- Bjelovarsko-bilogorske županije – Veliki Grđevac i Velika Pisanica 
- Međimurske županije – Čakovec, Lopatinec, Mala Subotica, Šenkovec i Ivanovec 
- Virovitičko-podraska županija - Voćin 

 
U ovoj školskoj godini otvorili smo školu stranih jezika u 3 županije: 

- Šibensko-kninska županija – Kistanje 
- Vukovarsko-srijemska županija – Ilok, Mohovo, Šarengrad 
- Koprivničko-križevačka županija – Gornja Rijeka 

 
Do sada smo sa ovom školskom godinom školovali 1010 djece hrvatskih branitelja. 
Škola traje jednu školsku godinu (9 mjeseci). 
Na kraju tečaja polaznici dobivaju svjedodžbu škole stranih jezika „Sova“o završenom 
stupnju prema Europskom referentnom okviru. Svjedodžba im omogućava daljnje učenje 
jezika prema stupnjevima nakon kojih mogu polagati međunarodni ispit ili ispit za svjedodžbu 
javnu ispravu s pravom upisa u e-radnu knjižicu. 
 
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. Hvala im 
na izvrsnoj koordinaciji.  
    

3. Projekat 
„Centri za informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja  

i članova njihovih obitelji“ 
 
Centre za informatičko opismenjavanje smo otvorili u 11 županija, gdje se pokazao veliki 
interes hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 
Tečaj je do sada završilo:  
341 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.  
Sveukupno smo podijelili  



 
 

208 fiksnih računala. Računala smo podijelili onim braniteljima sa višačlanim obiteljima 
koji su završili informatičko opismenjavanje, a isti računala nemaju.  
 
Za bolji rad podružnica i ogranaka donirali smo računala slijedećim županijama: 

- Sisačko-moslavačka županija –Ogranak Ludina 
- Primorsko-goranska županija –Podružnici 
- 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 druge sposobnosti, te manje vremena 
provedu na internetu i mobitelima. 
 
Projekat je realiziran u 10 županija 
 
U izvještajnom razdoblju studeni 2018. do kolovoz 2019. godine donirano je: 

- Međimurska županija OŠ Ivanovec     120 knjiga 
- Koprivničko-križevačka županija – Gornja Rijeka   130 knjiga 
- Virovitičko-podravska županija – Voćina    140 knjiga 
- Primorsko-goranska županija – Mrkopalj    160 knjiga 
- Krapinsko-zagorska županija – Ogranak Zabok     50 knjiga 

 
Uz pomoć dobrih ljudi donirali smo do sada 2835 knjiga za knjžnice osnovnih škola. 
 

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

 
U organizaciji Odjela za humanitarnu djelatnost i Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske“ 
opremljeno je 50 polaznika prvog razreda osnovne škole sa kompletnim školskim priborom.  
 
 

- Šibensko-kninska županija – Kistanje     25 polaznika 
- Različite knjige prilagođene dobi te djece     50 komada 
- Koprivničko-križevačka županija –  

          Ogranak Gornja Rijeka25 polaznika 
- Kompletan školski pribor sa torbama     25 komada 
- Majice          25 komada 
- Bilježnice (donacija Podružnice Koprivničko-križevačke žup.)  110 komada 

 
Ovu školsku godinu smo proširili projekat i na one županije gdje postoji velika potreba za 
pomoć. Knjige polaznici dobivaju od gradova i općina, a školski pribor sami moraju kupiti, 
gdje smo se mi uključili svojom donacijom kako bi roditeljima pomogli. 
 
Osnovnoj školi iz Gornje Rijeke donirali smo školski namještaj za jedan razred 

- 25 školskih kupa 
- 25 stolica 

Ravnatelj i djelatnici škole su bili više nego oduševljeni i zadovoljni sa donacijom. 
  



 
 

Prilikom realizacije naših projekata po županijama posjetimo dječje vrtiće sa hvalevrijednom 
donacijom koja je prilagođena dobi te djece (edukacijski materijal i sl.). Ravnatelji i 
odgajatelji nisu krili oduševljenje sa donacijom koja im pomaže u radu sa djecom. Obišli smo 
dječje vrtiće u 9 županija. 
 

6. Projekat 
 

„Djeca hrvatskih branitelja ulici NE, a športskim klubovima DA 
„Sportskim uspjesima vraćamo dug našim očevima koji su stvorili 

Lijepu Našu“ 
 
Ukupno smo do sada realizirali projekat u 13 županija. 
-  opremili smo športskom opremom 303 športaša i to:  
- 18 malonogometnih klubova 
-  4 rukometna  
-  1 košarkaški i 
-  1 klub za streljaštvo 
 
Virovitičko-podravska županija 
u ogranku Špišić Bukovici organiziran je ženski rukometni klub, koji je svečano otvorio 
predsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Tomislav Grahovac, te je tom prilikom uručio  

- donaciju ženskom rukometnom Klubu Špišić Bukovica i 
-  malonogometnom klubu Brezovica 

Iste sportaše je Odjel za humanitarnu djelatnost opremio i ogranizirao kako bi dalje 
samostalno radili. 
Športski malonogometni klubovi se već treću godinu natječu na  

Državnom športskom natjecanju UDVDR RH, a ove godine na  
24. DŠNDVDR RH u Osijeku: 

- Sisačko-moslavačka županija   – Ogranak Topusko 
- Virovitičko-podravska županija  – Klub Brezovica 
- Osječko-baranjska županija   – Klub Laslovo i 
- Osječkko-baranjska županija            -  Klub Josipovac 

 
 
Istu momčad ćemo opremiti za mimohod u bijelim majicama i kapama sa našim 

znakom, a pobjedniku ćemo uručiti športske ruksake za cijelu ekipu. 
 
 

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 955 djece hrvatskih branitelja, socijalno 
ugroženih i iz višečlanih obitelji. Svaki mjesec dijeca dobivaju na račun 300,00 kn. 
 
Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH u suradnji sa Humanitarnom zakladom za djecu 
Hrvatske podijelio je višečlanim obiteljima slabijih primanja  

- 40 stipendija za srednju školu 
- 3 stipendije za studente  

Stipendije se primaju cijelu kalendarsku godinu. 500 kn dobivaju stipendisti srednjih škola, a 
studenti 1.000,00 kn mjesečno. 
 



 
 

Ovom prilikom se želimo zahvaliti predsjednici Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske gđi 
Ankici Tuđman koja vodi brigu o djeci hrvatskih branitelja, te im sa ljubavlju pomaže, kojima 
je ta ista pomoć potrebna. 
 
 
 Branitelji ne znaju samo primati već i dobrotu vraćati. 

- Sisačko-moslavačka županija Ogranak Velika Ludina   
donirala je 9,6 tona jabuka 

 
 Donacija je upućena u slijedeće podružnice: 
 

- Podružnica Krapinsko-zagorske županije    1,5 tone jabuka  
- Podružnica Splitsko-dalmatinske županije (Omiš)   3 tone jabuka 
- Podružnica Šibensko-kninske županije  

(Vrlika, Kistanje, Kijevo)      800 kg jabuka 
- donacija je upućena donatorima koji nam svojom 

dobrotom pomažu u znak zahvalnosti    1,5 tone jabuka 
- Suborcima Dubrovnika i Knina     1,4 tone jabuka 

 (donaciju je dostavio i osobno uručio 
Predsjednik Podružnice SMŽ i predsjednik Ogranka Ludina)   

- Caritasu Župe Svetog Duha 
Crkva Sveta Mati Slobode, Jarun     1,4 tone jabuka 

9,6 tone jabuka 
 
 

- Međimurska županija       
Donacija je upućena  
Primorsko-goranskoj županiji     500 kg krumpira i
         900 kg jabuka 
 
 Caritasu Sveta Mati Slobode, Jarun     1,2 tone krumpira 
   

- Dubrovačko-neretvanska županija koji nam pomažu  
u donaciji mandarina kod obilaska škola i vrtića   300 kg mandarina 
 
 

 
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, kao npr. prema zahtjevu podružnica gdje postoji velika potreba za odjećom i 
obućom za višečalne obitelji, te namještaj i drugo. 
 
 

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

 
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 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) Međunarodne aktivnosti  
 

Dana 14. studenog 2018. godine u Zagrebu, Galovićeva 12 održan je sastanak udruga 
članica Svjetske veteranske federacije iz Hrvatske na temu informacija i obveze po pitanju 
članstva u Svjetskoj veteranskoj federaciji. Na sastanku je bilo prisutno sedam predstavnika 
udruga od devet udruga članica, i to: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih 
logora, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Zdrug ratnih postrojbi 
Hrvatskih obrambenih snaga, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP 
Republike Hrvatske, Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Moto klub 
veterani – Croatia i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. 

Obzirom da je devet udruga članica Svjetske veteranske federacije iz Hrvatske 
jednoglasno je odlučeno da će svake godine jedna od udruga članica predstavljati Republiku 
Hrvatsku u toj uglednoj organizaciji, a Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 
Republike Hrvatske Hrvatsku će predstavljati 2022. godine. 
 
 

e) Prijedlog programa rada udruge za 2020. 
 

1. 25. 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 PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
 studeni  2018.  – kolovoz  2019. 

 
ORGANIZACIJSKO-USTROJBENE ZADAĆE 
 29.12.2018. u  Mihovljanu održali redovni Izvještajni  sabor Podružnice UDVDR-a 
RH MŽ,  usvojeno Izvješće o radu,  Financijsko izvješće,  te   Programa rada i Financijski 
plan Podružnice za 2019. godinu  
 1.1. do 30.3.2019. godine održali smo 21. Izvještajno-izborni sabor u svim  ograncima 
naše Podružnice na kojima smo upoznali članove s primjenom Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja i članova njihovih obitelji. 
 
SPORTSKA NATJECANJA ČLANOVA I  DJECE ČLANOVA UDRUGE 
 3.11.2018. sudjelovali smo na  jezerima Siromaja na 19.svehrvatskom športskom 
natjecanju invalida i veterana domovinskog rata i članova njihovih obitelji u lovu ribe  
 1.5.2019. na ribnjaku stara Mura u Podturnu održali smo 20. Sportsko natjecanje 
hrvatskih branitelja Međimurske županije u lovu ribe udicom na plovak. Sudjelovalo 25 
ekipa.  
 19.06.2019. održano sportsko natjecanje članova i članova njihovih obitelji u M. 
Subotici u starim športovima 
 25.6.2019. u Mihovljanu održali smo 25. Sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata Međimurske županije, na kojima su nastupile 21 ekipa  ogranaka s 500 
natjecatelja. 
 25.6.2019. u Mihovljanu održali 7. Susrete djece hrvatskih branitelja Međimurske 
županije, na kojima je sudjelovalo stotinjak djece, a natjecali su se u stolnom nogometu, 
pikadu, modeliranju i likovnoj radionici 
 03.08.2019. sudjelovali na 6 međunarodnom turniru braniteljskih Udruga u streljaštvu 
„Oluja 95“ u Koprivnici   
 05.08.2019. na rijeci Dravi kod Donje Dubrave održan rafting i sportsko natjecanja 
članova i članova  njihovih obitelji 
 Tijekom navedenog razdoblja organizirano je više memorijalnih turnira  za poginule 
branitelje na razini ogranaka, biciklijada, kulinarska natjecanja- gradskih kotlića, društvena 
događanja. Murska alka, promocija knjiga i dokumentarnih filmova. 
 
OBLJETNICE i SVEČANOSTI 
 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 gradu 
Vukovaru. 
 5.12. 2018. sudjelovali smo  u obilježavanju 27. obljetnice Dan branitelja Lipika  i 
obljetnici oslobođenja grada Lipika, te je  na našu inicijativu   potpisan Sporazum o suradnji 
grada Čakovca i grada Lipika. 
 27.04.2019. Počasni zdrug Udruge sudjelovalo je u Čakovcu na Smotri povijesnih 
postrojbi Republike Hrvatske 
 28.6.2019. u suradnji s Gradom u Murskom Središću obilježili smo 28. obljetnicu 
zaustavljanja tenkova „JNA“ prilikom napada na Sloveniju 1991., ujedno smo sudjelovali u 
obilježavanju 28. obljetnice ustroja 112 brigade HV u Zadru. 
 04.-07.07.2019. organizirali smo plov sa tri motorna čamca od Donje Dubrave do Iloka 
i na taj način obilježili 28. obljetnicu  prvom poginulom branitelju Međimurja Predragu Jurčec 
u Iloku na Principovcu.  
 5.8. 2018. Sudjelovali na obilježavanju 24. obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu. 



 
 

 Za 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, obilazeći njihove grobove zajedno s predstavnicima lokalne vlasti i članovima 
obitelji poginulih. 
 
HUMANITARNA DJELATNOST 
 Povodom Božićno-novogodišnjih blagdana 2018. tradicionalno darujemo slatkim 
poklon paketom djecu članova do 12. godina starosti  te se tom prigodom  podijeli osamsto  
paketa. 
 11.4.2019. u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost Udruge  dodijeljena su 4 
prijenosna računala studentima. 
 08.05.2019. u OŠ Ivanovec  svečano obilježili završetak II. stupnja tečaja engleskog 
jezika koji je pohađalo 11 učenika SŠ  djece članova koji je organiziran u suradnji s Odjelom 
za humanitarnu djelatnost Udruge i škole stranih jezika „Sova“.  
 U više navrata smo socijalno ugrožene i višečlane obitelji naših članova, pomagali i 
podijelili  od Odjela za humanitarnu djelatnost Udruge, kutije s odjevnim potrepštinama. 
 Financijski se uključujemo i pomažemo  humanitarne akcije koje se provode za 
bolesne  hrvatske branitelje ili članove njihovih obitelji.  
 
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 dobro 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, Županom, Ministarstvom hrvatskih branitelja 
i MORH. 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
OD STUDENOGA 2018. DO RUJNA 2019. 

 
 
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 logaraša 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 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 5.8.2019. 
Ø DAN ORUŽANIH SNAGA RH 

28.5.2019.
 
 
Šport i rekreacija članova UDVDR RH PSMŽ i članova njihovih obitelji 

Ø 24. ŠPORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA UDVDR RH PSMŽ «TOPUSKO 2019.» .  

Ø MALONOGOMETNI TURNIRI:  
§ 56. SAMB Kutina  
§ Orašje  

§ 12. redarstvenika u Nuštru 

 
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 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE  

ZA 2018. GODINU 
 
1.ODRŽAN JE 28 i 29. 03. 2018. u SRC “Kukavica” Mala Pisanica OKRUGLI  STOL 
ZAPADNA SLAVONIJA U DOMOVINSKOM RATU 1991. GODINE   
            
-Inicijator  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Bjelovar 
-U potpori  Bjelovarsko-bilogorske županije, Ministarstva obrane, GS OS RH , Ministarstvo 
hrvatskih branitelja i Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman“     
   
-CILJ: Dobiti  što cjelovitiju sliku organiziranja obrane i oslobađanja većeg dijela okupiranog 
zapadnoslavonskog područja tijekom 1991. godine. 
-Sudionici zapovjednici zapovjedništava i postrojbi vojnih i policijskih na 
zapadnoslavonskom bojištu 1991. god.predsjednici Kriznih stožera, predstavnici HMCDR, 
Hrvatski institut za povijest. 
 
 



 

 

-Gosti: Izaslanici Ministra obrane, Ministra hrvatskih branitelja, MUP-a župani i 
gradonačelnic. 
-Domaćin: župan Bjelovarsko-bilogorske županije sa suradnicima 
-Način rada: prezentacija izvođača po zadanoj temi, raščlamba po temi. 
-Rezultat: Publikacija-Zbornik radova 

• Prigodni govori gostiju 
• Političke i vojne prilike uoči Domovinskog rata na području Zapadne Slavonije 
• Oslobađanje vojarni 
• Policija u Domovinskom ratu na području Zapadne Slavonije 
• Oslobodilačke operacije OTKOS-10, ORKAN-91 i PAPUK-91 
• Doprinos zapadnoslavonskog bojišta u slamanju srpskih agresorskih snaga tijekom 

1991. Godine 
-Središnja točka srpske pobune u zapadnoj Slavoniji trebao je biti grad Pakrac, koji se većinu 
vremena 1991. nalazio u polu okruženju, a neko vrijeme i u potpunom okruženju srpskih 
snaga. No, njegova obrana uz pomoć snaga iz drugih dijelova Hrvatske uspjela je deblokirati 
grad, čime se Pakrac može držati simbolom obrane zapadne Slavonije. 
-Bitka za vojarne najbolje je rezultate postigla na prostoru sjeverozapadne Hrvatske s obzirom 
na to da je tamo zarobljen najveći dio 32. varaždinskog korpusa JNA. Snage JNA bile su 
prisiljene napustiti taj prostor. S tog područja upućen je velik dio naoružanja i opreme na sva 
bojišta u Republici Hrvatskoj. Tim se oružjem dobrim dijelom zaustavlja napadna operacija 
srpskih snaga koje su krenule u agresiju na Republiku Hrvatsku, a u kasnijem tijeku rata 
oslobađaju se okupirani prostori.  
-Zapadna Slavonija trebala je prema velikosrpskim stratezima biti uključena u sastav srpskih 
zemalja koje bi se ujedinile u zajedničku srpsku državu. 
-Većina srpskog stanovništva zapadne Slavonije od druge polovice 1991. prihvatila je projekt 
nasilnog izdvajanja iz Republike Hrvatske te uključenja u nastajuću svesrpsku državu 
-Na zapadnu Slavoniju 1991. agresiju su izvodile snage 5. banjalučkog korpusa JNA, 
potpomognute snagama domaćih pobunjenih Srba, postrojbama Teritorijalne obrane 
bosanskih Srba, dragovoljcima i paravojnim postrojbama iz Srbije i pristiglim postrojbama 
JNA iz Srbije i Makedonije. 
-Hrvatska temeljna policija na prostoru zapadne Slavonije imala je krucijalnu ulogu u obrani 
tog područja, posebno u početcima Domovinskog rata 1991. jer je uz dragovoljce bila jedina 
oružana snaga koja je branila taj prostor.  
-Oslobodilačke operacije Orkan-91, Otkos-10 i Papuk-91 u jesen i zimu 1991. u zapadnoj 
Slavoniji bile su prve napadne operacije HV-a operativne razine. 
-Obranom i protunapadom hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji zaustavljen je prodor 
agresorskih snaga 5. korpusa JNA prema Zagrebu, Bjelovaru, Virovitici i Slavonskom Brodu 
te njihovo spajanje sa snagama JNA u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. 
-U operacijama su sudjelovale većinom pričuvne postrojbe HV-a, uz postrojbe policije 
(temeljna, specijalna i pričuvna) te pripadnike 1. brigade i satniju 3. brigade Zbora narodne 
garde. Pričuvne postrojbe nisu činili profesionalni vojnici, tako da njihovo djelovanje u ovim 
operacijama treba posebno vrednovati. Postrojbe HV-a stekle su vrijedno iskustvo koje će 
koristiti u daljem tijeku rata. Posebno se to odnosi na časnički i dočasnički kadar. 
-Srpsko vojno vodstvo zbog velikih uspjeha hrvatskih snaga bilo je prisiljeno uputiti na 
zapadnoslavonsko bojište velike ljudske i materijalne resurse. To je olakšalo obranu 
hrvatskim snagama na ostalim bojištima, kojima je, kao i zapadnoslavonskom bojištu prije 
početka operacija, prijetilo da budu presječena na dva dijela, što bi svakako još više 
zakompliciralo obranu Republike Hrvatske. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Borbena djelovanja tijekom 1991. godine na zapadno slavonskom ratištu usporila su 
napredovanje i ostvarenje planova veliko srpske okupacije na ostalim ratištima RH i prisilile 
na potpisivanje primirja na 03.01. 1992. godine. 
Ovo su prve i najznačajnije pobjede i prekretnica  HV i Policije u Domovinskom ratu gdje je 
slomljena kičma srpske okupacije RH  u zapadnoj Slavoniji. 
-Uspjeh hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji 1991. pokazao je srpskom agresoru, svjetskim 
političkim i vojnim čimbenicima da je Hrvatska sposobna ne samo braniti se, nego i 
oslobađati svoja okupirana područja. Ovaj uspjeh svakako je utjecao i na međunarodno 
priznanje Hrvatske 15. siječnja 1992., kao i na njezino primanje u Ujedinjene narode 22. 
svibnja 1992. godine. 
-Sukladno navedenom, a temeljem inicijative i potpisa svih ratnih zapovjednika postrojbi koje 
su sudjelovale u oslobodilačkim operacijama u području zapadne Slavonije i  sudionika 
OKRUGLOG STOLA  ZAPADNA SLAVONIJA U DOMOVINSKOM RATU 1991. 
GODINE  njih 130, ali i ranijih inicijativa predlažemo da se uspostavi medalja  
Za sve sudionike OTKOSA-10, ORKANA-91 i PAPUKA-91. 
 
2.Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH ( gđa Dubravka Kutleša Herljević). 
-PROJEKAT Škola engleskog jezika za djecu hrvatskih branitelja za školsku godinu 
2017/2018. 
Zajedno za Ogranake V. Grđevac i V. Pisanica, je kvalitetno organiziran i koji su uspješno 
završilo 21 dijete hrvatskih branitelja. 
-U dvorani Globus u Zagrebu podijeljena su prijenosna računala studentima djeci članovima 
naše Podružnice iz Ogranaka Bjelovar i Garešnica za sedmero studenata. 

-PROJEKAT – Organiziranje informatičkog centra –Informatičko opismenjavanje na 
području od posebne državne skrbi u Ogranku Velika Pisanica  tijekom 2017/2018 godine. 
Nositelj tečaja je BBŽ sa djelatnicima koji su provodili program informatičkog 
opismenjavanja polaznika. 
-Također  u Velikoj Pisanici realizirati projekt: 
„Djeca hrvatskih branitelja ulici NE a sportskim klubovima DA“ 
Sportskim uspjesima vraćamo dug našim očevima i djedovima koji su stvorili LIJEPU 
NAŠU. 
-Redovito svake godine organiziramo za Veliku Gospu posjete branitelja Marijanskom 
svetištu svih proteklih godina u Mariji Bistrici, kao i vojno hodočašće u Marijansko Svetište u 
Mariju Bistricu. 
-Sportske aktivnosti na razini UDVDR RH i  županijskoj, Podružnica BBŽ prisustvovala je u 
svake godine  na sportskom  natjecanju u  svim disciplinama na držanim sportskim  susretima 
sa svim ekipama, 
-Posjet mjestima značajnih događaja iz Domovinskog rata ( Pakrac, Vukovar, Knin, 
Okučani,….) 
- Svečano obilježavanje 21-te godišnjice Operacije Bljesak i Oluja. 
-Održavanje sata povijesti iz Domovinskog rata za učenike osnovnih i srednjih škola po 
Ograncima BBŽ,Iznošenje istine o Domovinskom ratu na  našoj županiji i RH. 
-Čuvanje uspomena na Domovinski rat i herojska dijela njegovih sudionika, te iniciranje i 
sudjelovanje u njegovom povijesnom i  znanstvenom istraživanju - uz financijsku potporu 
Ministarstva branitelja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE 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 
- održali izvještajni sabor UDVDR RH podružnica brodsko-posavske županije 
- 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 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE  

IZMEĐU DVA SABORA 
 
 Tijekom 2019 g. naša podružnica je uspješno provodila projekte pod nazivom: 
 „Nisi sam“	koji provodi u suradnji s udrugom „Dobra“ kao i projekat „Tragom sjećanja na 
Južno bojište Domovinskog rata“ odobreni od Ministarstva hrvatskih branitelja. 
Uz navedene projekte provodimo i projekte na lokalnoj razini „ Edukacija i slobodne 
aktivnosti branitelja“ i projekt “Tragom 116 brigade“  
UDVDR RH podružnica DNŽ-e provedi i organizira športske susrete te sudjeluje na 
Svehrvatskim športskim susretima dragovoljaca i veterana domovinskog rata. 
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 kao i niz 
savjetovanja pojedinačnih i skupnih . 
 
Udruga aktivno sudjeluje u županijskoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA PODRUŽNICE GRAD ZAGREB 

U RAZDOBLJU OD MJESECA STUDENOG 2018/ MJESECA RUJNA  2019. GOD. 
 
Kao i prethodnih godina i u ovoj smo kalendarskoj godini, nastavili ustrajno provoditi 
revitalizaciju Udruge i klubova na terenu u ograncima u: Botincu, Petruševcu kao i u 
Sesvetama. Zbog životne starosti te obiteljskih obveza našeg članstva, primjećujemo 
problematiku okupljanja te angažiranog djelovanja članstva u klubovima, naročito na 
području Sesveta. Naše se aktivnosti u uredovno vrijeme rada Udruge a naročito među 
članstvom i u ostvarivanju kontakata te konkretne suradnje među populacijom branitelja i na 
javnoj sceni Grada Zagreba suradnja sa Zajednicom Udruga HVIDR-a u svezi športskih 
natjecanja ove godine na športskim terenima NK Dubrava“ u zagrebačkoj Dubravi.  Kao 
uzornu suradnju gdje se naročito angažiramo a ista se temelji u zajedničkim nastupima pri 
obilježavanju značajnijih obljetnica i događanja po pitanju zagrebačkih ratnih postrojbi kako 
na razini grada Zagreba tako i na državnoj razini. I dalje animiramo i nastojimo obnavljati 
članstvo Udruge među bivšim ali i novo pridošlim članovima Udruge. Ističemo stoga, kako 
mnogi bivši članovi Udruge povremeno navraćaju u prostorije Udruge, smatraju se 
članovima, a u biti jesu samo pasivni članovi jer svoje članstvo u Udruzi  ne obnavljaju. Ne 
odbijamo kontakte i suradnju sa istima i oni često zatraže potporu u rješavanju njihove 
problematike sa institucijama grada, Ministarstva hrvatskih branitelja kao i drugih instanci 
vlasti u RH.  
Situacija u drugim braniteljskim Udrugama je alarmantna, često puta postoje iste formalno u 
evidenciji Udruga ali bez  angažiranog djelovanja među članstvom. Imamo i takvih slučajeva, 
gdje do nas navraćaju članovi drugih braniteljskih Udruga, posjećuju i sudjeluju sa našim 
članstvom u nizu aktivnosti u zajedničkim djelovanjima. 
Tijekom tekuće godine, uspjeli smo ostvariti u Osnovnim školama četiri predavanja. u prigodi 
Spomen dana  za žrtve Vukovara i Škabrnje. Nakon naših nastupa među školskom djecom, 
isti su par dana poslije sa svojim profesorima i nastavnicima odlazili na dvodnevni izlet u grad 
heroj – Vukovar pod  pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Nadamo se, kako 
smo svojim doprinosom u edukaciji mladih po  pitanju hrvatskog domovinskog obrambenog 
rata itekako doprinijeli i bili od pomoći njihovim profesorima u svojim svjedočanstvima. 
Uredovno vrijeme sa strankama po pitanju socijalne skrbi, psihosocijalne pomoći te 
administrativne prepiske u ime članstva sa gradskim institucijama, provodi  se utorkom i 
četvrtkom. Sedmero naših članova Udruge sudjelovalo je na duhovnim seminarima na 
Krapnju dva puta i u duhovnoj obnovi 40. ljudi ,prve nedjelje adventa u prosincu u 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,točnije na Svetim Misama u  prvostolnici, u zagrebačkoj katedrali, crkvi Svetog 
Marka, u crkvi Sveta Mati Slobode kao i u crkvi u Šestinama.  
Angažirano smo prisutni i svojim aktivnim djelovanjem i sudjelovanjem pojedinaca na 
pretežno sa suprugama kao i potomcima hrvatskih branitelja ali članova naše Udruge na 
obljetnicama u: Pakracu, Plitvicama, Trokutu kod Novske, Novoj Gradiški, Glini, Karlovcu, 
Dvoru i drugdje.  
Sudjelovali smo nekoliko puta na radnim sastancima u Ministarstvu hrvatskih branitelja kada 
nas pozovu na suradnju, mi se odazovemo i sudjelujemo u nizu aktivnosti.  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 1500. 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, planiramo istu 
aktivnost kako bi prikupili 3 500. komada knjiga za potrebe pacijenata i osoblja Veteranske 
bolnice u Vukovaru. 
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 sedam 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 sedam Osnovnih škola s područja Grada 
Zagreba tijekom travnja i svibnja ove godine. Imali smo još poziva na istu suradnju sa 
školama, ali isto nismo mogli realizirati jer su se zaredala tri tjedna lošeg vremena (kiše, 
poplave i elementarne nepogode na Banovini) ali ćemo u prigodnom razdoblju sljedeće 
školske godine nastojati povećati naš angažman u istim izletima. Naglašavamo, kako je 
službeni pokrovitelj i ove godine istoga programa Ministarstvo hrvatskih branitelja RH koje 
će pratiti financijskom pomoću u osiguravanju prijevoza za tri autobusa (tri Osnovne škole iz 
grada Zagreba a koje smo već dogovorili) za posjet njihovih učenika po Banovini. 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.  
 

IZVJEŠČE O RADU PODRUŽNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 
IZMEĐU DVA SABORA UDVDR-RH 

 
                                                              
1.REDOVNA DJELATNOST: 
U programu redovne u djelatnosti podružnica je održala 4 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 
novogodišnjeg domjenka u domu HB.22.12.2018.godine. Na domjenku sudjelovalo je oko 
300 HB.  
 
2.SPORTSKI PROGRAM: 
2.1.21.Svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije   
održano u Puli 7.travnja 2019. godine.Organizator natjecanja je UDVDR-a podružnica IŽ,a 
domaćin natjecanja bio je klub 119.brigade i ogranak Pula.Pokrovitelj natjecanja Istarska 
županija,supokrovitelji Grad Pula  i općine Fažana,Medulin i Marčana. 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 18.memorijalnom 
malonogometnom turniru „12-redarstvenika“u Vukovaru od 03. do 05.05. 2019. 
godine.Ukupno je sudjelovalo 12 ekipa iz RH. Ukupno je sudjelovalo 12 naših članova. 
 
 2.3.Sportska natjecanja pripadniak 154.brigade orgnizirano je za 25.11.2018.godine u Umagu 
a povodom 27.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 članovima 
kako 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.  
  
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 24.obljetnicu VRO „Oluja“ u Puli, Labinu, Buzetu, 
Umagu i Poreču. 
Zajedno s ostalim udrugama DR povodom 24.obljetnice VOR „Oluja“ odnosno povodom 
dana pobjede,domovinske zahvalnosti i dana branitelja organizirali smo 7.mimohod HB u 
Puli.Na mimohodu je sudjelovalo oko 800 HB zajedno s predstavnicima županije i gradova 
Istre.Iz naše udruge sudjelovalo je oko 200 članova.Uz mimohod organizairana je  izložba  
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 i 154.brigade u Poreču, 
Pazinu i Umagu u vremenu od 25.11.do 01.12.2018.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 to na stanciji Bembo, Šajini, Vrbanovica, Tar-Vabriga, Kučibreg, 
Brgudac i Rušnjak  
 
2.7.Podružnica je zajedno s  koordinacijm udruga iz DR-IŽ sudjelovala na jednoj eko  radne 
akcije na uređenju šume Boškarica u sklopu suradnje s domom za starije i nemoće osobe 
„Vila Marija   27.04.2019. i godine . 
 
  



 

 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

 
 Dana 09. lipnja 2019. godine održano je 17. Športsko natjecanje hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata Zagrebačke županije “Kravarsko 2019.”. 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. 
 

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Zagrebačke županije 
organizatorom je Trećeg kuglačkog memorijala „Vlado Tepeš“ koji će se održati 29. rujna 
2019. godine u Ivanić-Gradu.  
 

I Z V J E Š Ć E O RADU 
PODRUŽNICE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

IZMEĐU DVA SABORA 
 
 UDVDR Podružnica Koprivničko-križevačke županije između dva Sabora UDVDR 
RH provela je brojne aktivnosti od kojih izdvajamo najbitnije, taksativno kako ste i zatražili : 
 

-     nastavak projekta „Promicanje vrijednosti DR u Koprivničko-križevačkoj županiji“, 
kojeg provodimo sveobuhvatno već 7-u godinu zaredom nadogradili smo početkom 
2019. god. novim partnerskim projektom sa PHR Koprivničko-križevačke županije i 
USJP Ban PU Koprivničko- križevačke županije, pokretanjem vrlo slušane županijske 
braniteljske radio emisije „Pozdrav Domovini!“ u suradnji sa županijskim radiom 
Radio Koprivnica te do danas pripremili i emitirali preko 20 polustanih radio emisija s 
tematikom uloge županijskih ratnih postrojbi i Koprivničko-križevačke županije 
tijekom Domovinskog rata. 

-     u suradnji sa Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR RH proveli smo nekoliko 
humanitarnih aktivnosti nabavke veće količine paketa odjeće i obuće za branitelje i 
njihove obitelji slabijeg socijalnog statusa. 
Također preko Odjela smo realizirali i dodjelu 4 prijenosna računala djeci ( studenti, 
maturanti) članova naše udruge lošeg socijalnog statusa. 
Organizirali smo i dodjelu jednokratne financijske pomoći teško oboljelom branitelju, 
članu UDVDR ogranka Virje za potrebe kupnje lijekova i troškova liječenja. 
Sa humanitarnim djelatnostima s osloncem na pročelnicu Odjela gđu. Dubravku 
Kutleša Herljević nastaviti će se i dalje jer su potrebe svakim danom sve veće za 
human. djelovanjem u našim ograncima. 

-     aktivno smo sudjelovali u radu i kreiranju aktivnosti Odbora za branitelje 
Koprivničko- križevačke županije kao i Odbora za branitelje u gradovima Koprivnici i 
Križevci  

-    udruga je bila vrlo uspješan organizator Međunarodne vetranske biciklijade povodom 
obljetnice ustrojavanja ZNG Koprivnica kao i već tradicionalnog 6. Međunarodnog 
streljačkog turnira Oluja-95 održanog u Koprivnici na kojem su sudjelovali veterani iz 
8 županija i 3 države. 



 

 

-     Podružnica je u izvještajnom razdoblju nastavila kontinuirano provođenje aktivnosti 
međunarodne veteranske suradnje sa veteranima iz Slovenije (Ormož) i Mađarske 
(Nagyatad) koja se odražavala kroz zajedničke veteranske susrete, sportska i kulturna 
druženja, međusobne posjete a sa takvim aktivnostima nastaviti će se i dalje u cilju 
zbližavanja veterana susjednih i prijateljskih država. 

-     u izvještajnom razdoblju Podružnica je organizirala sastanak predsjednika Podružnica 
Regije sjever  

-     suradnja sa zainteresiranim stradalničko-braniteljskim udrugama županije za istu je 
stalna, vrlo je korektna i na bazi je uzajmanog uvažavanja i međusobne pomoći. 
Suradnja se ogleda kroz projekte i zajedničke organizacije događaja uz Dan branitelja 
Koprivnice, Križevaca itd. i kroz brojna sportska veteranska druženja i natjecanja u 
kojima ogranci Podružnice redovito sudjeluju širom županije kao gosti ili kao 
organizatori . 

-     članovi Podružnice u izvještajnom razdoblju organizirano su sudjelovali u 
obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata i komemoracijama u Vukovaru, 
Laslovu, Voćinu, Pakracu, Plitvicama,Okučanima i Kninu. Nazočili smo i 
komemoracijama prešućenim žrtvama 2 svj.rata i poraća u našoj županiji. 
Također tradicionalno članovi Podružnice sudjelovali su i na vojno-policijskom 
hodočašću u Mariji Bistrici. 

-     u izvještajnom razdoblju veliki napor je učinjen na animaciji članova udruge da 
pristupe besplatnim sistematskim pregledima i sa zadovoljstvom možemo istaći da je 
najveći dio branitelja koji su pristupili pregledima u Koprivničko-križevačkoj županiji 
po informaciji ureda MB , upravo članova naše udruge. 

-     ogranci Podružnice temeljem svojih planova aktivnosti organizirali su i proveli 
redovne skupštine, sportska druženja-susrete i aktivno sudjelovali u protokolima 
Gradova i Općina vezano uz obilježavanje značajnih datuma.     

 
IZVJEŠĆE O RADU  

PODRUŽNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 

 Kao i ranijih godina skrb o braniteljima i ostvarivanju njihovih temeljnih prava iz 
novoga Zakona bila je temelj svih aktivnosti u radu tijekom izvještajnog 
razdoblja.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. Posebna okolnost dogodila 
se i novim pravilima financiranja obilježavanja proslava i značajnijih datuma iz Domovinskog 
rata MHB gdje smo izgubili mogućnost osiguranja financijskih sredstava. 
 

Promicanje istine o domovinskom ratu u školama 
 
U dosadašnjih 10.godina predavanja smo održali u 99. škola a na predavanjima je bilo 

nazočno oko 6.000 učenika te preko 400 profesora i ravnatelja škola. Kao i ranijih godina u 
svim školama u kojima smo održavali predavanja učenicima, profesorima povijesti i 
ravnateljima škola poklonili smo majicu sa logom projekta/kupljeno 2.300 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 9. 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 održano je 32. tečaja 
informatičkog osposobljavanja sa 508 polaznika, a ukupno je do sada donirano polaznicima 
tečajeva i članovima Ogranaka  282 rabljena 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 samom projektu tijekom proteklih 9.godina 
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 
39.komada laptopa, a sa tom aktivnošću nastavljamo i dalje.  
 
Županijske sportske igre i državne sportske igre UDVDR RH 
 
Uz domaćinstvo Ogranka Zabok dana 01.05.2019. 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 24.godišnjice VRO Bljesak. Procjenjujemo da na igrama kao natjecatelji 
učestvovalo oko 150 branitelja te veliki broj članova njihovih obitelji i gostiju, ukupno preko 
400 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 pet članova 
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 28. 
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. 

Sve naše aktivnosti redovito su prikazivane članstvu na našoj  facebook stranici 
Udvdr.pkz 

 
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

RAZDOBLJE 2018-2019.GODINA 
	

 Tijekom 2018.-2019. godine pružali smo i nadalje pružati financijsku, materijalnu i besplatnu 
pravnu pomoć hrvatskim braniteljima (ne samo članovima udruge) i članovima njihovih obitelji. 
 Financijska pomoć uključuje školovanje djece poginulih hrvatskih branitelja. 
 Pravna pomoć podrazumijeva sastavljanje 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 SVEĆANOSTI 

SPORTSKA DRUŽENJA 

•25.05.2019. sudjelovali smo na 22. sportskom susretu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH 
Podružnice PGŽ na Stadionu Kantrida u Rijeci 
	
OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA 
	
Sudjelovali smo u obilježavanju značajnih blagdana, praznika i obljetnica 
	
•17.02.2019. – prigodnim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na mjesnom groblju Krivi Put, 
misom zadušnicom i komemorativnom svečanošću u sportskoj dvorani „Robert Barbić-Beli“ u Senju 
obilježili 25. godinu pogibije stožernog brigadira Damira Tomljanovića- Gavrana. 
	
•09.05.2019. – polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća  kod spomen-ploče u Senju odana je počast 
ubijenoj mladeži iz Gospića-Senjskim žrtvama 
	
•25.06.2019. – Dan državnosti - polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno Centralnog križa u 
Senju odali počast svima koji su dali svoje živote za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske 
•01.08.2019. – prisustvovali na otvorenju izložbe fotografija pod nazivom „MOJOJ LIJEPOJ ZEMLJI 
HRVATSKOJ“ – senjski branitelji- Oluji u čast u Gradskoj knjižnici Senj 
	
•03.08.2019. – prisustvovali 3.po redu Memorijalnom malonogometnom turniru Heroji Domovinskog 
rata u Svetom Jurju 
	
•05.08.2019. – polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježili smo Dan pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 24.obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja“ te istog dana 
prisustvovali na kulturno-glazbenom koncertu „HVALA VAM SENJSKI VITEZOVI“  na Trgu 
biskupa dr. Mirka Ožegovića u Senju 
	

IZVIJEŠĆE O RADU 
PODRUŽNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

( studeni 2018.-kolovoz 2019.) 
 
Studeni 2018– obilježavanje obljetnica sjećanje na Vukovar, obljetnica proboja i okupacije 
mjesta Laslovo, Sabor UDVDR RH u Zgrebu nazočilo 5 delegata iz UDVDR OBŽ.                                      
Prosinac- priprema financijskih izvješća  za 2018. Božićni i Novogodišnji blagdani 
Sječanj 2019– izrada  financijskih izviješća,svakodnevno okupljanje branitelja 
Veljača -planiranje i izrada planova i programa  za financiranje udruge  u 2019.g, bojanje 
Odjela ortopedije KBC Osijek 
Ožujak- predaja dokumentacuje za financiranje programa udruge  u 2019.g., Izvještajni 
Sabor UDVDR Ogranak Donji Miholjac, bojanje Odjela ortopedije KBC –Osijek 
Travanj- Uskršnji blagdani, organizacija i provedba 27.te obljetnice akcije Baranja,nazočnost 
dodjeli prijenosnih računala, projekt „Pomozimo studentima“, Organizacija edukacije u 
palijativnoj skrbi u okviru projekta Branitelj za Branitelja(25.04.- 27.04. 2019), radni sastanci 
u svezi 24.DŠNDVDR RH. 
Svibanj –priprema i organizacija  Dana osječkih branitelja,svakodnevno okupljanje branitelja, 
ribolovno športsko natjecanje branitelja OBŽ, obilježavanje VRA Bljesak,izvještajni Sabor 
UDVDR Klub Laslovo, radni satanci s Gradonačelnikom i Županom  vezano za 
24.DŠNDVDRRH. 



 

 

Lipanj-obilježavanje Dana osječkih branitelja  , obilježavanje obljetnica 106. Br i 107.Br, 
Izvještajni Sabor UDVDR Ogranak Kneževi Vinogradi,radni sastanci u svezi 24.DŠNDVDR 
RH 
Srpanj– Svakodnevno okupljanje branitelja,  sjednica Središnjeg odbora UDVDR OBŽ, radni 
sastanci u svezi 24. DŠNDVDRRH 
Kolovoz–obilježavanje obljetnice pogibije 35 policajaca i pripadnika ZNG - 
Dalj,obilježavanje Dana domovinske zahvalnosti, radni sastanci u svezi 24. DŠNDVDRRH 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE 

U PERIODU OD STUDENI 2018. DO KOLOVOZ 2019. GODINE 
       
U izvještajnom razdoblju između dva Sabora, UDVDR Podružnica Primorsko-goranske 
županije  zajedno sa svim ograncima ( Ogranak Rijeka, Opatija, Kostrena, Jelenje, Ravna 
Gora, Matulji, Vrbovsko, Općina Vinodolska, Crikvenica, 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 redoviti sabori  
- održavane su sjednice središnjeg odbora i radnih tijela prema planu za 2018. i 2019. 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 njihovi obitelji i dalje se odvija kontinuirano  
jednom tjedna. Tijekom godine organizirali smo okrugle stolove po gradovima i općinama na 
temu prava i konzumiranja Zakona o hrvatskim braniteljima 
-dostojanstveno obilježavamo sve državne praznike i blagdane i redoviti smo sudionici u 
protokolu polaganja vijenaca  
 
Sportske  i duge aktivnosti 
-organizirali smo sportske susrete dragovoljaca i veterana Domovinskog rata naše županije u 
Rijeci 
 25. svibnja 2019. a natjecalo se u deset sportskih disciplina uz sudjelovanje 800 natjecatelja 
- organizirali smo turnir u malom nogometu „Sjećanje na sve umrle branitelje članove naše 
Udruge“  i tako nastavimo da se istina o Domovinskom ratu dostojno i trajno obilježava i da 
se hrvatski branitelji nikada ne zaborave 
-tijekom godine organizirano je više memorijalnih turnira na razini ogranaka za poginule 
branitelje, kulinarska natjecanja, promocija knjiga, predavanje uz filmove o Domovinskom 
ratu učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole te drugim društvenim događanjima.  
- dostojno obilježavamo 
 
Humanitarna djelatnost 
- u okviru riječkog programa lokalnog partnerstva odradili smo projekt „Branitelj za 
branitelja“ i uredili smo zelenu površina i parkiralište Centar za psihosocijalnu pomoć 
stradalnicima Domovinskog rata“ i nadalje nastavili sa održavanjem zelenih površina.  
- kontinuirano smo u okviru svojih vlastitih mogućnosti skrbili o najugroženijim članovima 
obitelji branitelja koje su u teškim ekonomskim situacijama te im pomagali donacijom hrane, 
odjeće, obuće, namještaja. 



 

 

- povodom Božićno – novogodišnjih blagdana tradicionalno darujemo poklon paketima djecu 
članova naše udruge  
- aktivno sudjelujemo u kulturno – turističkim manifestacijama  
 
Suradnja 
- posebno možemo istaknuti veoma dobru suradnju sa nositeljima lokalne vlasti na svim 
razinama sa Načelnicima, Gradonačelnicima i  Županom.   
 
 

IZVIJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE 
IZMEĐU DVA SABORA 

 
Rujan 2018. 

- Obilježavanje Šibenskog ratnog podviga „Rujanski rat“  
-Manifestacija „Žirjanski dani ponosa i slave 2018. 
-Grad Skradin-Velika Glava , polaganje vijenaca i misa za poginule 
-obilazak terena i polaganje vijenaca na šibenskom mostu,Dragišići, Pakovo selo i 
Unešić 
- Komemoracija kod centralnog spomenika, te proslava „Oba dva su pala, sve tri su 
pale“ u vojarni Zečevo u Rogoznici. 
 

Listopad 2018. Murter 
- predstavljanje knjige „Tko mi zabranjuje kolumne“ Tihomira Dujmovića.O knjizi su 

govorili dr.sc.Goran Marić – saborski zastupnik. 
 
Studeni 2018. 

- Na nivou svih ogranaka podružnice obilježeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća 
za sve poginule u domovinskom ratu. 

- U Murteru je održan „Put križa“ u sjećanje na pad Vukovara. 
- 11.-15.12.2018.održan je malonogometni turnir u spomen na palog branitelja Vedrana 

Juragu iz Murtera. 
- Posjet Vukovaru i Škabrnji 

 
Prosinac 2018 

- Drniš- obilježavanje obljetnice osnivanja 142.brigade. 
- posjet Dubrovniku /50 članova/ povodom obilježavanja sudjelovanja u obrani grada 

Dubrovnika, te polaganje vijenaca  i svijeća na Osojniku,prijem kod gradonačelnika 
- 15 prosinca – organizacija obilježavanja obljetnice 15.DP Petar Krešimir IV.Šibenik. 

 
Siječanj 2014. 
- odlazak 50 članova na 21. obljetnicu Maslenica,polaganje vijenaca i paljenje svijeća 
- 21.siječnja – u Zadru mimohod sudionika operacija s ratnim zastavama 

 
Veljača 2019 
-prikaz filma „Bitka za Vukovar-kako smo branili grad i Hrvatsku“ u Murteru 
 
Ožujak 2019. 
- obljetnica operacije „Nos Kalik“, polaganje vijenaca,misa zadušnica 
- prikaz filma „Štafeta smrti“ 

 
Travanj 2019. 
- povodom blagdana Uskrsa polaganje vijenaca i paljenje svijeća na centralni križ – 

organizirano po svim ograncima podružnice. 
 



 

 

Svibanj 2019. 
- obilježavanje obljetnice bitka za prijevoj Stolove, uz sudjelovanje 50 članova 

podružnice Šibensko – kninske, sveta misa i prijem kod gradonačelnika Neuma. 
 

Lipanj 2019. 
- obilježavanje proslave obljetnice 113. brigade, polaganje vijenaca, sveta misa 
- obljetnica oslobođenja „Miljevačkog platoa“, sveta misa 
- 24.-25. lipnja – obilježavanje Dana državnosti, polaganje vijenaca, paljenje svijeća po 

svim ograncima podružnice. 
 

Srpanj 2019. 
- proslava dana pobjede i siječanja u Rujanima Donjim 

 
Kolovoz 2019. 
- povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja  

organiziran malonogometni turnir“Oluja kup Meterize 2014“ 
- polaganje vijena i paljenje svijeća za sve poginule u Oluji. 
- Sudjelovanje u obilježavanju Dana pobjede 
- Posjet ogranku Knin 
- U Murteru održana revijalna regata „Latinsko idro“ sa prigodnim programom 
- 29.kolovoza – sjećanje na  sedma obljetnicu kornatske tragedije 
 

       
Iz navedenog je vidljivo da su svi ciljevi iz plana rada realizirani.Ovome treba dodati da smo 
sudjelovali u humanitarnoj aktivnosti središnjice te je nekoliko djece (studenata) s područja 
Knina i Kistanja dobilo prijenosna računala na dar. 
 
Podigli smo dva spomen obilježja poginulim braniteljima i civilnim žrtvama u skradinskom 
zaleđu (Bičine i Plastovo), uz pomoć MHB, te jedan u Unešiću. Također je završena 
informatička edukacija nezaposlenih HB (njih 30) koja je realizirana uz pomoć MHB. 

 
IZVJEŠĆE O RADU IZVJEŠĆE O RADU   

PODPODRUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJERUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
RAZDOBLJE IZMEĐU DVA SABORRAZDOBLJE IZMEĐU DVA SABOR--aa  

RUJAN 2018 RUJAN 2018 --RUJAN 2019RUJAN 2019  
 
Nadnevka  01.06.2019 g organiziramo  županijske susrete Hrvatskih branitelja u  Ogranku  
Varaždin Klub Trnovec Bartolovečki Sportski park „Kopajec 2019“ te će najbolje ekipe 
predstavljati PVŽ na državnom takmičenju UDVDR-a RH Osječko-Baranjska županija 
„Osijek 2019“. Sudjelujemo na tradicionalnom turniru u streljaštvu „Oluja 95“ u Koprivnici 
03.08.2019g te  podružnicu predstavljaju tri streličara. I ove godine 21.rujna 2019. g. 
sudjelovat ćemouMeđunarodnom projektu „Veterani hodaju za mir“. Tijekom kalendarske 
godine ogranci i klubovi organiziraju izvještajne, izborno-izvještajne sabore, malonogometne 
memorijalne turnire u čast poginulim braniteljima, obilježavamo datume i obljetnice iz 
Hrvatske povijesti, prisustvujemo na polaganju vijenaca i paljenju svijeća kod prigodnih 
datuma. Organiziramo petu godinu zaredom Biciklijadu Varaždin Breg-Vinica projekat koji 
podržava MHB, a u sklopu tjedna biciklizma, proslave oslobođenja grada Varaždina i 
Varaždinske županije te dan Branitelja Varaždinske županije. Pod pokroviteljstvom MHB 
uređuje se memorijalno-rekreativni centar hrvatskih branitelja ogranak Varaždin. Organizirat 
ćemo 18.11. osmu godinu zaredom „Kolonu Sjećanja“ sjećanje na žrtve grada heroja, grada 
Vukovara, misa u crkvi  sv. Josipa te nakon mise formiramo kolonu, palimo  svijeće u 
Vukovarskoj ulici u Varaždinu te diljem županije. Novi zakon o oružju veli da udruge koje 
imaju u vlasništvu zračno oružje dužne su ga registrirati. PVŽ prijavila je MUP RH 21 pušku  
za legalizaciju-registraciju zračnog oružja- zračne puške te su iste registrirane-prijavljene. 



 

 

 
2019 g UDVDR-a RH PVŽ javila se na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja te prijavila  
9 projekata od čega je odobreno 5 i to: O. Varaždin 1 projekta, Klub Gornji Kneginec 1 
projekat,  O. Ivanec 1 projekta, O. Maruševec 1 projekat, Podružnica 1 projekat. Na javni 
poziv MHB prijavili smo 15 projekata te je samo jedan proslijeđen prema ministarstvu. 
 
                                     Humanitarna aktivnost udruge 
 

Na 27-tom Hodočašću Hrvatske vojske, policije i Hrvatskih branitelja u Svetištu 
Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici sudjelovat će 50-ak branitelja članova UDVDR-a 
PVŽ. I ove godine 50 branitelja i članova obitelji sudjelovat će na međunarodnom Hodočašću 
u Međugorju „Međugorje 2019“ pod pokroviteljstvom MHB. 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“ petu godinu 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.U suradnji sa HVIDR-a Varaždinske županije 
20 članova dragovoljno je darivalo  krv za potrebe bolnice Varaždin. 
 
 

AKTIVNOSTI  
PODRUŽNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

                                  
24.11.2018.  - održan izvanredni sabor podružnice i izabran novi predsjednik podružnice 
Karlovačke županije 
 
07.07.2019. - ogranak Vojnić uz sve pohvale odradio županijske izlučne sportske susrete 
Karlovačke županije. Sudjelovali ogranci Vojnić, Draganić, Karlovac, Krnjak i Ozalj. 
 
Svi ogranci na svojoj lokalnoj razini aktivno se uključuju u obilježavanje državnih praznika, 
obilježavanja osnivanja brigada HV, obilaska spomen obilježja na mjestima pogibije 
hrvatskih branitelja... 
Delegacije podružnice aktivno se uključuju u sve aktivnosti na području karlovačke županije 
vezane uz Domovinski rat.  
S.O. podružnice se trudi riješiti naslijeđene probleme podružnice i nadamo se da ćemo to 
riješiti u 2019. godini.  
 
Aktivnosti Ogranka Zrinski i Frankopan Ozalj:                              

13.10.2018.  - sudjelovanje na kestenovom pikniku veterana rata u Semiću, Republika 
Slovenija 
14.10.2018. - Sportsko zabavni susret povodom Općine Lipovljani u organizaciji UDVDR 
RH Ogranak Lipovljani 
- ogranak organizirao na kuglani Azelija Ozalj 2. Tradicionalni memorijalni kuglački turnir 
„Vlado Tepeš 2018.”. Sudjelovale ekipe  UDVDR RH ogranak Ivanić Grad, UDVDR RH 
ogranak Velika Gorica, dragovoljci i veterani grada Zagreba i UDVDR RH ogranak Zrinski i 
Frankopan Ozalj. 
01.11.2018. - povodom Dana Mrtvih obilazak grobova poginulih hrvatskih branitelja 
08.11.2018. - sudjelovanje na obilježavanju 28. godišnjice pogibije sedamnaest  pripadnika 
129. BR. ZNG/HV u Draganičkim Mržljacima  
23.12.2018. - za sve članove ogranka organiziran božični domjenak 



 

 

31.12.2018. - u domu hrvatskih branitelja Ozalj organiziran uz čaj, kuhano vino i vatromet, za 
sve građane ispraćaj stare godine 2018. 
15.01.2019. - u domu hrvatskih branitelja Ozalj organiziran 3. međunarodni turnir u    
kartanju bele povodom obilježavanja 28. godišnjice priznavanja RH. Sudjelovale su 3 
veteranske udruge iz Republike Slovenije i 13 udruga Karlovačke županije  
24.02.2019. - u suradnji s gradom Ozalj i KUD Katarina Zrinski Ozalj organiziran maskenbal 
na Trgu braće Radić u Ozlju 
07.04.2019. - članovi ogranka odradili radnu akciju čišćenja i uređenja trase križnog puta 
14.04.2019. - povodom Cvjetnice u suradnji s včl. Župe Sv. Vida Ozalj Josipom  Jakovčić 
organiziran križni put od Ozlja do Svetica u dužini 5 kilometara.  Odazvalo se cca 600 
hodočasnika i zavidan broj branitelja Domovinskog rata. 
20.04.2019. - članovi ogranka uredili okoliš spomen obilježja u selu Popovići (općina 
Barilović) na mjestu pogibije 3 naša suborca u vojno-redarstvenoj akciji Oluja 95 i prilazni 
put u dužini 800 metara 
28.04.2019. - povodom obilježavanja 348. godišnjice smaknuća Petra Zrinskog i F. Krste 
Frankopana i dana Grada Ozlja organiziran 9. međunarodni sportsko-zabavni susret veterana 
rata pod motom „Navik on živi- ki zgine pošteno”. Sudjelovale su 4 veteranske udruge iz 
Republike Slovenije, UDVDR Lipovljani, UDVDR Bedekovčina, Udruga 103. brigade 
ZNG/HV Krapina, udruge Karlovačke županije te ekipa domaćina. U sportskom    
dijelu nastupilo je cca 250 veterana rata. 
04.05.2019. - članovi ogranka uredili okoliš spomenika hrvatskim domobranima  stradalim 
04.05.1945. godine u Ozlju 
28.05.2019. - ogranak sudjelovao u organizaciji obilježavanja Dana oružanih snaga RH  i 
Dana branitelja Karlovačke županije u Karlovcu.  
- posjet muzeju Domovinskog rata na Turnju, Karlovac 
15.06.2019. - sudjelovanje na bojevom gađanju iz pištolja povodom Dana državnosti 
Republike Slovenije u Črnomlju 
22.06.2019. - sudjelovanje na kuglačkom turniru povodom Dana Državnosti Republike 
Slovenije u Novo Mestu 
23.06.2019. - sudjelovanje na 19. sportskim igrama u Bedekovčini 
25.06.2019. - u parku hrvatskih branitelja Ozalj obilježen Dan državnosti RH 
07.07.2019. - ogranak sudjelovao na županijskom izlučnom sportskom takmičenju članova 
UDVDR RH u Vojniću  
26.07.2019. - obilazak obitelji jedanaest poginulih hrvatskih vitezova Ozaljskog kraja u 
Domovinskom ratu i predane obavijesti o obilježavanju „Oluje 95” 
02.08.2019. - uređenje spomen obilježja u Popoviću (općina Barilović) poginulim  suborcima 
u Oluji  
04.08.2019. - u Crkvi Sv. Vida u Ozlju održana misa zadušnica za 11 naših suboraca 
poginulih u Domovinskom ratu i sve preminule hrvatske branitelje 
05.08.2019. - u parku hrvatskih branitelja kod spomen obilježja 11 poginulih odana počast u 
nazočnosti obitelji poginulih, naših članova i građanstva ozaljskog kraja 
- odlazak u selo Popovići na mjesto pogibije 3 naša suborca u Oluji 
- u poslijepodnevnim satima u općini Kamanje, pod pokroviteljstvom grada Ozlja, općina 
Kamanje, Ribnik i Žakanje, održan sportsko-zabavni susret veterana rata. Sudjelovale su 4 
veteranske udruge iz Republike Slovenije i udruge Karlovačke županije 
10.08.2019. - sudjelovanje u organizaciji 4. međunarodnog spusta veterana rata po rijeci Kupi 
„Kupa-Kolpa 2019.”. Sudjelovale su udruge iz R. Hrvatske i R. Slovenije pod motom da nas 
rijeka Kupa ne razdvaja već spaja.   

 
Aktivnosti Ogranka Draganić:  
-Za Dan Mrtvih 1.11. zapaliti lampione na grobovima svi pokojnih branitelja s područja Draganića  
-Sudjelovati obilježavanja Dana stradanja pripadnika 129 brigade (8.11) zajedno s pripadnicima 
brigade  
-Organiziran je  Božićni domjenak i druženje  u Draganiću. 



 

 

-3.3.2019 odžan je 17. izvještajni sabor ogranka Draganić, te  domjenak i druženje  u Draganiću. 
-Obilježavanje dan oružanih snaga RH 28.5.2018 
-Obilježen je dan Državnosti 25.6 uz sudjelovanje u organizaciji dana Draganića 
-Sudjelovanje u obilježavanju dan  110. brigade 28.06 
-Sudjelovanje u obilježavanju Dana pobjede i 24 godišnjice VRO Oluja 
-27.4.2019 organiziran posjet Hrvatskog časničkog zbora Novske, te zajednički obilazak karlovačke 
bojišnice, muzeja na turnju, akvatike, te zajedničko Druženje 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

između dva izvještajna Sabora 
2018-2019 

 
U vremenskom periodu od godinu dana od zadnjeg 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 djelovati  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 susreću. 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 ostalom 
dijela Hrvatske i susjedne BiH.  Ostvarujemoi 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 9 sjednica, od kojih su 5 bile zajedničke sa našim „Klubom 
žena, od kojih je  jedna bila Van Splita u prostorijama Lovačkog doma u Dugopolju gdje smo 
organizirali predbožićno druženje naših članova a kojeg je domaćin bio naš tamošnji 
ogranak.Između ostalog bi se 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 uspomena na 
Domovinski rat. Okupljanje branitelja provodili smo na programima kao što su; Obilježavanja 
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.OBILJEŽAVNJE 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 naši članovi u većem ili manjem broju  prisustvovali su na obilježavanju 
obljetnica važnijih datuma iz Domovinskog rata: - 5 listopada obljetnica pogibijehrvatskih 
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 
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 postrojba iz naše županije. 
 Naša podružnica je je od 1.01do 30 04 2019 godine, organizirala 6 /šest/ okruglih stolova sa 
tematskim predavanjima i to: 
- Osvrt na početke okupljanja i zajedništva braniteljica 
- Brojnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata 
- Današnja uloga žene u društvu s osvrtom na sve dosadašnje politike 
- Hrvatske braniteljice u kulturnom i auto vizualnom prostoru RH 
- Uloga novinara u Domovinskom ratu 
- Zašto su žene braniteljice nevidljive 
Na ovaj način se prepoznaje potreba za promicanje uloge žene u Domovinskom ratu, znak je 
poštivanja prema onima koji su svojim brojnim ulogama u društvu i zbog ugroženosti i 
agresije na Domovinu pridodali i vještinu ratovanja. Kao direktne ili indirektne sudionice 
žene su osjetile svu težinu Domovinskog rata i imale su širok spektar uloga i aktivnosti, a u 
vremenu ratnih događanja iznijele su i iznimni teret održanja obitelji i uspostavljanja 
njezinog normalnog funkcioniranja. Također se je na ovim tematskim predavanjima 
raspravljalo o povezivanju žena sudionica Domovinskog rata, njihova uloga, njihova snaga, 
emotivnost i ranjivost u isto vrijeme, napori za očuvanje obitelji i vrijednosti ljudskog  roda 
kao majke, te snaga i odlučnost za preživljavanje kao ratnice. Dale su ogroman obol obrani 
naše zemlje, izgubile su puno, a neke su izgubile sve. Preko dvadeset tri tisuće žena bile su 
aktivne sudionice Domovinskog rata, što predstavlja 5% ukupne braniteljske populacije,neke 
s puškom, a neke novinarskim perom i fotoaparatom, neke dajući sve od sebe kako bi 
pripadnici OSRH i MUP-a imali kvalitetnu hranu i opremu. Bile su ravnopravne sa svojim 
suborcima, jednako hrabre, odvažne i neustrašive. Željelo se potaknuti da se vidi kolika su  
danas stvarnasaznanja naših političara, akademika, novinara, mladih, djece, čak i njihovih 
muških suboraca o ulozi i doprinosu žena u Domovinskom ratu. Hrvatske braniteljice, ali 
isve hrvatske žene obilježile su vrijeme Domovinskog rata svojom hrabrošću i bile oslonac u 
vraćanju u mirnodopski život. 
Ova tematska predavanja /okrugli stolovi/ na kojima su nam prisustvovali i neka eminentna 
imena od sveučilišnih profesora, povjesničara i akademika,  koje su vodile braniteljice 
članice našeg kluba žena UDVDR RH PSDŽ,  predhodilo je glavnoj svečanosti „Susretu 
braniteljica RH  25.05 2019 godine. 
 
      SUSRET BRANITELJICA RH 
- Dana 25. 05 2019 godine kao domaćini organizirali smo Susret  braniteljica RH koji je 

održan u Solinu i Splitu, pod  nazivom „Žena-majka-ratnica“ na kojem je prisustvovalo 
preko 400 braniteljica RH i tridesetak braniteljica koje su bile pripadnice HVO.Susret se 
odvijao pod pokroviteljstvom predsjednice RH  Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva 
branitelja RH, Splitsko dalmatinske županije i gradova Splita i Solina. Cilj ovog događaja 
je bio  potaknuti druženje braniteljica, te promovirati ulogu žene u Domovinskom ratu. 
Okupljanje, odavanje počasti poginulim  braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem 
svijećana spomen obilježjima i sveta misa, održano je u Solinu, dok je ostali dio 
programa: izložbe, svečana akademija,  domjenak, obilazak ratnih brodova i ostalo 
druženje održano u Splitu. U Sklopu ovog susreta organizirali smo dvije  izložbeu Domu 
hrvatske vojske u Splitu i to: Ratne fotografije braniteljica pod nazivom „ Žena – majka – 
ratnica“ kao i izložbu umjetničkih dijela  naših članova pod nazivom „Branitelji u ratu – 
umjetnici u miru“ .Poslije otvaranje izložbe program je nastavljen svečanom akademijom 



 

 

u velikoj Sali Doma hrvatske vojske u Splitskoj Lori, obraćanjem našeg predsjednika i 
predsjednice kluba žena, predstavnika svih pokrovitelja: izaslanika predsjednice države, 
predsjednika sabora, Ministarstva branitelja, Ministarstva obrane i osobno Župana,  
gradonačelnika gradova Splita i Solina.U sklopu akademije odrzan je i kulturno 
umjetnički program što je dalo još veći značaj ovom skupu. 

Sa susreta braniteljica RH iz Solina i Splita braniteljice su poručile, kako će kroz svoja 
redovita godišnja okupljanja nastojati promicati slijedeće ciljeve: 
- Očuvati trajnu uspomenu na Domovinski rat 
- Promicati vrijednosti Domovinskog rata 
- Promicati istinu o Domovinskom ratu utemeljenu na činjenicama 
- Poticati zajedništvo braniteljske populacije 
- Ukazivati na ulogu žena i majki u Domovinskom ratu 
- Širiti istinu o braniteljicama danas, predstavljati ih kao žene koje u miru kao i ratu 

doprinose svojim zajednicama i domovini 
- Omogućiti dostojanstven život braniteljicama i braniteljima 
- Potaknuti medije da daju zasluženo mjesto braniteljicama u medijskom prostoru i društvu 
-  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 projekt: Od 8.07 do 14.07 2019 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 djece i unučadi branitelja koji seeduciraju 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 balotama6 i 7 10 2018, ljetna liga malog nogometa u 
Dugopolju, natjecanje u boćanju i kuglanju u Imotskom, Naši konopaši sudjelovali na seoskoj 
olimpijadi u Radošiću,Kupresu i Posušju.  Bili smo i na  ribičkoj alci u Šišinecu. Prisustvovali 
smo u Velikoj Gorici na ovogodišnjem 23 državnom natjecanju UDVDR RH u svih osam 
disciplina s ukupno 50 učesnika. 
Također smo sudjelovali ove godine na ribičkom natjecanju „Šaranijada hrvatskih branitelja i 
invalida Republike Hrvatske“ koja je održana u Kutini. 
 
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 branitelja iz naše županije. 
- Kao investitori projekta od preko 150.000,00 kn, izgradnjom spomenika u Imotskim 
Poljicima u čast poginulih branitelja iz tog kraja  Radovi su završeni, a otvaranje se očekuje u 
listopadu ove godine. 
- U tijeku su radovi na izgradnji spomenika u Vinjanima Donjim koji će biti svečano otvore 
slijedeće godine 
- Izrađena je projektna dokumentacija i do kraja godine će biti izdata sva potrebna odobrenja 
za spomenik  u Trogiru, poginulim braniteljima s tog područja, a koji će u slijedećoj godini 
biti završen 



 

 

-  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. 
 
- 12. 05 2019 na obljetnicu stradanja hrvatskog naroda u Blajburgu je prisustvovalo oko 100 
naših članova i njihovih obitelji. 
- 27.07 2019naši članovi su sudjelovali   na hodočašću, hrvatske policije, branitelja i 
braniteljskih udruga u Sinju,  
-7. 10 2018 tridesetak naših članova sudjelovalo je na vojnom hodočašću u Mariji Bistici. 
- 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 Hrvatskih mučenika u Udbini. 
- odazvali smo se na nekoliko akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Imamo veliki broj naših 
članova koji su dobrovoljni davaoci. 
- Imamo dobru suradnju sa županijom, gradovima i općinama, braniteljskim i ostalim 
udrugama, kao i sa sredstvima  javnog priopćavanja, posebno na lokalnoj razini. 
 

 IZVJEŠĆE O RADU  
PODRUŽNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE  

 
 

Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
Podružnice Virovitičko-podravske županije odnosi se na razdoblje od 01.siječnja 2018. 
godine do 31.pkolovoza 2019. godine obuhvaća gradove Orahovicu, Slatinu i Viroviticu, a 
podijeljena je po tematskim razdobljima, 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. 

Aktivnosti i projekti koje je podružnica odradila sa svojim ograncima i klubovima : 
U periodu od 01.siječnja 2018.godine do 31.kolovoza 2019.godine sudjelovali u  

kulturno-turističkim manifestacijama što organiziraj županija, gradovi i općine. 
Sudjelovali na svim izvještajnim i izbornim godišnjim Skupštinama Udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata u Orahovice, Slatini i Virovitici. 
01.svibanj sudjelujemo u obljetnici „ Bljesak “, gdje kod spomen obilježja u 

Okučanima i Novoj Gradiški položimo aranžman i zapalimo svijeće, te se pomolimo za sve 
poginule hrvatske branitelje.          

U sklopu Dana grada Orahovice, Slatine i Virovitice sa čelnicima gradova zapalili 
svijeće kod spomen obilježja i pomolili se za sve poginule hrvatske branitelje                                 

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 “ i 
Maraton od Orahovice do Velikog Rastovca                            

Sudjelujemo u komemoraciji i svetoj misi za preko 500 hrvatskih žrtava Drugog 
svjetskog rata pogubljenih u Drenovcu. 

Sudjelujemo u obilježavanju važnih datuma iz Domovinskog rata u Orahovici, Slatini i 
Virovitici, zajedno sa čelnicima gradova kod spomen obilježja položili aranžman, zapalimo 
svijeće. I pomolimo se za sve poginule hrvatske branitelje  

Aktivno sudjelujemo u Obljetnici Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana 
hrvatskih branitelja u Kninu.                                                                              



 

 

Sudjelujemo u prigodnim natjecanjima u organizaciji drugih udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata na području Virovitičko-podravske županije i šire. 

04.rujna sudjelujemo u Komemoraciji masakra u Četekovcu                                                                       
08.listopada zajedno sa čelnicima gradova u povodu Dan neovisnosti položili 

aranžman i zapalili svijeće kod spomen obilježja        
Organizirali Informatički tečaj za hrvatske branitelje 
Obilježavanje međunarodnog dana mira „ Veterani hodaju za mir.“ 
Pomozimo studentima, maturantima, djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke 

opreme. 
01.studenog za dan Svi sveti – prije obilazak grobnih mjesta hrvatskih branitelja 

zajedno sa čelnicima gradova položili vijenac i zapalili svijeće kod križa  na gradskim 
grobljima kod spomen obilježja svim  hrvatskim žrtvama i kod središnjeg križa   

U suradnji sa ogrankom organiziramo hodočašće od Čačinaca do Vukovara pod 
nazivom „ Stopana Željka Majora “ hrvatskog branitelja koji je poginuo u Vukovaru, 
hodočastilo se u četiri dana i to od Čačinaca do Našica, od Našica do Bizovca, od Bizovca do 
Tenja i od Tenja do Vukovara 

Organizirali odlazak 150-tak hodočasnika u Vukovar, također u suradnji sa drugim 
udrugama u Virovitičko-podravskoj županiji.   

U sklopu maratona od Kokoćaka do Orahovice, u Donjoj Pištani organiziramo Izložbu 
ratnih fotografija pod nazivom „ Da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području “.                                                                                   

13.prosinca sudjelujemo u Hodočašću hrvatskih branitelja Gospi Voćinskoj                                                     
Tokom cijele godine održavaju se svi spomenici, grobna mjesta poginulih i umrlih 

članova, pored navedenih aktivnosti i projekata, provode se i druge aktivnosti. 
Obilježavanje 26. obljetnice „Krvavog Uskrsa“.  
28.lipnja Obljetnice formiranja 50. samostalnog bataljuna ZNG Virovitica  
Obilježavanje obljetnice oslobađanja Karaula i vojnih objekata Novi Gradac, Šišnato 

polje, Šištat i vojarne Virovitica u vremenu od 15.-17. rujna  
Sudjelovali smo na državnim športskim igrama udruge dragovoljaca i veterane RH u 
Velikoj 

Gorici.  
Hodočašću vojske i policije u svetištu Majke Božje Bistričke. 
Sudjelovali smo na nizu obilježavanja godišnjica, komemoracija, sahranama 

istaknutim braniteljima širom županije pa i šire u Požeško-Slavonskoj (Pakracu-Daruvaru).  
U suradnji sa gospodinom Antom Krištom voditeljem Ministarstva hrvatskih branitelja 

Virovitičko-podravske županije uputio je niz branitelja na zdravstveni braniteljski pregled u 
Viroviticu.  
 

IZVJEŠĆE O RADU 
PODRUŽNICE ZADARSKE ŽUPANIJE 

 
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. 
- 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 2018. 
-  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.  
 
Prosinac 2018. 
- Tradicionalno organiziranje domjenka za sve članove u prostorijama Udruge kao i 
prikupljanje potrepđština za socijalnu samoposlugu Zadar. 
 
Siječanj 2019. 
Na samom početku godine 03.01. 2019. polažemo vijence na dan Općine Poličnik. 
Početak godine tradicionalno je u znaku organiziranja i realiziranja obilježavanja  akcije 
„Maslenica 93.“ koja se obilježavala  od  21.-22.. siječnja, 2019.  

 
     Veljača 2019. 

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 2019. 
- obilježavala se 24. 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 2019. 
U mjesecu travnju sudjelujemo u prigodnom programu u obilježavanju Dana Županije. 
20.travnja  polažemo vijence i palimo svijeće na gradskom groblju. 
 

      Svibanj 2019. 
Nekolicina članova sa svojim obiteljima odlazi na komemoraciju u Bleiburg 

 
Lipanj 2019. 
- 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 2019. 
- Sudjelujemo u molitvenoj hodnji «Koracima nade u istinu» organiziranoj od strane 
Udruge žena u Domovinskom ratu Zadar. 
.- Prisustvujemo obilježavanju 27. godišnjice 7. domobranske pukovnije gdje polažemo 
vijenac i palimo svjeće.  

 
 
 
 



 

 

Kolovoz 2019. 
 

- 05.08 povodom obilježavanja 24. 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. 

 
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 
        
 
 
 


