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SADRŽAJ
Izvješće o četverogodišnjem mandatnom radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
odnosi se na razdoblje od 2011. – 2015., a podijeljeno je po tematskim razdobljima između dva Izvještajno-izborna
sabora kako bi sabornicima bilo lakše i razvidnije pratiti rad i djelovanje Udruge, što u sinergiji cjelokupnog
četverogodišnjeg razdoblja daje cjelovitu sliku o ukupnim aktivnostima koje je Udruga provodila u Republici Hrvatskoj,
tj. u svim svojim županijama, ali i o aktivnostima koje je Udruga provodila na međunarodnom planu, što je Udruzi
osiguralo značajan status u Svjetskoj veteranskoj federaciji, Europskoj federaciji ratnih veterana, kao i u Ujedinjenim
narodima.
Aktivnosti Udruge u mandatnom razdoblju 2011.-2015. podijeljene su po slijedećim tematskim cjelinama:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Uvod
međunarodna aktivost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica
Promicanje istine o Domovinskom ratu u školama
humanitarna djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
djelovanje Udruge u Republičkoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata
izvješće podružnica
prijedlog programa rada Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
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UVOD
Poštovane članice i članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske,
poštovani delegati VI. Izvještajno-izbornog sabora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske, u ovom kratkom uvodu željeli bi Vas podsjetiti da je povijest naše Udruge duga, uspješna i bogata, te da
smo jedna od prvih udruga koja je proistekla iz Domovinskog rata. Već u samom osnivanju predvidjeli smo koliko će
biti teška i bremenita vremena u postratnom razdoblju, a koja će se direktno ili indirektno projicirati na položaj i status
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u društvu. Nažalost bili smo u pravu, no nismo ni mogli predvidjeti sa
kojim ćemo se sve problemima svakodnevno suočavati i kolike ćemo pojedinačne sudbine morati rješavati. No
usprkos svim nedaćama i teškoćama koje nas prate nakon završetka rata, čast nam je i ponos što smo jedna od
najuspješnijih i najbrojnijih udruga, a usudio bih se reći i najuspješnija udruga koja se bavi rješavanjima problema ove
specifične populacije.
Zbog svih ostvarenih rezultata i inicijativa koje je pokrenula Udruga je postala nezaobilazan društveni
čimbenik u rješavanju problematike populacije ratnih veterana Domovinskog rata.
Od svojih postignuća dakako da moramo izdvojiti da je Udruga bila inicijatorom i pokretačem izmjena i
dopuna Ustava Republike Hrvatske u kojima smo zajedno sa članicama Republičke koordinacije udruga proisteklih iz
Domovinskog rata predložili da hrvatski branitelji budu izrijekom navedeni u izvorišnim osnovama Ustava Republike
Hrvatske, a što je Sabor Republike Hrvatske i usvojio.
Ovim smo željeli skrenuti pozornost na zakonodavca, ali i na sve saborske zastupnike i parlamentarne
stranke koje sudjeluju u donošenju odluka o promjeni Ustava Republike Hrvatske s namjerom da se i Ustavom
Republike Hrvatske zaštite prava stradalnika Domovinskog rata koji su temelj stvaranja slobodne, suverene, neovisne
i europske Hrvatske.
Svojim smo se programskim načelima uvijek borili 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 postratnom 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, suverene i samostalne
Republike Hrvatske.
I na kraju, i danas svojim primjedbama i prijedlozima aktivno sudjelujemo u svim izmjenama i dopunama koja
se tiču prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to djelujemo na nivou Udruge, ali i i
na nivou Republičke koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
Isto tako, uvijek ćemo biti spremni staviti i svoj „veto“ na sve one zakonske prijedloge koji ne budu bili u
korist braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, te smo tako spremni o istome izvjestiti ne samo hrvatsku
javnost već i Svjetsku veteransku federaciju ako zakonski prijedlozi ne budu u skladu i sa ciljevima onoga što Udruga
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske zastupa od svojih početaka, a to je moralni dignitet i
materijalna sigurnost hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, bez obzira na političku stranku ili kooaliciju koja je
ili koja će biti na vlasti, jer naš je jedini interes zaštita prava i dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
i od toga nećemo nikada odstupiti, niti ćemo ikada ikome popustiti
MEĐUNARODNA AKTIVNOST UDRUGE 2011-2015.
a) rujan 2011.-rujan 2012.
Udruga je primljena u punopravno članstvo Svjetske veteranske federacije još 1997. godine u Seulu.
Od prijama u Svjetsku veteransku federaciju djelatno je i aktivno sudjelovala u radu Svjetske veteranske federacije
doprinoseći tako promicanju ugleda i interesa hrvatske državne politike, te istine o Domovinskom ratu. Detektirali smo
većinu problema hrvatskih ratnih veterana, te smo Svjetskoj veteranskoj federaciji predložili rješavanje istih kroz
usklađeno veteransko zakonodavstvo, koje bi ratnim veteranima diljem svijeta osiguralo moralnu sigurnost i toliko
potrebitu materijalnu egzistenciju.
Udruga je bila domaćinom nekoliko konferencija u Zagrebu tijekom kojih su doneseni zaključci vezani uz promicanje
prava i brige o ratnim veteranima s područja jugoistočne Europe.
Kako bi se nastavilo sa aktivnom suradnjom veterana s područja jugoistočne Europe Udruga je imala kontakte sa
Svjetskom veteranskom federacijom tiijekom kojih su dogovarani detalji oko organizacije sastanka vezanog za
jugoistočnu Europu koji bi se trebao održati tijekom 2012. godine u Hrvatskoj u Zagrebu.
b) rujan 2012.-rujan 2013.
Slijedom događanja u Svjetskoj veteranskoj federaciji koji je bio popraćen organizacijom 27. Glavne skupštine u
Jordanu (18.-22. Studeni 2012.) na kojoj se raspravljalo o izmjenama i dopunama Ustava i ustavnih pravila Svjetske
veteranske federacije te drugim bitnim dokumentima koji su važni za daljnji rad federacije, ali i nekih promjena što se
tiču samog rukovodstva SVF-a koji su nastali nakon smrti Glavnog rizničara Davida T. Knowlesa bili smo prisiljeni
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prolongirati termin održavanja 2. Sastanka Radne skupine za jugoistočnu Europu koji je bio predviđen za mjesec
prosinac 2012. U kontaktu sa ostalim članicama SVF-a s područja jugoistočne Europe dobili smo i njihovu podršku za
promjenom termina održavanja sastanka uz njihov prijedlog da se 2. sastanak Radne skupine za jugoistočnu Europu
održi tijekom 2013. godine.
c) rujan 2013.-rujan 2014.
Na poziv Svjetske veteranske federacije i domaćina Zajednice udruga branitelja i antifašista Crne Gora
predstavnik Udruge je sudjelovao na 23. Stalnom odboru za europske poslove (SCEA) u Cetinju (Crna Gora) od
16-19. lipnja 2014. Na sastanku je bilo prisutno 55 zemalja. Donešene su neke odluke, tj. preporuke. Za naglasiti je
da „sjeverni blok“ daje preporuku da veteranski savezi drugih zemlja vrše pritisak na svoje vlade da se udruge
djelomično financiraju iz dobiti od firmi koje rade za vojsku, odnosno u vojnoj industriji. Druga preporuka je bila na
preporuku Portugala da se da podrška Ukrajini. tj. da se na Ukrajinu i Rusiju vrše „pritisci“ da prekinu ratna djelovanje.
Treća preporuka je bila na prijedlog Bugarske da se formira radna skupina za Balkan. Srbija i Crna Gora su odmah
prihvatile, Hrvatska i Slovenija nisu prihvatile. Na kraju je usvojen prijedlog Radna skupina za zemlje jugoistočne
Europe. Predsjedavajući te radne skupine će biti Crna Gora, te će ona će i dalje rukovoditi. Turska delegacija se je
izjasnila da i oni žele biti u skupini za jugoistočnu Europu.
Tradicionalno 20. kolovoza 2014. godine na poziv predstavnika veterana Danskog bataljuna predstavnici
Udruge sudjelovali su na komemoraciji poginulim pripadnicima tog bataljuna u mjestu Dvor. U znak počasti poginulim
hrvatskim braniteljima na spomen obilježju u Dvoru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Također je pokrenuta
zajednička inicijativa za izgradnjom spomen obilježja poginulim Danskim vojnicima u Dvoru. Ovakva suradnja
nastaviti će se i sljedeće godine također u Dvoru.
d) rujan 2014.-rujan 2015.
- Dana 25. travnja 2014. na Korčuli obilježena je proslava „Anzac Day“ koji je nacionalni praznik i Dan sjećanja u
Australiji i Novom Zelandu, a u spomen na sve poginule i umrle ratne veterane u svim ratovima, sukobima i mirovnim
operacijama
ORGANIZACIJA ŠPORTSKIH NATJECANJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH
2011.-2015.
a) rujan 2011.-rujan 2012.
U sklopu programa Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na Plitvičkim
jezerima je od 14.-16. listopada 2011. godine održano 16. Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Republike Hrvatske „Plitvička jezera 2011.“, a domaćin športskog natjecanja je bila Podružnica
Ličko-senjske županije.
Na natjecanju su sudjelovale ekipe koje su pobijedile na županijskim pretkvalifikacijskim takmičenjima, dakle
predstavnici dvadeset i jedne županije s područja cijele Hrvatske.
Športsko natjecanje se održalo u sedam športskih disciplina: mali nogomet, povlačenje konopa, streljaštvo,
kuglanje, šah, boćanje i stolni tenis. Disciplina elektronski pikado za žene nije ulazila u ukupan zbir bodova ekipe iako
su natjecateljice pokazale zavidne rezultate.
Gosti otvorenja 16. Državnog športskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske bili su: gosp. Tomo Bogović, ravnatelj Uprave za pravne poslove Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, general bojnik Mate Ostović, izaslanik predsjednika RH, gosp. Željko Jurković
Načelnik policijske uprave Ličko-senjske županije, gosp. Milan Jurković, župan Ličko-senjske županije, gradonačelnici
i načelnici općina i gradova Ličko-senjske županije te drugi predstavnici lokalne i izvršne vlasti.
Povodom istog, delegacija UDVDR RH sa gostima i uzvanicima odala je počast poginulim i umrlim
hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja Josipu Joviću.
Ukupni pobjednik na natjecanju je bila Podružnica Primorsko-goranske županije sa 107 bodova, drugo
mjesto je zauzela ekipa iz Podružnice Sisačko-moslavačke županije sa 98 bodova, dok je Podružnica Istarske
županije zauzela treće mjesto sa 91 bodom.
Na Izvještajno-izbornom Saboru održanom 14. listopada 2011. godine dogovoreno je da sljedeći domaćin 17.
Državnog športskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske bude Podružnica
Koprivničko-križevačka županije.
U sklopu priprema za 17. Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
održana su izlučna natjecanja hrvatskih branitelja a najbolji među njima predstavljati će svoje županije na narečenom
športskom natjecanju.
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b) rujan 2012.-rujan 2013.
U sklopu organizacije športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH održano je 17.
Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske „Koprivnica 2012.“.
Održana su i županijska športska prednatjecanja u Brodsko-posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Dubrovačkoneretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Karapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj, Međimurskoj,
Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj,
Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj, Zagrebačkoj županiji i
gradu Zagrebu.
U sklopu gore navedenih športskih prednatjecanja hrvatski branitelji iz tih županija natjecali su se u sedam športskih
disciplina: stolni tenis, športski ribolov, mali nogomet, povlačenje konopa, kuglanje, streljaštvo, šah i elektronski
pikado. Elektronski pikado je disciplina u kojoj sudjeluju žene sudionice domovinskog rata, ali koji rezultati se ne
boduju u ukupnom plasmanu. Na natjecanju je sudjelovala 21 podružnica (ukupno cca 1400 natjecatelja) u
navedenim športskim disciplinama.
Finalno športskom natjecanje - 17. Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Republike Hrvatske „Koprivnica 2012.“ održano je od 05.-07. listopada 2012. godine u Koprivnici. Veličanstvenim
mimohodom od Koprivničkog sajmišta do Zrinskog trga u Koprivnici obilježen je početak svečanog otvaranja kojem je
nazočio veliki broj gostiju. Nakon toga položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule i umrle
hrvatske branitelje kod spomen obilježja „Križ života“ u bivšoj vojarni.
Ukupni pobjednik u svim disciplinama je Sisačko-moslavačka županija sa sveukupno 120 bodova. Druga je
Primorsko-goranska županija sa sveukupno115 bodova, te treća Vukovarsko-srijemska županija sa sveukupno 108
bodova.
c) rujan 2013.-rujan 2014.
U sklopu organizacije športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH održano je 18.
Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske „Virovitica 2013.“od
20.-12. rujna 2013. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Održana su i županijska športska prednatjecanja u
Brodsko-posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Karapinsko-zagorskoj,
Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj, Međimurskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj,
Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarskosrijemskoj, Zadarskoj, Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu.
U sklopu gore navedenih športskih prednatjecanja hrvatski branitelji iz tih županija natjecali su se u osam
športskih disciplina: boćanje, elektronski pikado, kuglanje, mali nogomet, povlačenje konopa, streljaštvo, stolni tenis i
šah.
Na natjecanju je sudjelovala 21 podružnica (ukupno cca 1400 natjecatelja) u navedenim športskim
disciplinama. Po prvi puta na natjecanju su sudjelovale malonogometne ekipe djece hrvatskih branitelja iz četiri
županija: Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Krapinsko-zagorskoj i Virovitičko-podravskoj.
Veličanstvenim mimohodom u Virovitici obilježen je početak svečanog otvaranja kojem je nazočio veliki broj
gostiju. Nakon toga položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule i umrle hrvatske branitelje kod
spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na gradskom groblju Virovitica.
Ukupni pobjednik u svim disciplinama je Sisačko-moslavačka županija sa sveukupno 122 boda. Drugo
mjesto je osvojila Primorsko-goranska županija sa 108 bodova i treće mjesto je osvojila Vukovarsko-srijemska
županija sa 107 bodova.
U sklopu organizacije športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH održano 19.
Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske „Nova Gradiška 2014.“
Svečanim mimohodom sudionika započeo je program otvaranja 19. DŠNDVDR RH „Nova Gradiška 2014.“.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počat poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Ukupni pobjednik
19. DŠNDVDR RH „Nova Gradiška 2014.“ bila je Primorsko-goranska županija sa ukupno 129 bodova, drugo mjesto
je zauzela Virovitičko-podravska županija sa 113 bodova, dok je treće mjesto osvojila Istarska županija sa 107
bodova.
d) rujan 2014.-rujan 2015.
Domaćin 20. Državnog športskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske biti
će Zadarska županija, a igre će se održati 16.-18. listopada 2015. godine.
OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA
U razdoblju između dva Izvještajno-izborna Sabora Udruga je aktivno i djelatno na republičkoj razini, ali i na
razini županija, općina i gradova sudjelovala na obilježavanjima svih blagdana i obljetnica.
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PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU U ŠKOLAMA
U Požeško-slavonskoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj i u Gradu Zagrebu provode se
hvalevrijedni projekti pod nazivom „Promicanje istine o Domovinskom ratu u školama“ a koji se je proveo kroz radni
naziv: „Sat istine – vrijeme istine“ (Podružnica Požeško-slavonske županije) „Zagorje u Domovinskom
ratu“ (Podružnica Krapinsko-zagorske županije), „Izložba fotografija „Zagreb u Domovinskom ratu 90.-95.“ (Grad
Zagreb), „Promicanje istine o Domovinskom ratu u školama na području Koprivničko-Križevačke
županije“ (Koprivničko-križevačka županija).
Predavanje o Domovinskom ratu u RH izuzetno je velik doprinos naših podružnica prema mladim naraštajima kako
se istina o Domovinskom ratu i njezinim žrtvama nebi nikada zaboravila, jer Domovinski rat temelj je samostalne i
neovisne Republike Hrvatske, te ovim predavanjima kao i našim članovima koji su hrvatski branitelji i časnici hrvatske
vojske a koji su bili direktni sudionici ratnih zbivanja daje posebnu težinu i povijesnu dimenziju za koju su ovi naraštaji
u školama još uvijek nažalost zakinuti.
HUMANITARNA DJELATNOST UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH
Rad Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH već devetnaest godina je na poseban način usmjeren
prema obiteljima hrvatskih branitelja i djeci hrvatskih branitelja koji žive na prostorima od posebne državne skrbi,
višečlanim obiteljima i obiteljima koji zaista žive u teškoj materijalnoj situaciji, što se nebrojeno puta u praksi pokazalo
ispravnim, međutim pomaže se i svim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima je pomoć potrebna, a ona je
svakim danom sve veća. Očekujemo da će obim rada Odjela za humanitarnu djelatnost biti iz dana u dan sve više
povećavan, jer od već spomenutih socio-ekonomskih razloga i prateća ekonomska kriza jedan su od bitnih čimbenika
koji utječu na sveopće stanje ove specifične populacije u kojoj i danas nalazimo velik broj nezaposlenih hrvatskih
branitelja, a još više iz dana u dan nailazimo na obitelji hrvatskih branitelja u kojemu su oba roditelja nezaposlena. Što
to znači na ukupan broj nezaposlenih u Republici Hrvatskoj u čije su brojke involvirani i hrvatski branitelji, ne moramo
posebno naglašavati. Stoga je pritisak na Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH iz dana u dan sve izraženiji.
RAD ODJELA ZA HUMANITARNU DJELATNOST PO SLJEDEĆIM PROJEKTIMA SU REALIZIRANI U
RAZDOBLJU 2011.-2015.
1. Projekat
„Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme
od Dunava do Cetine i jezera Peruča“
Kroz projekat se željelo pomoći djeci – studentima i maturantima hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja
kupnjom informatičke opreme. Radi se o djeci iz višečlanih obitelji, slabijeg imovinskog stanja sa područja od
posebne državne skrbi. U tom projektu od 2008. godine kada je započeo do sada, podijeljeno je 270 računala sa
programima, te 70 kompjuterskih stolova. Projekat je svih ovih godina bio proveden u Zagrebu, gdje su predsjednici
podružnica iste maturante i studente doveli u Zagreb, što smo im organizirali skromni ručak za djecu hrvatskih
branitelja i donatore.
Donatori su osobno uručili računala djeci hrvatskih branitelja.
2. Projekat
„Učenje stranih jezika za djecu razvojačenih, a nezaposlenih hrvatskih
branitelja od posebne državne skrbi“
Do sada je školovano 748 djece hrvatskih branitelja s područja od posebne državne skrbi. Istim su donirane potrebne
školske knjige, a prigodom otvaranja i podjele diploma djeca su dobila prigodne poklon pakete. Odlični učenici su
nagrađeni posebnim poklonima. Koristili smo kod otvaranja škola priliku da nagradimo učenike koji su pokazali
najbolje znanje o Domovinskom ratu.
Do sada su otvorene škole u slijedećim podružnicama:
- Šibensko-kninska županija
Knin
- Sisačko-moslavačka županija
- Sisak
- Petrinja

!7
- Gvozd
- Glina
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Đulovac
- Bjelovar
- Osječko-baranjska županija
- Osijek i Beli Manastir
- Erdut
- Požeško-slavonska županija
Požega
- Vukovarsko-srijemska županija
- Vukovar
- Nuštar
- Ivankovo
Sada se otvara škola četvrti puta u Vukovarsko-srijemskoj županiji - Otoku i Komletincima što je donator i pokrovitelj
Danska firma BESTSELLER.
Isti donator je isključivo tražio da se otvori škola u Vukovaru. Na otvaranju škole
dolazi izaslanik iste firme.
- Virovitičko-podravska županija
- Gradina
- Virovitica, Milanovac i Sveti Đurađ
- Brezovica
- Splitsko-dalmatinska županija
- Imotska Krajina
Godine 2014. i 2015. godine otvorena je škola u dvije županije:
- Vukovarsko-srijemskoj županiji i
- Splitsko-dalmatinskoj županiji
Godine 2015. i 2016. godine biti će otvorene škole u dvije županije:
- Vukovarsko-srijemskoj županiji – Otok i Komletinci
- Požeko-slavonska županija - Pakrac
Iste polaznike su školovali ljudi dobra srca, Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske i Ministarstvo branitelja.
Prilikom otvaranja škole bio je prisuta izaslanik Ministarstva branitelja kako bi se uvjerio u realizaciju
projekata Odjela za humanitarnu djelatnost.
3. Projekat
„Djeca hrvatskih branitelja ulici NE, športu DA.
Da sa svojim športskim uspjesima vratimo dug našim očevima
koji su stvorili Lijepu našu“
U sklopu projekta Odjel za humanitarnu djelatnost do sada je realizirao i opremio športskom opremom (kapama,
majicama, kopačkama, tenisicama, čarapama, ručnicima, toaletnim priborom, ruksacima, sportskim torbama,
badmintonima i nešto školskog pribora) slijedeće klubove:
- Osječko-baranjska županija
- Erdut i Dalj
- Viljevo
- Vukovarsko-srijemska županija
- Ilok
- Babina Greda
- Krapinsko-zagorska županija
- Gornje Jesenje

2 malonogometna kluba
1 malonogometni klub
1 rukometni klub
1 malonogometni klub
1 malogonetni klub
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- Petrovsko
- Sisačko-moslavačka županija
- Mošćenica
- Karlovačka županija
- Vojnić
- Virovitičko-podravska županija
- Gradina
- Sv. Đurađ
- Brezovica
- Požeško-slavonska županija
- Čaglin
- Brodsko-posavska županija
- Garčin
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Končanica – opremili smo športskom opremom klub za streljaštvo
- Požeško-slavonska županija
- Čaglin
- Varaždinska županija
- Vinica
- Međimurska županija
- Štrigova
- Primorsko-goranska županija
- Rab
- Splitsko-dalmatinska županija
- Imotska Krajina

1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 malogonetni klub
1 rukometni klub
1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 košarkaški klub

1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 malonogometni klub
1 malonogometni klub

Ukupno smo do sada realizirali projekat u 14 županija:
- 18 malonogometnih klubova
- 1 košarkaški klub
- 1 rukometni klub
Ukupno opremljeno 176 malonogometnih športaša.
Također prilikom realizacije drugih projekata na županijama koristimo priliku da posjetimo športske klubove i
pomažemo im dalje sa športskom opremom. Ovako veliki projekat Odjela za humanitarnu djelatnost ne bi mogli
realizirati bez dobrih ljudi koji nam pomažu u donacijama športske opreme. Kako bi se zahvalili donatorima
podružnice im upućuju pismo zahvale.
4. Projekat
„Otvaranje informatičkih centara na područjima
od posebne državne skrbi“
Ovim projektom su obuhvaćena djeca i braniteljske obitelji od posebne državne skrbi koji se žele uključiti u
informatičko opismenjavanje. Škole su do sada otvorene u:
- Karlovačkoj županiji u Centru u Tušiloviću
- Vojnić,
- Krnjak
- Turanj
- Osječko-baranjskoj županiji
- Dalja,
- Aljmaša
- Erduta
- Laslovo
- Viljevo
- Požeško-slavonskoj županiji
- Čaglin
- Virovitičko-podravskoj županiji
- Virovitica (2 škole)
- Sv. Đurađ
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- Primorsko-goranska županija
- Mrkopalj
- Splitsko-dalmatinska županija
- Imotska Krajina
Iste centre kod otvaranja opremimo sa stolnim računalima. Voditelje tečaja organizira svaka podružnica. Popis
polaznika podružnica dostavi u Središnjicu, te po završetku svaki polaznik dobije diplomu. Obitelji koje nemaju
računala a višečlane su obitelji i žive u teškoj materijalnoj situaciji računala im nakon toga doniramo.
Ukupno je do sada donirano 75 računala obiteljima.
Ovaj projekat smo realizirali uz pomoć jedne velike firme.
5. Projekat

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

Program je namijenjen djeci hrvatskih branitelja i unučadima djeci predškolske dobi kojim se želi pomoći u opremanju
edukacijskim materijalom i didaktičnom opremom prilagođenoj toj dobi djece. Kod realizacije drugih projekata na tom
području posjetimo dječje vrtiće sa hvalevrijednom donacijom i razveselimo djecu prigodnim poklonima.
Do sada je program realiziran u:
- Osječko-baranjskoj županiji
- Erdut i Dalj
- Laslovo
- Sisačko-moslavačka županija
- Mošćenica
- Karlovačka županija
- Vojnić
- Požeško-slavonskoj županiji
Čaglin
- Krapinsko-zagorskoj županiji
- Ogranak Petrovsko
- Varaždinska županija
Vinice
- Međimurska županija
- Štrigovo
- Primorsko-goranska županija
- Mrkopalj
- Otok Rab
- Splitsko-dalmatinska županija
- Imotska Krajina
- Blato na Cetini
Sa donacijom smo razveselili odgajatelje vrtića ali i mala srca su bila više nego presretna. Uz donaciju za rad u
vrtićima djeci smo pripremili posebne poklone koje su nosili kući.
6. Projekat
„Ljetovanje obitelji i djece hrvatskih branitelja u Rovinju“
u Franjevačkom samostanu Sv. Franje
Projekat se uz pomoć Caritasa Zagrebačke nadbiskupije provodio u Franjevačkom samostanu „Sv. Franje“ u Rovinju“
gdje je također bilo organizirano i razgledavanje sakralnih objekata i upoznavanje sa kulturnom baštinom Rovinja. Po
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osobi cijena ljetovanja je bila 600 kn za tjedan dana. Tri puta na dan su bili obroci. Istu djecu je Odjel za humanitarnu
djelatnost UDVDR RH opremio sa svom športskom opremom za more. Branitelji znadu dobrotu vratiti, pa je svaka
županija donirala u Rovinj po dolasku voće i povrće. Podružnica Istarske županije na čelu sa predsjednikom i sa
svojm suborcima obišli su svaku grupu djece sa prigodnim darovima i organizirali izlete sa brodom.
Navedene županije su ljetovale četiri godine. Nažalost, isti samostan je zbog financijskih problema zatvoren tako da
više ne možemo organizirati ljetovanje tamo.
- Sisačko-moslavačka županija
- Virovitričko-podravska županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Osječko-baranjska županija
7. Projekat
„Posjeta obitelji Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici
i muzeju dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću“
Projekat je posvećen suprugama hrvatskih branitelja koje su bile logistička podrška za vrijeme Domovinskog rata, a to
čine i sada. Ovom projektu se odazvala Osječko-baranjska županija, Ogranak Erdut i Đakovština. U sklopu projekta
obišlo se Marijansko svetište Marija Bistrica gdje se nazočilo svetoj misi, a nakon toga razgledavanju Marije Bistrice.
Nadalje posjetio se je grob poginulog hrvatskog pilota Rudola Perišina u Stubici, škola, rodna kuća i muzej prvog
hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika dr. Franje Tuđmana u Trgovišću, gdje su branitelji Krapinskozagorske županije pripremili zagorske specijalitete.Odjel za humanitarnu djelatnost je organizirao ručak u Stubičkim
toplicama. Ostale županije nisu bile zainteresirane tako da se taj projekat nije nastavio.
8. Projekat
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
U suradnji sa Humanitarnom zakladom za djecu Hrvatske na čijem čelu se nalazi gđa Ankica Tuđman Odjel za
humanitarnu djelatnost je za djecu razvojačenih hrvatskih branitelja gdje ne rade niti otac niti majka i za obitelji koje
imaju više od četvero djece, omogućeno je da jedno dijete mjesečno dobije na svoj žiro-račun 300,00 kuna, dok
obitelji sa šestero i više djece dobivaju mjesečno 600,00 kn, što im se uplaćuje na njihov račun. Do sada je uplaćeno
900 – 1100 kumstava djeci hrvatskih branitelja preko Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske. Broj varira djeca
postaju punoljetna ili ako se roditelj zaposli i sl. Demografija je kod hrvatskih branitelja smanjena.
Školsku godinu 2015./2016.
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske uz pomoć organizacije Odjela za humanitarnu djelatnost i podružnica
UDVDR RH što su predsjednici brzo i sa ljubavlju podijelili donaciju školskog pribora za 80 obitelji – djeca koja imaju
kumstva, a u obitelji ih je šestero i više djece.
Donacija je hvalevrijedna što su naši predsjednici podružnica bili ponosni i oduševljeni pomoći svojim suborcima sa
takvom donacijom. Posebno bi se zahvalila svim predsjednicima podružnica i ograncima da su brzo i učinkovito, prije
školske godine podijelili donaciju.
Ujedno bi se zahvalila predsjednicima županija i ograncima što su kupili knjige od Humanitarne zaklade
(dnevnik
dr. Franjo Tuđman, znakovlje i zastavice). Isti novac je namijenjen za pomoć djeci Vaših suboraca, što je ove godine
Humanitarna zaklada preuzela kumstva za još 50-tero djece hrvatskih branitelja.
9. projekat
„Kako pomoći Humanitarnoj zakladi kroz likovna djela“
Sisačko-moslavačka županija
Ogranak Popovača organizirao je likovnu koloniju hrvatskih umjetnika sa namjerom da iste pokloni
Humanitarnoj zakladi za djecu Hrvatske kojoj je predsjednica gđa Ankica Tuđman da se na taj način zahvale i
pomognu Humanitarnoj zakladi za djecu hrvatske donirano je 44 slika hrvatskih umjetnika (tehnika ulje na platnu,
akril grafika i slično). Donaciju su osobno uručili ravnateljici Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske gđi Andreji
Majerović predsjednik Podružnice Sisačko-moslavačke županije gosp. Hrastnik i predsjednik Ogranka Popovača
gosp. Fridrih.
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Koprivničko-križevačka županija
Don Ozren Bizek donirao je 8 slika ulje na staklu Humanitarnoj zakladi za djecu Hrvatske.
Krapinsko-zagorska županija
Krapinsko-zagorska županija najavila je organizaciju likovne kolonije. Troškove boja i platna snosi Odjel
za humanitarnu djelatnost. Ista djela će se pokloniti Humanitarnoj zakladi, kojaće nakon prodaje pomoći djeci Vaših
suboraca.
Uz sve ove navedene projekte Odjel za humanitarnu djelatnost pomaže s ljudima dobrog srca obiteljima
hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja i onima kojima je potrebno u sljedećem:
- odjeća
- obuća
- namještaj
- školski pribor
- posteljina
- dječji pribor (igračke, dječja kolica i dr.)
- invalidska kolica i dr.
Popis te donacije je veoma velik o čemu ste bili upoznati tijekom našeg zajedničkog rada, a o čemu imate
pisani trag koji vam je redovito Odjel za humanitarnu djelatnost upućivao na predsjednika podružnice.
Odjel za humanitarnu djelatnost nije zaboravio obitelji poplavljenog područja u Vukovarsko-srijemskoj
županiji Ogranak Strošinci. Pročelnica Odjela za humanitarnu djelatnost obišla je 17 obitelji i osobno uručila 17
računala uz poklon pakete za svih 17 obitelji.
U organizaciji Primorsko-goranske županije Ogranak Mrkopalj donirano je 24 tone sijena, a prijevoz je
organizirao i platio Odjel za humanitarnu djelatnost Udruge.
Caritas Sisačke biskupije ugodno nas je iznenadio svojom donacijom od 30 tona jabuka sa njihovim
prijevozom. Donacija je upućena slijedećim županijama:
- Šibensko-kninska
- Splitsko-dalmatinska
- Krapinsko-zagorska
- Zadarska
- Karlovačka
- Primorsko-goranska
Hrvatski branitelji ne znaju samo primati već dobrotu znadu cijeniti, pamtiti i vraćati.
Donirali su Caritasu Zagrebačke nadbiskupije do sada donaciju:
Međimurska županija
- 22 tone krumpira
- 21 tona jabuka
- 1 tona i 500 kg krumpira – Caritasu Sisačke biskupije
Virovitičko-podravska županija
- 6 tone lubenica
- 7,5 tona mrkve
- 1 tona i 300 kg pasternjaka
- 1 tonu i 500 kg paprike
- pola tone zelja
- 200 kg krastavaca
- 200 kg tikvica
- 100 kg rajčice
- 20 kg dinja
Varaždinska županija
- 1 tona kiselog zelja u glavicama
- 1 tona friškog zelja
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Sisačko-moslavačka županija
- pola tone raznog povrća
Osječko-baranjska županija
- pola tone voća i povrća
Bjelovarsko-bilogorska
- pola tone povrća
Brodsko-posavska županija
- pola tone jabuka
Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH obrađuje i odrađuje zahtjeve socijalno ugroženih članova onih
podružnica koje su aktivne i koje ukazuju na probleme svojih članova, stoga se nadamo da će se u sljedećem
razdoblju razviti još bolja suradnja između svih podružnica na nivou RH kako bi u interakciji zahtjeva polučili
zajedničku sinergiju koja je toliko potrebita svima onima koji nažalost i danas od nas očekuju pomoć, da zadovolje
elementarne ljudske potrebe za svoj život i život svoje obitelji. Upravo u tome ističe se važnost predanog rada svake
podružnice i rad na terenu kako bi Odjel za humanitarnu djelatnost mogao blagovremeno i učinkovito reagirati. To je
naša poruka tj. poruka Odjela za humanitarnu djelatnost kako bi se kvaliteta rada naših podružnica povećala na
zadovoljstvo naših članova i njihovih obitelji.
DJELOVANJE UDRUGE U REPUBLIČKOJ KOORDINACIJI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA
Dvanaest udruga proisteklih iz Domovinskog rata organiziralo se je u Republičku koordinaciju udruga, koje
djeluju na području cijele Republike Hrvatske, te imaju svoje ustrojstvene oblike u županijama, općinama, gradovima i
naseljima, a Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu u postupku, a po zahtjevu Republičke koordinacije udruga
proisteklih iz Domovinskog rata ista je dobila pravnu osobnost, te je tako od dana 16. veljače 2007. godine odobren
upis u registar udruga pod nazivom „Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata“.
Republičku koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata sačinjavaju slijedeće udruge: Hrvatska
zajednica udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
Udruga dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata, Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zajednica udruga hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a Republike Hrvatska, Zajednica udruga športskih ribolovaca invalida i veterana Domovinskog rata
Republike Hrvatske, Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja i invalida iz Domovinskog rata Republike
Hrvatske, Udruga „Bojna Frankopan“, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske šume, Udruga
branitelja Domovinskog rata HŽ – vuča vlakova i Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Republike
Hrvatske.
Jedna od osnovnih zadaća je zaštita dostojanstva hrvatskih veterana, kao i zadaća pravedne raspodjele
tereta sudjelovanja u ratu na cijelo hrvatsko društvo. Udruge posebne prioritete daju na čuvanju uspomena na
Domovinski rat, te podršku njegovom znanstvenom i spomeničkom iskazivanju.
Udruge se također zalažu za pravodobnu informiranost hrvatskih ratnih veterana, kao i za osnivanje
središnjeg memorijalnog groblja hrvatskih veterana Domovinskog rata.
Sve udruge u svojim programima daju punu potporu demokraciji i slobodama građana, te pravnu državu
izvode kao jedini način ostvarenja svih ciljeva.
Slobodna demokratska i pravna država jedini je ustroj i izbor u kojem se pitanja i problemi hrvatskih veterana
mogu uspješno riješiti.
Hrvatski ratni veterani iz Domovinskog rata organizirani u udruge žele biti partner svojoj državi u rješavanju
svih pitanja koja su od veteranskog ali i zajedničkog interesa, od kojih je na prvom mjestu cjelovitost i sloboda
Hrvatske.
Hrvatski ratni veterani iz Domovinskog rata u presudnom su vremenu obranili opstojnost Države, te s pravom
sada očekuju da ih se u miru ne zaboravi.
Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata potpisala je Sporazum o suradnji sa
Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a predmet Sporazuma o suradnji je zajednički rad
svih potpisnika sporazuma u provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji, kao i provedba Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o
fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
Zakona o zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Potpisnici Sporazuma također su se obvezali da će se redovito međusobno informirati, sudjelovati u zajedničkim
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programima i aktivnostima bitnim za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, također su se obvezali usklađivati
pojedine programske aktivnosti u realizaciji ovog Sporazuma, kao i obavještavati javnost, a poglavito hrvatske
branitelje putem sredstava javnog priopćavanja.
Sporazumom smo odredili daljnje građenje suradničkih i partnerskih odnosa između Udruga i Ministarstva u
provedbi Zakona i drugih propisa, te postizanje kvalitetne i učinkovite provedbe propisa Sporazuma radi daljnjeg
unapređivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a o svim dosadašnjim
aktivnostima u proteklom mandatnom razdoblju opširno i na vrijeme izvještavali smo svoje podružnice.
Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata okuplja udruge u Republici Hrvatskoj, koje
su svojim dosadašnjim radom i angažmanom polučili nedvojbeno vrlo visoke rezultate i kvalitetna rješenja, te tako
sebi, ali i drugima potvrdili potrebitost postojanja ovakvog jedinstvenog udruživanja na nivou cijele države.
IZVJEŠĆE PODRUŽNICA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE UDVDR-BBŽ
ZA 2012-2015 GODINU
Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije temeljni je ustrojbeni oblik udruge dragovoljaca i veterana DR
RH, organizacija hrvatskih branitelja, dragovoljaca i veterana DR na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Podružnica Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorske
županije intenzivno radi na ostvarenju svih temeljnih zadaća i ciljeva koji su utvrđeni u Pravilima Podružnice, a kako
bi sadašnje stanje u populaciji hrvatskih branitelja doveli na nivo čvršće povezanosti, organiziranosti i efikasnosti. Isto
tako pružamo svekoliku pomoć u ostvarenju zakonom stečenih prava našim članovima koju organizirano i
koordinirano provodimo.
Sjedište Podružnice je u Bjelovaru Masarykova 8
Podružnica Udruge dragovoljaca i veterana DR RH Bjelovarskobilogorske županije djeluje putem svojih tijela:
1. Sabor podružnice
2. Središnji odbor podružnice
3. Nadzorni odbor podružnice
4. Sud časti podružnice
Kubovi:
- organizirani su na razinama općina unutar ogranaka koji su organizirani na nivou gradova
U listopadu 2011. god. Na Plitvicama je održan izborni sabor gdje je izabrano novo vodstvo UDVDR RH.
Za predsjednika UDVDR RH izabran je general Đuro Dečak kao i 5 dopredsjednika po regijama (4 regije sa 5
županija i grad Zagreb)
Za regiju sjever izabran je gosp. Đuro Crkvenac
U sastavu regije sjever je 5 županija i to:
− BBŽ
− Koprivničko-križevačka
− Varaždinska
− krapinsko-zagorska
− Međimurska
PODRUŽNICA UDVRR BBŽ:
Kroz svoje djelovanje na području BBŽ i ustrojenu organizacijsku strukturu, uspjeli smo organizirati modernu i
sadržajno funkcionalnu Podružnicu.
Dužnosnici Podružnice su:
- Predsjednik (Đuro Crkvenac)
- Dopredsjednik UDVDR za Regiju sjever(Đuro Crkvenac)
- Sedam (7) potpredsjednika(Željko Šimić, Ivica Sever , Miroslav Gerstner, Zdenko Pavić,
Marijan Dautanac, Drago Hodak i Zlatko Burkovac .
- Tajnik Korenić Ivan
Radni oblici članova udruge na razini Podružnice su:
Ogranci u sastavu Podružnice su:
Bjelovar (Predsjednik Željko Šimić)
Čazma (predsjednik Ivica Sever)
Garešnica (predsjednik Miroslav Gerstner)
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Grubišno Polje (predsjednik Zdenko Pavić)
Daruvar (ĐULOVAC-predsjednik, Drago Hodak )
V.Grđevac (predsjednik Marijan Dautanac)
Veliko Trojstvo (predsjednik Zlatko Burkovac)
Klubovi:- organizirani su na razinama općina unutar Ogranaka (gradova)
U organiziranju Klubova najveće postignuće je ostvareno u Ogranku Bjelovar.
Prema trenutnim evidencijama Podružnica BBŽ ima cca 4230 članova .
Na razini Podružnice svake godine izrađujemo:
− Plan i program rada i financijski plan za narednu godinu
− Izvješće o radu podružnice za prošlu godinu
Iste dostavljamo u našu središnjicu u Zagreb kao i u našu Županiju.
U proteklom razdoblju osim sastanaka središnjeg odbora udruge, i izvještajnih Sabora ostvarili smo slijedeće:
Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH ( gđa Dubravka Kutleša Herljević).
- Odjel za humanitarnu djelatnost naše Središnjice pružio je svesrdnu potporu istači ćemo najvažnije:
- PROJEKAT Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme (6 računala sa programima ),
Dodjeljeni su za djecu posebne državne skrbi-Vel. Pisanica, V. Grđevac i Đulovac, kao i
- Projekt pomozimo djeci Hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme- studentima Ogranak Čazma 4 računala,
- Ogranku Daruvar. V. Grđevac, Garešnica, i G. Polje u suradnji sa našom Središnjicom darovali braniteljima i
članovima njihovih obitelji odjeću, obuću, dječje igračke, bilježnice za veći broj djece, ortopedska pomagala.
- organizirali smo 7-dnevne boravake na moru za 50 djece i roditelja branitelja slabijeg imovnog stanja u
Franjevačkom samostanu u Rovinju uz pomoć Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije i naše Središnjice.
- projekt djeca branitelja ulici NE -sportu DA
(opremljen je sportskom opremom streljački klub u Končanici), u Đulovcu osigurana sportska oprema za mali
nogomet,
-- 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.
-- Održani su sastanci sa Županijskim Vodstvom i upoznavanje sa Regijom sjever u Bjelovaru, Varaždinu, Krapini i
Koprivnici i Čakovcu,
-- Održani su sportski susreti na nivou podružnica Regije sjever u Varaždinu i Koprivnici
- Podružnica BBŽ prisustvovala je u svim sportskim disciplinama na do sada održanim držanim sportskim susretima
sa svim ekipama,
-- poklon paketi i materijalna sredstva djeci branitelja slabijeg
materijalnog stanja (odjeća,obuća, igračke,bilježnice,ortopedska
pomagala)
-- organiziramo obilježavanje obljetnica i mjesta poginulih branitelja u
domovinskom ratu
-- na razini ogranaka radimo na uspostavi spomen soba za sve
postrojbe i poginule
-- za djecu hrvatskih branitelja organiziramo jednodnevne posjete
značajnim mjestima iz Domovinskog rata
-- organiziramo 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,
-- Organizirano je održavanje promocije knjige Otkos-10 autora Dr Anđelka Mijatovića, uz Materijalnu potporu naše
Središnjice i sudjelovanje Podružnice BBŽ u prikupljanju dokumentacije i recenziju knjige.
-- Osnovano je Povjerenstva za prikupljanje ratne dokumentacije za izradu monografija o borbenim djelovanjima
postrojbi HV i MUP-a s područja BBŽ u oslobađanju vojarni i oslobađanju Zapadne Slavonije i šire kao i za
obilježavanje značajnih obljetnica iz Domovinskog rata i obilježavanje crkvenih blagdana i državnih praznika.
-- Uz svekoliku pomoć i angažiranje gospodina Damira Bajsa župana BBŽ, predsjednika UDVDR RH general
pukovnika gosp. Đure Dečaka i
zapovjednika ratnih postrojbi Operacije OTKOS-10 pokrenuta je inicijativa za
ustanovljenje medalje OTKOS-10 i priznanje iste kod PRH.
Tim povodom Održani okrugli stolovi i prezentacija Operacije OTKOS-10 na Pantovčaku, Bjelovarskoj i Koprivničkoj
Županiji na temu počeci oslobađana zapadne slavonije u 1991 godini,
-- Prisustvovali Svečanom obilježavanju 20-te godišnjice Operacije HV i Mup-a Bljesak u Okučanima i Oluja u
Zagrebu i Kninu.
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-- Podružnica BBŽ u suradnji sa Podružnicom Vukovarsko-srijemske županije za vrijeme poplave donirala je 80 pari
čizama i 100 lopata koje je uručila osobno predstavnicima naše UDVDR.
-- Redovito organiziramo na razini Ogranaka za naše članove posjet mjestima značajnih događaja iz Domovinskog
rata ( Pakrac, Vukovar, Knin, Okučani,…
Suradnja sa Središnjicom UDVDR RH, županijom i gradovima:
Obzirom na recesiju materijalna potpora je sukladno mogućnostima i kao takova bi trebala biti bazirana na određenim
zajedničkim polazištima. Naša Udruga predlaže da sukladno programima rada i brojnosti članstva braniteljskih udruga
bude kriterij financijskog praćenja u okvirima materijalnih mogućnosti Županije, Gradova i Općina u narednom
razdoblju.
Ovom prigodom želimo se zahvaliti našoj Središnjici UDVDR RH-OSOBITO gospodinu predsjedniku general
pukovniku ĐURI DEČAKU i gospođi DUBRAVKI HERJEVIĆ-KUTLEŠA , BBŽ i županu gospodinu Damiru Bajsu ,
gradovima i njihovim Gradonačelnicima, Općinama i njihovim Načelnicima na podršci našim programima kao i
financijskoj potpori do sada, a nadamo se i dalje kako bi mogli nastaviti AKTIVNOSTIMA I planu rada.
ZADARSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE IZMEĐU DVA IZVJEŠTAJNA SABORA
Rujan 2014.
Zbog nedovoljnih financijskih sredstava 2014. godine Udruga nije sudjelovala u Državnim športskim igrama UDVDR
RH.
30. 09.2014. u sklopu 23. obljetnice utemeljenja mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Ugljan-Dugi otok palimo
svijeće i polažemo vijenac na gradskom groblju Zadar
28.09.2014. Povodom Dana policije palimo svijeću i polažemo vijenac na spomen obilježje, Gradsko groblje Zadar
Listopad 2014.
01.10.2014. organizirana je 3. godišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. I na ovu se akciju odazvalo 30-ak članova iz
Zadra i nekolicina iz Ogranka Gračac. Akcija je završena domjenkom u konobi „K Marjanu“.
06.10. 2014. na dan obrane Grada Zadra položili smo vjence i zapalili svjeće na gradskom groblju. Prisustvovali mo
svečanom primanju kod gradonačelnika.
07.10.2014. Dan Neovisnosti također smo obilježili polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u
čast poginulim braniteljima.
Studeni 2014.
01.11.2014. . povodom blagdana Svih Svetih položeni su vijenci i upaljene svijeće na spomen obilježju na gradskom
groblju Zadar.
18. 11.2014. 4 člana putuju u Vukovar kako bi položili vijenac i svijeće na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog
rata u spomen na poginule branitelje a na dan pada Grada Vukovara.
28. 11. 2014. desetak članova udruge uređuju crkvu Sv. Frane na Potpragu. Uređen je prilaz samoj crkvi te se
djelomično uredio i okoliš
U ovoj akciji uređenja ofarbana je unutrašnjost crkve i vrata, sanirana šteta od vlage te je temeljito očišćena
unutrašnjost.
Prosinac 2014.
04.12. 2014. sudjelujemo u organizaciji javne tribine «100% za Hrvatsku».
Siječanj 2015.
Na samom početku godine 03.01. 2015. polažemo vijence na dan obrane Općine Poličnik.
Početak godine tradicionalno je u znaku organiziranja i realiziranja obilježavanja akcije „Maslenica 93.“ koja se
obilježavala od 17. – 27. siječnja, 2015. U samoj organizaciji sudjelovali smo organizacijom mimohoda postrojbi po
gradu, slanjem pozivnica, pripremanjem obilježavanja u crkvi Sv. Frane na Potpragu-Velebit, osiguravajući šator za

!16
posluživanje hrane, učestvujući sa dvije ekipe na malonogometnom turniru ( UDVDR Zadar i 112. brigada). Na
zajedničkom domjenku nakon samog nogometnog turnira druženju je prisustvovao nemali broj naših članova.
Obilježavanje akcije „Maslenica 93.“ u 2015. dobro je organizirana i izvedena.
Veljača 2015.
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 2015
14.15. 03 obilježavala se 22. godišnjica pogiblje Nenada Mataka – Mehe, komemoraciji je nazočilo predsjedništvo
udruge.
26.03. – 30.03. 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 2015.
08.04.
U mjesecu travnju sudjelujemo u prigodnom programu u obilježavanju Dana Županije. 16.travnja polažemo vijence i
palimo svijeće na gradskom groblju.
Svibanj 2015.
Od 10. do 12. svibnja u sklopu humanitarnog djelovanja UDVDR RH udruga je zaprimila 5 tona jabuka koje su u dva
dana podjeljene što članovima što institucijama poput škola, vrtića, domova za odgoj i obrazovanje, staračkim
domovima i braniteljskim udrugama Zadarske županije.
Nekolicina članova sa svojim obiteljima odlazi na komemoraciju u Bleiburg
Lipanj 2015.
organizirana je druga godišnja akcija darivanja krvi. Na ovu se akciju odazvalo 30 članova iz svih ogranaka. Nakon
darivanja organiziran je prigodni domjenak u konobi «K Marjanu»
25. lipnja na Dan državnosti položeni su vijenci i upaljene svijeće u čast poginulim braniteljima na Gradskom groblju
28. lipnja obilježena je 23. obljetnica osnutka 112. brigade. Položeni su vijenci u spomen poginulim pripadnicima
112. brigade na središnjem križu na gradskom groblju Zadar..
Kroz cijeli mjesec lipanj krećemo sa organizacijom nadolazećih Državnih športskih igara UDVDR RH koja se ove
godine održava u Zadru. Predsjedništvo odlazi na sastanak sa čelnicima Grada i Županije kako bismo na vrijeme
osigurali korištenje javnih površina i potrebnih dvorana. Šaljemo upite i tražimo ponude sa smještaj sudionika.
Srpanj 2015.
17. srpnja sudjelujemo u molitvenoj hodnji «Koracima nade u istinu» organiziranoj od strane Udruge žena u
Domovinskom ratu Zadar.
20. srpnja predsjedništvo odlazi u grad Pag povodom humanitarnog prikupljanja knjiga za veteransku bolnicu u
Zaboku.
22. srpnja prisustvujemo otvaranju spomen obilježja i komemoraciji za poginule hrvatske braniteljime i civilime
ubijenih od strane partizana u Žeravi – Jama Bezdanka
27. srpnja prisustvujemo obilježavanju 23. godišnjice 7. domobranske pukovnije gdje polažemo vijenac i palimo
svjeće. U popodnevnim satima odlazak predsjedništva u Livno povodom otkrivanja spomen obilježja poginulim
propadnicima 112. g.b, 7. domobranske pukovnije i 84. g.b.
Kolovoz 2015.
03.08. Održan turnir u streljaštvu povodom obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja.
04.08. malonogometni i ribolovni turnir «Oluja kup» uz sudjelovanje više ekipa braniteljskih udruga.
Odlazak 4. člana na mimohod u Zagreb
05.08 povodom obilježavanja 20. obljetnice oslobodilačke akcije „Oluja“ i u čast Dana Domovinske zahvalnosti
članovi središnjeg odbora UDVDR Zadar položili su vijence u čast poginulih branitelja na središnjem križu u gradskom
groblju Zadar.
Odlazak 15 članova udruge u Knin.
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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
ISTARSKA ŽUPANIJA
REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 2011.GODINE
1.REDOVNA DJELATNOST:
U programu redovne u djelatnosti podružnica je održala 9.redovni godišnji izvještajni
Sabor 18. ožujka
2011.godine.Održala je četiri redovne sjednice središnjeg odbora.Također redovno informiramo članstvo preko
ogranaka i klubova na terenu o svim promjenama i novinama o pravima branitelja bilo da se radi o zdravstvenosocijalnoj zaštiti,mirovinskim pravima,rješavanju problema zapošlavanja ,brniteljskim zadrugama,fondu i zakladi HB i
drugim problemima.
Podružnica je sudjelovala na sjednicama koordinacije udruga iz DR-Istarske županije kao i na redovnim godišnjim
skupštinama braniteljskih udruga članica koordinacije udruga DR IŽ.
2.SPORTSKI PROGRAM:
1.13.Svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije (13.SSNDVDR-IŽ)
organizirano je i održano u Buzetu 16.travnja 2011. godine.Organizator natjecanja je UDVDR-a pdružnica IŽ,a
domaćin natjecanja bio je ogranak Buzet.Pokrovitelj natjecanja Istarska županija,supokrovitelji Grad Buzet i općina
Lanišće.Na natjecanju je sudjelovala oko 350 natjecatelja iz svih ogranaka UDVDR:
Bujštine,Buzeta,Labina,Poreč,Pule,Rovinja,kluba 119,brigade iz Pule,UUHBDR-IŽ i udruga veterana 35.inžinjerijske
bojne iz Pule 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 ostarila udruga veterana 35.inž.bojne iz Pule.
Natjecanje je proteklo u potpunom redu bez ikakvih problema i bez povreda.
2.Sudjelovanje malonogometne ekipe UDVDR-PIŽ ( mješovita ekipa iz Pule i Rovinja) na 10.memorijalnom
malonogometnom turniru „12-redarstvenika“u Vukovaru 2-3-svibnja 2011. godine.Ukupno je sudjelovalo 14 naših
članova.Od 12 ekipa naša ekipa osvojila je peto mjesto.
3.Sudjelovanje malonogometne i boćarske ekipe na memorijalu „Stipan Liović“ u Vrsaru ožujku mjesecu 2011.godine.
4.Povodom Dana Grada Pule 7.svibnja 2011.godine održan je malonogometni turnir braniteljskih udruga.Sudjelovale
su ekipe UDVDR-a ogranka Pule,kluba 119.brigade,udruge veterana 35.inž.bojne i mješovita ekipa HVIDR-e Pula i
udruge logoraša SKL s ukupnom 50 natjecatelja i gostiju,prvo mjesto osvojila je ekipa 35.inž.bojne.Nakon takmičenja
organizirano je zajedničko druženje takmičara i gostiju.
5.Prvenstvo UDVDR-RH pod nazivom 16.CARP CUP „Kutina 2011:“Natjecanje je održano u sportskom ribolovu na
jezeru ŠRU „Amur“ iz Kutine u vremenu od 3.-5.lipnja 2011. godine.Naša ekipa od 4 člana sudjelovala je na
natjecanju.
6.Povodom dana državnosti RH 25.lipnja sudjelovali smo u organizaciji 12.memorijalnog kuglačkog turnira UUHBDRRH.Na natjecanju sudjelovalo je 80 takmičarki udovica iz cijele RH.Turnir je održan u Puli na kuglani Doma sportova
„Mate Parlov“.
7.16.SSNDVDR-RH održano je na Plitvicama od 14.do 16.listopada 2011.godine.Sudjelovalo je 1100 natjecatelja iz
svih županija i Grada Zagreba.Naša županijska ekipa od 55 članova sudjelovala je u svih sedam sportskih disciplina i
osvojila u sveukupnom poretku visoko 3. mjesto.
8.Sudjelovali smo na 11.memorijalu“Mijo Kereži“,ribolovno natjecanje na barama u Cerovlju 24.rujna prošle
godine.natjecanje se održava u sječanje napoginulog HB Miju Kerežija.
3.KULTURNO-OBRAZOVNI PROGRAM,DUHOVNA OBNOVA I OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA I
OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA:
1.Obrazovni program:u ovom periodu udruga je školovala dvoje djece HB na školi stranih jezika u trajanju od 10
mjeseci.
Povodom 20-te obljetnice ustroja OS RH i 119.ZNG i 154.brigade HV u osnovnim školama u Puli organizirali smo i
proveli predavanja na teme iz Domovinskog rata,te organizirali takmičenja u izradi likovnih,literalnih i informatičkih
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radova.Odaziv djece u školama bio je vrlo visok a povodom Dana Grada Pule najboljim učenicima dodjeljene su
nagrade za najbolje radove.
2.Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i državnih praznika:podružnica je sudjelovala na obilježavanju 20-te
obljetnice pogibelji 12 redarstvenika u Vukovaru 2-3.svibnja,zatim na obilježavanju 16.obljetnice vojno-redarstvene
operacije „Bljesak“ u Okučanima 1.svibnja i 19.obljetnici pogibelji pripadnika 119.brigade Tomislava Brstila u Rovinju..
Obilježili smo prigodnim program 16.obljetnicu VRO „Oluja“ u Puli,LabinuUmagu i Poreču.U programu sudjelovalo je
oko 200 naših članova.Zajedničko druženje održano je 4.kolovoza u Umagu i 5.kolovoza u Labinu,Puli i
Poreču.Dostojanstveno smo obilježili 20.obljetnicu formiranja 119.brigade u Labinu,Rovinju i Puli u vremenu od
04.-07.09. i 154.brigade 29.11.- 04.12. u Poreču i Pazinu.
Udruga je organizirala sudjelovanje 25 pripadnika 119.brigade ZNG i 154.brigade HV iz IŽ na obilježavnju 20
obljetnice OS RH u Zagrebu 28.svibnja 2011.godine.
3.Također smo sudjelovali na obilježavanju obljetnica iz NOB-e koje organizira SAB-IŽ i to .na stanciji
Bembo,Šajini,Vrbanovica,Tar-Vabriga,Kučibreg,Brgudac i Rušnjak.Sudjelovali smo na obilježavanju svih državnih
praznika u sklopu protokola Grada Pule i Istarske županije.
4.Udruga je organizirala i provela 11.hodočašće HB i članova njihovih obitelji u Mariju Bistricu 15.listopada
2011.godine. Sudjelovalo je 50 hodočasnika iz naše županije.
5. Kroz humanitarnu aktivnost našim članovima pomažemu u rješavanju različitih problema od
materijalnih,zdravstvenih,socijalnih,pravnih,školovanju djece HB i drugih.Program realiziramo u suradnji s vladinim
centrom za PSP gdje naši članovi mogu dobiti svaku vrstu pomoći.Imamo dobru suradnju i s županijskim obiteljskim
centrom i drugim udrugama civilog društva.
Pružili smo finacijsku pomoć HB iz Poreča u iznosu od 1.000,00 kuna.
4.PROGRAM ZA DJECU HB:
U suradnji s ogrankom Rovinj i odjelom za humanitarnu djelatnost pomogli smo u osiguranju ljetovanja za 200 djece
HB sa područja od posebne državne skrbi u Rovinju u objektu Caritasa zagrebačke nadbiskupijei to:
- 02.-09.08.2011.za djecu iz Sisačko-Moslavačke županije,
- 23.- 30.08.2011.za djecu iz Virovitičko-Podravske županije,
- 26.07..-02.08.2011.za djecu iz Osječko-Baranjske županije i
- 09.-16.08.2011.za djecu iz BVjelovarsko-Bilogorske županije.
b) REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 2012.GODINE:
1.REDOVNA DJELATNOST:
1.Udruga je održala je četiri redovne sjednice središnjeg odbra u proširenom sastavu s predsjednicima nadzornog
odbora i suda časti 20.02. , 16.04.,17.09 i 21.12. 2012.godine.
Sjednicama je sudjelovalo ukupno 19 članova.Glavne točke dnevnog reda bile su priprema i održavanje izvještajnih i
izbornih Sabora UDVDR-PIŽ,ogranaka i klubova te priprema i provedba progaramskih aktivnosti podružnice IŽ.
2.Održane su dvije redovne sjednice koordinacije udruga domovinskog rata IŽ 05.06.i 17.08.te izvanredan sjednica
16.11.2012.godine. Na redovnim sjednicama raspravljana je problematika od zajedničkog interesa svih udruga i to o
spmeniku poginulim HB u Puli odnosno o izmjeni popisa poginulih branitelja,programskim aktivnostima i poblematici
finaciranja udruga.Izvanredna sjednica održana je povodom oslobađajuće presude haškog suda za generale
Gotovinu i Markača te je tim povodom i dogovoren svečani program koji je održana n Puli s početkom u 17.00
sati.Svu logističku potporu osigurao je Grad Pula i Istarska županija.
3.Kao potpredsjednik UDVDR-RH, predsjednik podružnice Marijan Mužinić sudjelovao je u radu izbornog Sabora
UDVDR-Primorsko-goranske županije 02.03. u Zalesini kod Delnica.
4.Pdružnica održala je redovni 10.izvještajni Sabor UDVDR-PIŽ 16.03. Sabor je održan u Domu HB u Puli.Ukupno je
sudjelovalo 70 delegata,gostiju i uzvanika. Na Saboru su usvojeni izvještaji o radu podružnice,nadzornog odbora s
finacijskim izvještajem te izvještaj suda časti između dva Sabora kao i program rada za 2012.godinu.
5.Održani su izvještajno-izborni Sabori u ograncima Labin.,Poreč,Pula,Rovinj,klubu Vižinada i klubu 119.brigade.
6.Delgacija UDVDR-PIŽ od pet članova sudjelovala je na 10.izvještajnom Saboru UDVDR-RH u Đurđevcu 5.listopada
2012.godine.
6.Izrađen je godišnji finacijski izvještaj za 2011.godinu i dostavljen republičkoj udrugi u predviđenom roku do
15.02.2011.godine,Gradu Puli i Istarskoj županiji.
U predviđenom roku izrađene su prijave i programi za finciranje iz proračuna općina,gradova i županije.
7.U Rijeci 20.studenog predstavnici udruga sudjelovali su na radionici o prpremi i provedbi projekata u organizaciji
ministarstva branitelja i naconalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa regionalnog razvoja i jačanja
sposobnosti organizacija civilnog društva na lokalnoj i rgionalnoj razini.
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2.SPORTSKO-REKREATIVNA DJELATNOST:
1.Udruga je organizirala i provela 14.SŠNDVDR-IŽ 21.travnja u vremenu od 09.00-16.00 sati u Kanfanaru.Na
natjecanju sudjelovalo je oko 350 natjecatelja i oko 50 gostiju.. Natjecanje je održano u osam sportskih
disciplina.sudjelovalo je 9 sportskih ekipa iz cijele Istarske županije i iz UDVDR:,35.inž.bojne,UUHBDR-IŽ i
119.brigade.Sveukupni pobjednik je ekipa 35.inžinjerijske bojne Pula.
Natjecanje je proteklo u najboljem redu i bez ikakvih problema.
2.Malonogometna ekipa naše udruge ove godine nije sudjelovala na 13.memorijalnom turniru «12 redarstvenika» a
povodom 21-te obljetnice stradavanja 12 redarstvenika u Borovu Selu.Memorijal koje je održan u Vukovaru
01.-03-05.2012.godine zbog nedostatka finacijskih sredstava.
3.24.03.2012.godine u Vrsaru održan je 6.memorijal za poginule HB s Poreštine.Na memorijalu u sportskom dijelu
sudelovale su ekipe u boćanju malom nogometu iz ogranka Poreč i kluba Vižinada.
4.Ribolovna ekipa od 3 člana sudjelovala je 29.07. na IV ribolovnoj alki invalida i veterana DRRH u Šišincu na Kupi
kod Siska.Ova ekipa sudjelovala je na 13,svhrvatskom sportsko-ribolovnom natjecanju invalida i veterana DRRH na
plovak koje je održano 22.09.na jezerima Siromaja I i II kod Dugog sela.Isto tako ribolovna ekipa sudjelovala je na
memorijalnom ribolovnom natjecanju “Mijo Kereži” koje je održano na barama u Cerovlju 29.09.
5.Sportska ekipa UDVDR-PIŽ od 55 članova sudjelovala je na državnom sportskom natjecanju veterana i
dragovoljaca DRRH u Koprivnici u vremenu od 05.-07.-10.natjecanje je održano u sedam sportskih disciplina sa
ukupno 1100 natjecatelja iz svih županija i Grada Zagreba. Organizator natjecanja je UDVDR-RH a domaćin
natjecanja bila je podružnica Koprivničko-križevačke županije.Od ukupno 21 ekipe naša podružnica osvojila je u sve
ukupnom plasmanu 5.mjesto.Najbolje rezultate ostvarili smo u stolnom tenisu i potezanju užeta 2.mjesto i 3.mjesto u
malom nogometu.
3.POPIS OSTALIH PROGRAMA REALIZIRANIH U 2012.GODINI
OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DR I AFB:
1.Sudjelovali smo u obilježavnju svih državnih praznika sklopu protokola IŽ i Grada Pule.
3.Delegacija od 2 članova sudjelovala je na obilježavanju 21-te obljetnice formiranja OSRH u Zagrebu 28.05.
4.Dostojanstveno smo obilježili 05.08. dan pobjede,domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja polaganjem
vijenaca i organiziranim susretima i druženjima branitelja u Puli,Poreču,Labinu i Umagu.Ukupno je sudjelovalo 200
branitelja i članova njihovih obitelji.
5.Povodom 21-obljetnice formiranja 119 i 154 brigade organizirana su obilježavanja tih događanja u vremenu od
4.-7.-09.u Labinu,Rovinju i Puli za 119.brigadu a 31.11.i 1.12. u Umagu i Pazinu za 154.brigadu. Održani su
komemorativni skupovi i položeni vijeci za sve poginule,sportska takmičenja i druženja branitelja.
6.S obzirom na vrlo dobru suradnju koju imamo s SAB borcima Istre,sudjelovali smo i obljetnicama komemorativnim
skupovima SAB IŽ. Šajinima, Proštini, Stanciji Bembo, Brgudcu i drugima.
HUMANITARNI PROGRAM I DUHOVNA OBNOVA:
S obzirom na vrlo tešku gospodarsku situaciju u našoj zemlji koja je pogođena velikom ekonomskom krizom velik
broj branitelja se našao u gotovo bezizlaznoj materijalnoj situaciji posebnom u područjima od posebne državne
skrbi.Slijedom toga i naša podružnica aktivno se uključila u prikupljanje humanitarne pomoći za braniteljsku
populaciju i njihove obitelji.
Na području naše županije prikupili smo razne vrste namještaja,odjeće,plahti,pokrivača i dječijih igračaka za socijalno
ugrožene HB u vrijednosti oko 50.000,00 kn.Prikupljena sredstava dostavljena su braniteljima na području Osječkobaranjske,Vukovarsko-srijemske i Krapinsko-zagorske županije.
Ove godine organizirali smo odlazak branitelja i stradalnika DR na 12.hodočašće u Mariju Bistricu.Hodočašće je
održano 12.10. i sudjelovalo je 50 hodočasnka iz naše županije.Ove godine po prvi puta je organizirano zajedničko
hodočašće hrvatske vojske,policije i branitelja.Na hodočašću sudjelovalo je 6.000 pripadnika HV,MUP i HB.
PROGRAM ZA DJECU BRANITELJA:
U sklopu ovog programa udruga je u suradnji s humanitarnim odjelom UDVDR-RH organizirala i ove godine ljetovanje
djece branitelja u Rovinju.Ovaj program provodi se kontinuirano četvrtu godinu zaredom .U 2012.godini u Rovinju
ljetovalo je 200 djece iz četiri županije koje su od posebne državne skrbi.
Ljetovanje je organizirano za djecu osnovno školskog uzrasta i traje sedam dana po jednoj grupi i to:
- djeca Vukovarsko-srijemske županije
od 17.07.-24.07.
- « Osječko-baranjske županije
od 24.07.-31.07.
- « Bjelovarsko-bilogorske županije od
31.07.-07.08.i
- « Sisačko-moslavačke županije
od 07.08.- 14.08.
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U 2012.godini nismo bili u mogućnosti plaćati školovanje djece branitelja na školi stranih jezika zbog
smanjenih sredstava za rad podružnice.Nadamo se da će 2013.godina biti bolja te ćemo sukladno
mogućnostima nastaviti i s ovom aktivnošću.
c) REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 2013.GODINE
1.REDOVNA DJELATNOST:
1.Udruga je održala je četiri redovne sjednice središnjeg odbra u proširenom sastavu s predsjednicima nadzornog
odbora i suda časti 27.02. , 16.07.,02.09 i 23.12. 2013.godine.
Sjednicama je sudjelovalo ukupno 19 članova.Glavne točke dnevnog reda bile su priprema i održavanje izvještajnih i
izbornih Sabora UDVDR-PIŽ,ogranaka i klubova te priprema i provedba progaramskih aktivnosti podružnice IŽ.
2.Održane je pet redovnih sjednica koordinacije udruga domovinskog rata IŽ. Na redovnim sjednicama raspravljana
je problematika od zajedničkog interesa svih udruga i to o spmeniku poginulim HB u Puli odnosno o izmjeni popisa
poginulih branitelja,programskim aktivnostima,radnih akcija u domu za starije i nemoćne osobe „Vila
Marija”,organizaciji prvog mimohoda HB za dan branitelja,za božićni i novogodišnji domjenak i poblematici finaciranja
udruga.
4.Održala je redovni 11.izvještajni Sabor UDVDR-PIŽ 29.03. Sabor je održan u Domu HB u Puli.Ukupno je
sudjelovalo 70 delegata,gostiju i uzvanika. Na Saboru su usvojeni izvještaji o radu podružnice,nadzornog odbora s
finacijskim izvještajem te izvještaj suda časti između dva Sabora kao i program rada za 2013.godinu.
5.Održani su izvještajno-izborni Sabori u ograncima Buzet,Labin,Poreč,Pula,Rovinj,klubu Vižinada i klubu
119.brigade.
6.Delgacija UDVDR-PIŽ od pet članova sudjelovala je na 11.izvještajnom Saboru UDVDR-RH u Virovitici 20.rujna
2013.godine.
6.Izrađen je godišnji finacijski izvještaj za 2012.godinu i dostavljen republičkoj udrugi u predviđenom roku do
15.02.2013.godine,Gradu Puli i Istarskoj županiji.
U predviđenom roku izrađene su prijave i programi za finciranje iz proračuna općina,gradova i županije.
7. Delegacija od 12 članova UDVDR-PIŽ bila je u posjetu EU parlamentu u Strasburu od
10.-13.12.2013.godine.Organizator programa bio je ogranak Poreč u suradnji s eu-parlametarcom gos.Baldinijem.
2 SPORTSKO-REKREATIVNA DJELATNOST:
1.Udruga je organizirala i provela 15.SŠNDVDR-IŽ 27.travnja u vremenu od 09.00-16.00 sati u Vižinadi.Na
natjecanju sudjelovalo je oko 350 natjecatelja i oko 70 gostiju.. Natjecanje je održano u osam sportskih
disciplina.sudjelovalo je 10 sportskih ekipa
iz cijele Istarske županije i iz UHDDR-Pula,UDVDR:,
35.inž.bojne,UUHBDR-IŽ i 119.brigade.Sveukupni pobjednik je ekipa 35.inžinjerijske bojne Pula.
Natjecanje je proteklo u najboljem redu i bez ikakvih problema.
2.Malonogometna ekipa naše udruge ove godine sudjelovala na 14.memorijalnom turniru «12 redarstvenika» a
povodom 22-te obljetnice stradavanja 12 redarstvenika u Borovu Selu.Memorijal koje je održan u Vukovaru
28.-30.04.2013.godine.Ukupno na memorijalu sudjelovalo je 12 naših članova.
3.U ožujku 2013.godine u Vrsaru održan je 7.memorijal za poginule HB s Poreštine.Na memorijalu u sportskom dijelu
sudelovale su ekipe u boćanju malom nogometu iz ogranka Poreč i kluba Vižinada.
4.Ribolovna ekipa od 3 člana sudjelovala je na memorijalnom ribolovnom natjecanju “Mijo Kereži” koje je održano na
barama u Cerovlju 23.09.2013.godine
5.Sportska ekipa UDVDR-PIŽ od 55 članova sudjelovala je na 18.državnom sportskom natjecanju veterana i
dragovoljaca DRRH u Virovitici u vremenu od 20.-22.09.2013.godine.Natjecanje je održano u osam sportskih
disciplina sa ukupno 1100 natjecatelja iz svih županija i Grada Zagreba. Organizator natjecanja je UDVDR-RH a
domaćin natjecanja bila je podružnica Virovitičko-podravske županije.Od ukupno 21 ekipe naša podružnica osvojila je
u sve ukupnom plasmanu 14.mjesto.
3.OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DR I AFB:
1.Sudjelovali smo u obilježavnju svih državnih praznika sklopu protokola IŽ i Grada Pule.
2.Delegacija od 13 članova sudjelovala je na obilježavanju 22.obljetnice pogibelji 12 redarstvenika u Borovu selu
28.04.2013.godine.
3.Delegacija od 2 člana sudjelovala je na obilježavanju 22-te obljetnice formiranja OSRH
u Zagrebu
28.05.2013.godine.
4.Dostojanstveno smo obilježili 05.08. dan pobjede,domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja polaganjem
vijenaca i organizacijom 1.mimohoda HB IŽ u Puli i organiziranim susretima i druženjima branitelja u
Puli,Poreču,Labinu i Umagu.Ukupno je sudjelovalo 800 branitelja i članova njihovih obitelji.
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5.Povodom 22.obljetnice formiranja 119 i 154 brigade organizirana su obilježavanja tih događanja u vremenu od
4.-7.-09.u Labinu,Rovinju i Puli za 119.brigadu a 31.11.i 1.12. u Umagu i Pazinu za 154.brigadu. Održani su
komemorativni skupovi i položeni vijeci za sve poginule,sportska takmičenja i druženja branitelja.
6.S obzirom na vrlo dobru suradnju koju imamo s SAB borcima Istre,sudjelovali smo i obljetnicama komemorativnim
skupovima SAB IŽ. Šajinima,Proštini,Stanciji Bembo,Brgudcu i drugima.
4.HUMANITARNI PROGRAM I DUHOVNA OBNOVA:
Podružnica se uključila u prikupljanje humanitarne pomoći za braniteljsku populaciju i njihove obitelji.
Na području naše županije prikupili smo razne vrste namještaja,odjeće,plahti,pokrivača i dječijih igračaka za socijalno
ugrožene HB u vrijednosti oko 20.000,00 kn.Prikupljena sredstava dostavljena su braniteljima na županija od
posebne državne skrbi.
Ove godine organizaciju hodočašća HB preuzeo je centar za PSP i HB IŽ,tako su da su naši članovi sudjelovali samo
na hodočašću u Mariji Bistrici 6.10.2013.godine.
Zajedno s članincama koordinacije udruga DR grada Pule sudjelovali smo u humanitarnoj radnoj akciji uređenja doma
za starije i nemoćne osobe „Vila marija” u dva navrata i to u travnju i listopadu 2013.godine.Ukupno je sudjelovalo
120 branitelja a iz naše udruge 20.
Neposredni troškovi ovog programa iznose 1.000,00 kn.
2.5.PROGRAM ZA DJECU BRANITELJA:
U 2013.godini nismo bili u mogućnosti organizirati ljetovanje djece HB u Rovinju niti plaćati školovanje djece
branitelja na školi stranih jezika zbog smanjenih sredstava za rad podružnice.Nadamo se da će 2014.godina
biti bolja te ćemo sukladno mogućnostima nastaviti i s ovom aktivnošću.
d) REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 2014.GODINE
1.REDOVNA DJELATNOST:
1.Udruga je održala je četiri redovne sjednice središnjeg odbra u proširenom sastavu s predsjednicima nadzornog
odbora i suda časti 26.02. , 06.06.,01.08 i 20.11. 2014.godine.
Sjednicama je sudjelovalo ukupno 19 članova.Glavne točke dnevnog reda bile su priprema i održavanje izvještajnih i
izbornih Sabora UDVDR-PIŽ,ogranaka i klubova te priprema i provedba progaramskih aktivnosti podružnice
IŽ.Održane su dvije sjednice nadzornog odbora,konstituirajuća sjednica u lipnju mjesecu i jedna sjednica u prosincu
mjesecu.
2.Održane je pet redovnih sjednica koordinacije udruga domovinskog rata IŽ. Na redovnim sjednicama raspravljana
je problematika od zajedničkog interesa svih udruga i to o spmeniku poginulim HB u Puli odnosno o izmjeni popisa
poginulih branitelja,programskim aktivnostima,radnih akcija u domu za starije i nemoćne osobe „Vila
Marija”,organizaciji prvog mimohoda HB za dan branitelja, problematika vezana za prosvjed dijela branitelja ispred
ministarstva branitelja u Zagrebu,za božićni i novogodišnji domjenak i poblematici finaciranja udruga.
4.Održala je redovni 12.izborno-izvještajni Sabor UDVDR-PIŽ 28.03. Sabor je održan u Domu HB u Puli.Ukupno je
sudjelovalo 70 delegata,gostiju i uzvanika. Na Saboru su usvojeni izvještaji o radu podružnice,nadzornog odbora s
finacijskim izvještajem te izvještaj suda časti između dva Sabora kao i program rada za 2014.godinu.
5.Održani su izvještajno-izborni Sabori u ograncima Buzet,Labin,Poreč,Pula,Rovinj,klubu Vižinada i klubu
119.brigade.
6.Delgacija UDVDR-PIŽ od pet članova sudjelovala je na 12.izvještajnom Saboru UDVDR-RH u N.Gradišci 12.rujna
2014.godine.
Delegacija od dva člana sudjelovala je na 1.konvenciji HB u Zagrebu 28.svibnja 2014.godine.
6.Izrađen je godišnji finacijski izvještaj za 2013.godinu i dostavljen republičkoj udrugi
15.02.2014.godine,Gradu Puli i Istarskoj županiji.

u predviđenom roku do

U predviđenom roku izrađene su prijave i programi za finciranje iz proračuna općina,gradova i županije.
2 SPORTSKO-REKREATIVNA DJELATNOST:
1.Udruga je organizirala i provela 16.SŠNDVDR-IŽ 12.travnja u vremenu od 09.00-16.00 sati u Labinu.Na natjecanju
sudjelovalo je oko 350 natjecatelja i oko 80 gostiju.. Natjecanje je održano u osam sportskih disciplina.sudjelovalo je
10 sportskih ekipa
iz cijele Istarske županije i iz UHDDR-Pula,UDVDR:,35.inž.bojne,UUHBDR-IŽ i
119.brigade.Sveukupni pobjednik je ekipa UDVDR-ogranka Poreč.

!22
Natjecanje je proteklo u najboljem redu i bez ikakvih problema.
2.Malonogometna ekipa naše udruge ove godine sudjelovala na 14.memorijalnom turniru «12 redarstvenika» a
povodom 23-te obljetnice stradavanja 12 redarstvenika u Borovu Selu.Memorijal koje je održan u Vukovaru
02.-04.05.2014.godine.Ukupno na memorijalu sudjelovalo je 12 naših članova.
3.U ožujku 2014.godine u Vrsaru održan je 8.memorijal za poginule HB s Poreštine.Na memorijalu u sportskom dijelu
sudjelovale su ekipe u boćanju malom nogometu iz ogranka Poreč i kluba Vižinada.
4.Ribolovna ekipa od 3 člana sudjelovala je na memorijalnom ribolovnom natjecanju “Mijo Kereži” koje je održano na
barama u Cerovlju 25.10.2014.godine
5.Sportska ekipa UDVDR-PIŽ od 55 članova sudjelovala je na 19.državnom sportskom natjecanju veterana i
dragovoljaca DRRH u N.Gradišci u vremenu od 12.-14.09.2014.
Natjecanje je održano u osam sportskih disciplina sa ukupno 1100 natjecatelja iz svih županija i Grada Zagreba.
Organizator natjecanja je UDVDR-RH a domaćin natjecanja bila je podružnica Brosko-posavske županije.Od ukupno
21 ekipe naša podružnica osvojila je visoko 3.mjesto.
3.OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DR I AFB:
1.Sudjelovali smo u obilježavnju svih državnih praznika sklopu protokola IŽ i Grada Pule.
2.Delegacija od 12 članova sudjelovala je na obilježavanju 23.obljetnice pogibelji 12 redarstvenika u Borovu selu
02.05.2014.godine.
3.Dostojanstveno smo obilježili 05.08. dan pobjede,domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih
branitelja polaganjem vijenaca i organizacijom 2.mimohoda HB IŽ u Puli i organiziranim susretima i druženjima
branitelja u Puli,Poreču,Labinu i Umagu.Ukupno je sudjelovalo 900 branitelja i članova njihovih obitelji.
4.Povodom 23.obljetnice formiranja 119 i 154 brigade organizirana su obilježavanja tih događanja u vremenu od
4.-7.09.u Labinu,Rovinju i Puli za 119.brigadu a 31.11.i 1.12. u Umagu i Pazinu za 154.brigadu. Održani su
komemorativni skupovi i položeni vijeci za sve poginule,sportska takmičenja i druženja branitelja.
6.S obzirom na vrlo dobru suradnju koju imamo s SAB borcima Istre,sudjelovali smo i obljetnicama komemorativnim
skupovima SAB IŽ. Šajinima,Bokordićima,Stanciji Bembo,Vrbanovici,Brgudcu i drugima.
4.HUMANITARNI PROGRAM I DUHOVNA OBNOVA:
S obzirom na vrlo tešku gospodarsku situaciju u našoj zemlji koja je pogođena velikom ekonomskom krizom velik
broj branitelja se našao u gotovo bezizlaznoj materijalnoj situaciji u područjima od posebne državne skrbi i
poplavljenim područjima u Slavoniji.Slijedom toga i naša podružnica aktivno se uključila u prikupljanje humanitarne
pomoći za braniteljsku populaciju i njihove obitelji.Prikupljena sredstva dostavljena su crvenom križu i uplatili iznos od
1.000,00 kuna.
Od prošle godine organizaciju hodočašća HB preuzeo je centar za PSP i HB IŽ,tako su da su naši članovi sudjelovali
samo na hodočašću u Mariji Bistrici 5.10.2014.godine.
Zajedno s članincama koordinacije udruga DR grada Pule sudjelovali smo u humanitarnoj radnoj akciji uređenja doma
za starije i nemoćne osobe „Vila marija” u dva navrata i to u svibnju i listopadu 2014.godine.Ukupno je sudjelovalo
120 branitelja a iz naše udruge 20.
2.5.PROGRAM ZA DJECU BRANITELJA:
U 2014.godini nismo bili u mogućnosti organizirati ljetovanje djece HB u Rovinju niti plaćati školovanje djece
branitelja na školi stranih jezika zbog smanjenih sredstava za rad podružnice.
Program ćemo pokušati obnoviti kada budemo u boljoj finacijskoj situaciji ili kada budemo pronašli moguće
sponzore i donatore za ovaj program.
d) REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 2015.GODINE
1.REDOVNA DJELATNOST:
1.Udruga je održala 3 sjednice središnjeg odborau proširenom sastavu s predsjednicima suda časti i nadzornog
odbora.na sjednicama je sudjelovalo od 13-19 članova.
2.Održan je redovni 13.izvještajni Sabor UDVDR-podružnice IŽ 27.03.u domu HB.Ukupno je sudjelovalo 70 delegata i
uzvanika.Na Saboru usvojeni su izvještaji o radu podružnice,suda časti,nadzornog odbora i usvojen program rada i
finacijski plan za 2016.godinu.
3.Na zamolbu AIESEC Pula ( međunarodna studentska neprofitna organizacija) ustupili smo informatičku ućionicu za
tečaj informatike za djecu koja boluju od cerebralne paralize.
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4.zajedno s ostalim članicama koordinacije udruga DRIŽ sudjelovali smo u radnoj akcije uređenja šume „Boškarica”
gdje je smješten dom za starije i nemoćne osobe 25.04.2015.godine ukupno je sudjelovalo 110 HB i stradalnika DR.
5.Povodom 20.obljetnice VRO „Oluja” i povodom dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana branitelja
organizirano je obilježavanje u Rovinju,Poreču,Umagu,Labinu i Puli.U Labinu je 02.08.održana svečanost povodom
ovog državnog praznika.Otvoren je Dom HB za rad svih udruga iz DR Labinštine koji su uredili Grad Labin i općine
Labinštine.Izaslanik predsjednice RH savjetnik za branitelje Ante Deur s delegaciom položio je vjenac na centralnom
križu na gradskom groblju u Labinu.U popodnevnim satima održana je svečana akademija u parku HB ujedno je i
otkriven spomenik za sve zaslužne građane za slobodu i neovisnost RH.Svečanoj akademiji nazićio je general
Marijan Mareković.
Centralna proslava održana je u Puli 05.08. u Domu HB.Održan je veličanstveni mimohod HB s oko 1000 sudionika
od spomenika HB u Parku Franje Josipa pored Arene do Doma HB gdje je organiziran kulturno umjetnički program i
domjenak za sve sudionike mimohoda..U mimohodu su sudjelovali Župan i Gradonačelnici gardova Pule i Rovinja.
5.Redovno smo informirali članstvo o svim bitnim pitanjimate uradili iskaznice za nove članove.Redovno sudjelujemo
u radu koordinacije udruga proisteklih iz DR IŽ.
2.SPORTSKO-REKREATIVNA DJELATNOST:
1.Udruga je organizirala i provela 17.svesportskonatjecanje dragovoljaca i veterana DR Istarske županije 18.04. u
Umagu.Na natjecanju je sudjelovalo 350 natjecatelja iz Pule,Labina,Poreča,Rovinja,Umaga i Buzeta.Natjecanje je
održano u 8 sportskih disciplina :mali nogomet,potezanje konopa,kuglanje,boćanje,streljaštvo,šah,stolni
tenis,elektronski pikado.Ukupno je sudjelovalo 9 sportskih ekipa iz braniteljskih udruga i to:UDVDR
Bujštine ,Buzeta,Labina,Poreča,Pule,Rovinja,kluba 119.brigade iz Pule,udruge veterana 35.inž.bojne iz Pule i udruge
udovica DR iz Pule.Prvo mjesto osvojila je ekipa iz 35.inž.bojne iz Pule drugomjesto UDVDR- Poreč i treće mjesto
ekipa 119.brigade iz Pule.
2.Malonogometna ekipa naše udruge iz Pule i Rovinja sudjelovala je 15.memorijalom turniru «12-redarstvenika «u
Vukovaru od 2.-4.05.Ovaj turnir je tradicionalan 15-ti po redu i mi smo sudjelovali na svim turnirima do sada.Ukupno
sudjeluje 12 malonogometnih ekipa iz RH.
3.Naše ekipe boćara ogranaka Poreč i kluba Vižinada sudjelovale su na memorijalu poginulih HB u Vrsaru i Funtani
14.03
3.OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DR I AFB.
1.Udruga je sudjelovala u obilježavanju svih državnih praznika po protokolu Grada Pule i Istarske županije
2.delegacija od 12 članova sudjelovala je na obilježavanju 24.obljetnice stradavanja 12 redarstvenika u Borovu selu
2.05.2015.
3.S obzirom da smo jedina udruga iz DR koja ima vrlodobru suradnju s SAB i A koja je utemeljena pisanim
dokumentom o suradnji od 2000.godine redovno sudjelujemo na njihovim komemoratnim skupovima i drugim
oblicima obilježavanja događaja iz 2.svjetskog rata.Sudjelovali smo na skupovima Stanciji Bembo,Šajinaima
i ,Bokordićima.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
U RAZDOBLJU IZMEĐU DVA IZBORNA SABORA 2011.-2015.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Zagrebačke županije u svom
četverogodišnjem radu na županijskoj razini uz neposrednu suradnju Zagrebačke županije i udruga proisteklih iz
Domovinskog rata s područja Zagrebačke županije provodila je programe psihosocijalne – rehabilitacije hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji kroz športska natjecanja i oblježavanja „Dana sjećanja“ (blagdane, obljetnice i
tribine) kojom smo željeli nastaviti naša trajna nastojanja da se istina o Domovinskom ratu na području Zagrebačke
županije, ali i cijele Republike Hrvatske dostojno i trajno obilježavaju, 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 željeli smo doprinjeti poboljšanju općeg psihofizičkog stanja hrvatskih branitelja koji onda i direktno
utječu na kvalitetu života, kako samog branitelja, tako i obitelji u cijelini.
Projekte koje provodimo već dugi niz godina pokazala su svoju svrsishodnost koja je i utemeljena na znanstvenim
pokazateljima koja govore u prilog oslobađanju pozitivne energije hrvatskih branitelja, ali i članova njihovih obitelji.
Upravo u tom opsežnom projektu umjereni smo k tim i takvim ljudima koji duboku u svojoj duši nažalost još uvijek
proživljavaju sve strahote rata, ali kao što smo već i naglašavali svih ovih godina zbog društvene sramote i
eventualne odbačenosti iz šire društvene zajednice oni to naprosto ne žele pokazati i ne žele potražiti stručnu pomoć.
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Stoga smo kroz provođenje projekata psihosocijalne rehabilitacije željeli djelovati na zdravstvene, socijalne i druge
teškoće sudionika Domovinskog rata, kako bi pomogli našim ratnim prijateljima u prevladavanju poteškoća koje
danas imaju u miru.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Zagrebačke županije u četverogodišnjem
razdoblju u organizacijskom i logističkom dijelu sudjelovala je u obilježavanju svih blagdana i obljetnica sjećanja na
nivou Županije ali i svih blagdana i obljetnica vezanih uz Domovinski rat, a koji su državnog značenja.
Sve te datume i obljetnice kao i organiziranje okruglih stolova u povodu tih velikih i povjesnih datuma trajno
ćemo obilježavati kako bi odali počast onima koji su bili na bojištu, ali najviše onima koji su dali svoje živote u temelje
slobodne i neovisne Hrvatske da se danas možemo zvati Hrvatima ali i građanima Europske unije.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE 2011. GOD– 2015 .GOD.
U izvještajnom razdoblju između dva izborna Sabora, UDVDR Podružnica Koprivničko-križevačke županije
je provela sa svojih osam ogranaka u Koprivničko-križevačkoj županiji mnogo planiranih aktivnosti i osmišljenih
braniteljskih programa i kao veteranska udruga se nametnula u našoj županiji kao pokretač svih značajnijih aktivnosti
vezanih uz braniteljsku populaciju i kao takva je prepoznata od strane jedinica lokalne samouprave i naše županije.
Ponosni smo na činjenicu da smo bili pokretači nekoliko skupova potpore generalu Mladenu Markaču i Anti
Gotovini tada još Haškim zatvorenicima u Đurđevcu 2011. godine i 2012.godine. Aktivnosti braniteljske potpore
generalima nastavljena je od strane naše Podružnice u našoj županiji još jednim skupom potpore kao i organiziranim
odlaskom na izricanje presude u Zagreb i nezaboravnom dočeku generala na zagrebačkom glavnom trgu
16.11.2012.god. a bili smo organizatori i dočeka generalu Markaču i u njegovom Đurđevcu 24.11.2012.god.
Podružnica je dva mjeseca prije izricanja presuda generalima 2012. godine bila po svim elementima više nego
uspješan domaćin 17. DŠNDVDR RH a igre smo kao jasni znak naše potpore u potpunosti posvetili našem
podravskom generalu Mladenu Markaču kada su se mnogi od političkih i ostalih struktura (čak i nekih braniteljskih!)
distancirali od njih a što je bilo vidljivo i na samom otvaranju natjecanja u Koprivnici. Podružnica Kc-kžž je tada jasno
hrvatskoj javnosti pokazala svoj stav kao i stav UDVDR RH prema našim herojima, generalima koji su u kazamatima
Haaga čekali presudu.
Naša Podružnica je u navedenom četverogodišnjem izvještajnom razdoblju sudjelovala i na svim DŠNDVDR RH i
zabilježila pri tome vrlo dobre rezultate .
Tijekom 2011. i 2012. godine novo vodstvo Podružnice radilo je intezivno na reaktiviranju pojedinih
ogranaka Podružnice kao i na pokretanju novih ogranaka tako da smo u ovom razdoblju pokrenuli nove ogranke u
općinama Gola, Koprivnički Bregi i Novigrad Podravski kao i u gradu Križevcima. Danas svi ti novopokrenuti ogranci
prednjače u aktivnostima unutar naše Podružnice.
Od provedenih projekata na koje smo vrlo ponosni istićemo da smo u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji
pokrenuli prije dvije školske godine vrlo uspješan projekat „ Promicanje vrijednosti DR u Koprivničko-križevačkoj
županiji“ . Projekat je iznimno dobro prihvaćen od strane učenika osnovnih i srednjih škola kao i prosvjetnih djelatnika
tih škola kao i od strane Koprivničko-križevačke županije od koje imamo punu potporu u provođenju istog, tako da
naši predvačai u projektu (svi odreda ratni zapovjednici postrojbi) sa nestrpljenjem čekaju novu školsku godinu kako
bi nastavili ovaj zbilja hvale vrijedan i vrlo dobro medijski popraćen projekt UDVDR u našoj županiji. Tijekom jedne
školske godine projektom obuhvaćamo više od 2400 učenika u 110 školskih odjeljenja i isto toliko predavanja širom
naše županije.
U sklopu projekta „Promicanje vrijednosti DR u Koprivničko-križevačkoj županiji“ u navedenom izvještajnom razdoblju
organizirali smo i tri odlično organizirana i posjećena „okrugla stola“ sa temama vezanim uz veliku ulogu i značajan
doprinos naše županije te događanjima tijekom DR u našoj županiji kao i jedan okrugli stol posvećen županijskim
ratnim postrojbama u DR. Ovi događaji su organizirani u obostrano kvalitetnoj suradnji i pod stručnim vođenjem
HMDC DR čiji su povjesničari bili i aktivni sudionici- predavači na našim okruglim stolovima. Po stjecanju ostalih
preduvijeta (financije!) ovako prikupljen materijal na ovim okruglim stolovima biti će temelj za izdavanje planirane
velike županijske monografije vezane uz doprinos Koprivničko-križevačke županije tijekom DR a koje do danas
nemamo u našoj županiji.
Velika pažnja u izvještajnom razdoblju poklanjana je i brojnim humanitarnim aktivnostima u Podružnici, tako
da smo organizirali sukladno mogućnostima nekoliko humanitarnih akcija za članove udruge lošeg materijalnog
statusa kao i za ostale branitelje a sa osloncem na Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH i na pročelnicu gđu.
Dubravku Kutleša Herljević sa kojom je suradnja bila izuzetna. Realizirali smo tako zahvaljujući Odjelu za
humanitarnu djelatnost središnjice i aktivnosti „kumstvo djeci branitelja“, dodjela laptopa djeci branitelja kao i podjela
veće količine humanitarne pomoći braniteljima (odjeća,obuća ...) itd.
Podružnica je bila prepoznatljiva po svojim humanitarnim aktivnostima prema braniteljima , organizirali smo dvije
velike humanitarne akcije podjele nekoliko tona odjeće, obuće itd. desecima branitelja lošijeg socijalnog statusa.
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Napominjemo da korisnici pomoći nisu bili članovi samo naše braniteljske udruge već i desetak braniteljskih udruga
sa prostora naše Kopr.-križevačke županije kao i gardijskih udruga koje su iskazale interes za pomoć.
Ističemo i aktivnosti vezano uz prikupljanje humanitarne pomoći stradalima u poplavama u Slavoniji kao i
volontiranje članova Podružnice UDVDR Koprivničko-križevačke županije koje je organizirano je u uskoj suradnji sa
županijskim Crvenim križem kao nositeljem organizacije i prikupljanja humanitarne pomoći u našoj županiji. S
obzirom na nedostatak naših prostornih kapaciteta i prijevoznih sredstava, oslonili smo se na Crveni križ Koprivničkokriževačke županije pa su brojni članovi svih ogranaka naše Podružnice predavali humanitarnu pomoć na zato
predviđenim mjestima koje je ustrojio Crveni križ širom naše županije a veći broj članova Podružnice aktivno se
uključio nekoliko dana u volontiranje i pomoć oko utovara brojnih šlepera humanitarne pomoći koji su iz Koprivnice i
ostalih mjesta krenuli prema Slavoniji. Također upućena su i dva kombija humanitarne pomoći u Slavoniju.
Sa ciljanim humanitarnim djelatnostima nastaviti ćemo i u slijedećem razdoblju. Nažalost potrebe su sve veće a
mogućnosti su nam vrlo ograničene pa očekujemo i daljnju kvalitetnu suradnju i pomoć od gradova , općina kao i
koordinaciju Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH u humanitarnim aktivnostima.
Rad po ograncima Podružnice u navedenom razdoblju bio je kvalitetan i osmišljen ali također i ograničen sa
nedostajućim financijskim sredstvima i u budućem razdoblju trebamo više učiniti kako bi se ostvarili kvalitetniji
kontakti sa gradonačelnicima i načelnicima Općina u smislu realizacije zajedničkih braniteljskih projekata za
sufinanciranje koji su predati lokalnoj samoupravi. Ogranci Podružnice u svom radu i aktivnostima na razini gradova i
općina tijekom izvještajnog razdoblja bili su samostalni a aktivnosti su provodili temeljem odobrenih planiranih
Programa za tekuću godinu od strane Podružnice.
Podružnica je organizirala svake godine odlazak svojih članova u Knin 05.08., Vukovar 18.11., svake godine
smo nazočni na vojno-policijskom hodočašću u Mariji Bistrici i hodočašću u Voćinu . Od ostalih aktivnosti tu su
organizacije izložbi ratnih fotografija u suradnji sa Muzejom Koprivnica , organizacija tradicionalnog Turnira u
streljaštvu Oluja -95 u Koprivnici, pedstavili smo se građanima Koprivnice info-pultom i izložbom ratnog vojnog
znakovlja, aktivno smo sudjelovali u organizaciji Dana branitelja Koprivnice a posebna se pažnja poklanjala i
obilježavanju najznačajnijih datuma iz naše novije povjesti pa su izaslanstva Podružnice nazočila misama i
polaganjima vijenaca uz Dan državnosti, Dan Domovinske zahvalnosti, Dan svih svetih i uz obilježavanje ostalih
prigoda. Ogranci i vodstvo Podružnice bili su također velika pomoć i na raspolaganju obiteljima umrlih branitelja
svojom pomoći, nazočnošću, savjetom i pažnjom . Također smo nekoliko puta organizirali i pružanje psiho-socijalne
pomoći članovima udruge kao i svim ostalim braniteljima. Uključili smo se kao jedina braniteljska udruga i u projekt
PU Koprivničko-križevačke „ Dan kao san“ sa ciljem aktivnog pomaganja društveno ranjivim skupinama a preko
PORA smo se uključili u radionice za programe EU- Civilno društvo.
Izaslanstva Podružnice nazočila su po pozivu i obilježavanjima obljetnica ostalih udruga, danu Kopr.križevačke županije, Danu grada Koprivnice, Dana policije, Danu križevačkih branitelja i ostalim prigodnim
akademijama i na taj način promovirali smo našu Podružnicu i UDVDR RH u cjelini.
Aktivnosti naših članova također su bile vidljive i u međusobnim druženjima, kontaktima i sudjelovanjima na
sportskim turnirima i druženjima stradalničko-braniteljskih udruga na koje smo bili pozivani.
Zaključujemo da unatoč objektivnim problemima i financijskim ograničenjima u izvještajnom razdoblju 2011.god.
-2015.god. ipak možemo biti zadovoljni učinjenim jer smo proveli i to vrlo uspješno nekoliko visoko-kvalitetnih
projekata i programa koje definitivno nije bilo organizacijski lako odraditi ako znamo da je izostala očekivana
kvalitetna financijska potpora za izvršenje istih.
Dokazali smo svojim aktivnostima još jednom da i unatoč navedenim poteškoćama članovi Podružnice
UDVDR Koprivničko-križevačke županije mogu ako su složni, organizirani i kvalitetno vođeni odraditi svaku planiranu
aktivnost a što je i vidljivo da smo sa malim financijskim sredstvima puno toga i realizirali u razdoblju od 2011.
god.-2015.god.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
STATUTARNE I USTROJBENE ZADAĆE:
2012.
Siječanj-travanj održani su u svim Ograncima Izvještajno-izborni Sabori na kojima su prihvaćena Izvješća o
radu i Financijska izvješća za prošlu godinu i usvojeni Programi rada i Financijski planovi za 2012.
13.travnja u Mihovljanu je održan Izvještajni sabor Podružnice UDVDR-a RH Međimurske županije na
kojemu je prisustvovalo 66 delegata ogranaka podružnice Udruge. Na Saboru je jednoglasno prihvaćen Izvješće o
radu i Financijsko izvješće za prošlu godinu i donijet Program rada i Financijski plana za 2012. godinu.
2013.

Siječanj-travanj održani su u svim Ograncima Izvještajno-izborni Sabori na kojima su prihvaćena Izvješća o
radu i Financijska izvješća za prošlu godinu i usvojeni Programi rada i Financijski planovi za 2013.
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26. travnja u Mihovljanu u Domu Kulture održan je Izborni Sabor Podružnice UDVDR-a RH Međimurske
županije. Saboru je prisustvovalo 71 delegat iz ogranaka podružnice Udruge kao i zamjenik župana Međimurske
županije Matija Posavec i Župan međimurski Ivan Perhoč. Na Saboru je jednoglasno usvojeno Izvješće o radu
Podružnice i Financijsko izvješće za 2012. godinu, kao i Program rada i Financijski plan Podružnice za 2013. godinu.
Tajnim glasanjem između više kandidata izabrani su dužnosnici i članovi tijela Podružnice:
Za predsjednika podružnice izabran je Stjepan Horvat iz Ivanovca, za dopredsjednike podružnice izabrani su Mladen
Tkalčec iz Ivanovca i Slavko Markač iz Preloga. Središnji odbor Podružnice čine izabrani dužnosnici Podružnice i
predsjednici ogranaka Udruge i broji ukupno 25 članova.Za članove Nadzornog odbora Podružnice izabrani su:
Stjepan Petković iz Štefanca, Dražen Janković iz Ivanovca, Miroslav Ovčar iz Belice, Božidar Benković iz Preloga i
Ivan Rođak iz Čakovca.Za članove Suda časti Podružnice izabrani su Zvonimir Novak iz Gornjeg Mihaljevca, Bojan
Hunjadi iz Savske Vesi, Drago Marčec iz Mihovljana, Stjepan Marciuš iz Strahoninca i Zlatko Turk iz Čakovca.
8. listopada obilježili smo na svečanoj akademiji 20. obljetnicu ustroja i djelovanja UDVDR-a
Međimurske županije, na kojoj smo zaslužnim članovima i sponzorima dodijelili zahvalnice, značke i priznanja
UDVDR-a Međimurske županije.
17.11.-1.12. naši članovi su prikupljali potpise za raspisivanja referenduma o upotrebi ćirilici u Vukovaru.
2014.

Siječanj-travanj održani su u svim Ograncima Izvještajno-izborni Sabori na kojima su prihvaćena Izvješća o
radu i Financijska izvješća za prošlu godinu i usvojeni Programi rada i Financijski planovi za 2014.
15. travnja u Čakovcu je održan Izvještajni Sabor Podružnice UDVDR-a Međimurske županije a prije
toga tijekom i prvog tromjesjećja i izvještajno-izborni sabori svih ogranaka koji djeluju na području Međimurske
županije. Na Saborima su usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za proteklu godinu i usvjeni Programi
rada i financijski planovi za 2014. Godinu.
Svibanj 2014. ustrojili smo i opremili Počasni zdrug jačine desetinu svečano-radnim odorama HV koje smo
dobili od MORH, a koristimo je u službenim županijskim protokolima na raznim svečanostima i kod polaganja
vijenaca.
16. svibnja sudjelovali smo na 1. konvenciji hrvatskih branitelja u Zagrebu koja se nažalost pretvorila u
politički skup.
2015.
Siječanj-travanj održani su u svim Ograncima Izvještajno-izborni Sabori na kojima su prihvaćena Izvješća o
radu i Financijska izvješća za prošlu godinu i usvojeni Programi rada i Financijski planovi za 2015. godniu.
Izvještajni Sabor nije održan jer smo čekali usklađivanje Statuta Udruge, kako bismo mogli uskladiti svoja
Temeljna pravila.
U fazi smo nabeve odore i opreme za drugu desetinu Počasnog zdruga.
HUMANITARNA I SOCIJALNA DJELATNOST:
2012.
Na Veliki petak i Badnjak u Nedelišću je organizirano u suradnji s Udrugom HB Liječenih od PTSP MŽ i
ŠRD „Amur“ pečenje ribe u cilju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć u radu Udruge udomitelja djece
Međimurske županije.
Caritasu zagrebačke nadbiskupije donirano je 2200 kg krumpira i 300 kg zelja i brašna za potrebe njihovim
pučkih kuhinja.
Od strane Humanitarnog odjela UDVDR-a RH donirano je stolno računalo za višečlanu obitelj člana Udruge
Padarić iz Žabnika kao i poklon paket u robi odjeći i obući.
Za školsku godinu 2012/2013. dodijeljeno je 42 stipendije djeci nezaposlenih branitelja i invalida
domovinskog rata u iznosu od 300 kuna mjesečno od strane Međimurske županije.
Uključili smo učenike i studente djecu naših članova u Fond za stipendiranje djece hrvatskih branitelja.
Provodimo Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja koje
provodi Ministarstva branitelja upoznajući članove s javnim pozivima i mogućnostima programa.
73 nezaposlenih branitelja sukladno Zakonu iz Međimurja prima opskrbninu.
Za Božićne blagdane uz prigodni kulturno umjetnički program prigodnim slatkim paketom darivano je 700
djece do 12 godina starosti članova Udruge.
2013.
9. travnja u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH i donatora u sklopu projekta
„Pomognimo maturantima, studentima djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala“ troje studenata- djece
naših članova iz višečlanih obitelji primilo je prijenosna računa.
Tijekom travanj obnovljeno je kumstvo za troje djece iz Međimurske županije višečlanih obitelji iz
Humanitarne Zaklade za djecu Hrvatske u suradnji s Humanitarnim odjelom UDVDR-a RH.
5. kolovoza organizirana je humanitarna tombola u Šenkovcu za prikupljanje novčanih sredstava za pomoć
invalidnom dijetetu člana Udruge iz Šenkovca.
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13.studenog donirano je Caritasu zagrebačke nadbiskupije 3 tone krumpira i 600 kg jabuka od članova
naše Udruge
23. prosinca u Nedelišću u suradnji s Udrugom PTSP-a organiziran i održan humanitarni Božićni koncert za
prikupljanje financijskih sredstava za Udrugu udomitelja djece Međimurske županije za organiziranje ljetovanje djece
na moru.
Za školsku godinu 2013/2014 dodijeljeno je 44 stipendije djeci nezaposlenih branitelja i invalida
domovinskog rata u iznosu od 300 kuna mjesečno od strane Međimurske županije.
Uključili smo učenike i studente djecu naših članova u Fond za stipendiranje djece hrvatskih branitelja.
71 nezaposlenih branitelja sukladno Zakonu iz Međimurja prima opskrbninu.
Za Božićne blagdane uz prigodni kulturno umjetnički program prigodnim slatkim paketom darivano je 650
djece do 12 godina starosti članova Udruge.
2014.

24. siječnja u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR RH u sklopu projekta „Djeca
hrvatskih branitelja ulici ne - športu da“ ustrojen je malonogometni školski klub Ogranak Štrigova od djece članova
Udruge koji su opremljeni sa športskom opremom i dodijeljena donacija igračaka i slikovnica DV Kockica u Štrigovi.
9. travnja u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH i donatora u sklopu projeKta
„Pomognimo maturantima, studentima djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnih računala“ četvero studenatadjece naših članova iz višečlanih obitelji primilo je prijenosna računa.
17.travnja donirano je 8 tona krumpira Caritasu zagrebačke nadbiskupije od strane naših članova.
22.svibnja kao pomoć za poplavljena područja istočne Slavonije u poplavama u dogovoru s Podružnicom
Vukovarske–srijemske županije u Komletince je dopremljena razna potrebita roba (prehrambena, krumpir, voda,
dječja hrana, higijenske potrepštine i sl.) u vrijednosti 15.000,00 kuna, kupljena iz vlastitih sredstava ogranaka
Međimurske županije.
Za školsku godinu 2014/2015 dodijeljeno je 49 stipendije djeci nezaposlenih branitelja i invalida
domovinskog rata u iznosu od 300 kuna mjesečno od strane Međimurske županije.
Uključili smo učenike i studente djecu naših članova u Fond za stipendiranje djece hrvatskih branitelja.
54 nezaposlenih branitelja iz Međimurja sukladno Zakonu prima zajamčenu minimalnu naknadu.
Povodom Božićnih blagdana uz prigodni kulturno umjetnički program prigodnim slatkim paketom darivano
je 600 djece do 12 godina starosti članova Udruge
2015.

17. veljače donirano je 1500 kg krumpira za Caritas Sisačke biskupije.
Veliki petaka u Nedelišću organizirana humanitarna akcija pečenje ribe u suradnji s ŠRD „Amur“ Nedelišće za
prikupljanja sredstava za Udrugu Pogled djeca s daow sindromom.
24. travnja u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH i donatorima u sklopu projekta
„Pomognimo maturantima i studentima djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnih računala“ četvero studenatadjece naših članova iz višečlanih obitelji primilo je prijenosna računa,
15. svibnja Podružnica je donirala stolno računalo za višečlanu obitelj člana Udruge Jurak iz Murskog
Središće, a Humanitarni odjel paket pomoći za djecu u odjeći i obući.
21. kolovoza organizirali smo i održali u Štrigovi humanitarni koncert s ciljem prikupljanja financijskih
sredstava za bolesnog člana Udruge Krunoslava Nemeca iz Štrigove, te je prikupljeno i uručeno 22.000,00 kuna.
31. kolovoz Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH i Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske uz
pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu projekta „Pomoć pri nastavku školovanja djece s područja RH
zaostalih u ekonomskom razvoju“ osigurali su školski pribor, ruksake i bilježnice u pojedinačnoj vrijednosti 2.072,45
kn za djecu štićenika Zaklade iz četiri višečlanih obitelji članova Udruge iz naše Županije.
52 nezaposlenih branitelja iz Međimurja sukladno Zakonu prima zajamčenu minimalnu naknadu
ŠPORSTKE AKTIVNOSTI DJECE I ČLANOVA UDRUGE:
2012.
1. svibanj u Podturnu povodom Međunarodnog praznika rada i obljetnice VRO „Bljesak““na stazi stare Mure
odžano je 12. Ribičko natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata Međimurske županije. Na
natjecanju je nastupilo 20 ekipa ogranak i udruga stradalnika i branitelja iz Međimurske županije.Najbolji pojedinci u
Sektoru A su bili; Nikola Lilek iz Preloga, Ivica Vidović iz Podturna,Mladen Rojko iz Preloga, u sektoru B:Mladen
Kovač iz Preloga, Marijan Halić iz ivanovca, Vladimir Špiranec iz Udruge dragovoljaca HOS MŽ, u sektoru C: Ivan
Lehkec iz Udruge dragovoljaca HOS MŽ, Dragutin Ćeh iz Belice i Josip Jug iz Mihovljana. U ekipnom plasmanu prvo
mjestpo osvojila je ekipa Udruge dragovoljaca HOS Međimurske županije, drugo mjesto ekipa ogranka Podturen, dok
je treća bila ekipa ogranka Preloga. Medalje i pehare uručio je Josip Lepen načelnik općine Podturen.
23.lipnja u Križevcima su održani Regionalni susreti djece hrvatskih branitelja, na natjecanju je nastupilo
oko 400 djece iz Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko – bilogorske i Sisačko moslavačke
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županije. Među njima i 80 djece iz Međimurja koji su se natjecali u dvije dobne kategorije i pravo nastupa natjecanja
na Državnim susretima stekli: Stolni nogomet. MLAĐI: Filip Tkalčec i Ninoslav Juras, Antonio Švenda i Denis
Miljančić, Stariji: Jurica Kovač i Karlo Mavrin i Bruno Ribić i Domagoj Dominić. Pikado Mlađi: Marta Magdalenić i
Hana Kocijan, Stariji: Andrea Taradi i Dominik Posedi. Glazbena radionica MlađiI: Lucija Šajnović i Dora Marčec,
Stariji Vesna Škuba. Likovna radionica Mlađi: Tea Pal, Mia Ban, Melani Štefaić. Play station Domik Haramija.
Državni susreti održini su u dječjem odmaralištu Vladimir Nazor U Savudriji od 1.do 4. rujna.
25. lipanja u ponedjeljak, na Dan Državnosti u Prelogu je održana svečanost otvaranja 18. Sportskih igara
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Međimurske županije. Nakon okupljanja dvadesetak ekipa ogranka i
klubova iz cijelog Međimurja u Sportskom parku "Mladost" Prelog krenuo je mimohod do Trga slobode. Na Trgu je
odsvirana himna, održani su prigodni govori predsjednika ogranka Prelog Slavka Markača, predsjednika Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Međimurske županije Josipa Horvata, saborske zastupnice Sunčane
Glavak, župana Ivana Perhoča i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Preloga Dragutina Glavine. Najbolji
pojedinci i ekipe su: Kuglanje pojedinačno Zlatko Turk Čakovec 146, ekipno Čakovec 533,Streljaštvo pojerdinaćno
Dragutin Rajher Kotoriba 169, ekipno Kotoriba 632, Stolni tenis pojedinaćno Zvonimir Turk Čakovec, ekipno Donjim
Kraljevec, Šah pojedinaćno Mirtoslav Nagraisalović Mihovljan 7, ekipno Mihovljan 10, Boćanje Čakovec, Mali
nogomet Podturen, Potezanje konopca Ivanovec. U ukupnom poredku prve tri ekipe su bile: Čakovec 90, Mihovljan
74, Savska Ves 64.
5. kolovoza na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, i obljetnicu VRO OLUJA na
nivou ogranaka održani su tradicionalni Memorijalni sportski susreti za poginule hrvatske branitelje u Štrigovi,
Šenkovcu, Belici, Savskoj Vesi. Susreti su održani u sportskom natjecanju u boćanju, streljaštvu, beli, odbojci na
pijesku i pikado. Sveti Martin na Muri općinska biciklijada pod nazivom Biciklom protiv zaborava.
U rujnu je u Koprivnici održano 17 športsko natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike
Hrvatske. Ekipa naše Podružnice nastupila je u svim sportskim disciplinama i postigla sljedeće rezultate: Mali
nogomet 9 mjesto, Konop 13.mjesto, Streljaštvo 10.mjesto, Kuglanje 2 mjesto, Šah 9 mjesto, Ribolov 9 mjesto i Stolni
tenis 9 mjesto. U ukupnom plasmanu zauzeli smo 6 mjesto od 21 ekipe.
2013.
1.svibnja, u organizaciji ogranka UDVDR-a Nedelišće pod pokroviteljstvom općine Nedelišće, a povodom
međunarodnog praznika rada i 18. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Bljesak” tradicionalno je održano XIV. ribičko
natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata Međimurske županije na stazi jezera “Zrinski” Kuršanec.
Na natjecanju je nastupilo 18 ekipa ogranaka UDVDR-a i ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
Međimurske županije. Za postignute uspjehe u pojedinačnoj konkurenciji natjecatelji su primili medalje, a u ekipnom
plasmanu pehare koje su uručivali Predsjednik ogranka Marijan Perger i Predsjednik Podružnice Stjepan Horvat.
Rezultati natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji: Sektor A: 1. Dragutin Čeh iz Belice, 2. Željko Bubanić iz Preloga, 3.
Darko Rusak iz Donje Dubrave. Sektor B: 1.Nikola Lilek iz Preloga, 2.Marijan Halić iz Ivanovca, 3. Josip Cerković iz
Belice. Sektor C: 1.Mladen Kovač iz Preloga, 2.Darko Petković iz Preloga,3. Damir Vranović iz Belice
U ekipnom plasmanu redoslijed je bio:1.ekipa ogranka UDVDR-a Prelog „B“, 2. ekipa ogranka UDVDR-a Belica,
3. ekipa ogranka UDVDR-a Čakovec. Pehar za naj-ribiča 14. natjecanja primio je Mladen Kovač iz Preloga za ulov
od 2290 grama ribe.Uz hladna pića domaćin je osigurao odličnu ponudu jela, pržene ribice i pravi vojnički grah, koja
su pripremali u vlastitoj režiji svojih članova i članica.
25. lipnja u Zasadbregu je održano XIX. sportsko natjecanja dragovoljaca i veterana domovinskog
rata Međimurske županije povodom Dana državnosti na kojemu je nastupila 21 ekipa ogranka. Najbolji pojedinci i
ekipe bili su: KUGLANJE - pojedinačno. Dražen Cenko, Donja Dubrava 146, ekipno. Čakovec 515, BOĆANJE Svska
Ves,ŠAH – pojedinačno Tihomir Želježnjak, Strahoninec 6,5, ekipno Gornji Mihaljevec 19, STRELJAŠTVO pojedinačno Zvonimir Turk, Čakovec 174, ekipno Belica 611, MALI NOGOMET- ekipno. Podturen – Dekanovec,
STOLNI TENIS – pojedinačno Božidar Krnjoul, Šenkovec - ekipno Šenkovec, POTEZANJE KONOPCA Ivanovec.
Zbrojem rezultata svih disciplina ukupni poredak prve tri ekipe na XIX. sportskom natjecanju je:1. Čakovec 106, 2.
Sveti Juraj na Bregu 106, 3. Savska Ves 88. Medalje i pehare nagrađenima su uručivali zamjenik župana
Međimurske županije Zoran Vidović, načelnik općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Nagrajsalović, predsjednik
općinskog vijeća općine Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger, predsjednik podružnice UDVDR Stjepan Horvat i
predsjednik ogranka UDVDR Sveti Juraj na Bregu Goran Zadravec.
25.lipnja, u Zasadbregu,održani su 1. Susreti djece hrvatskih branitelja domovinskog rata Međimurske
županije kao izlučno natjecanje za nastup na Državnim susretima djece hrvatskih branitelja koji će se održati krajem
kolovoza u Savudriji. Na susretima je nastupilo 70 djece. Natjecanje se odvijalo u dvije dobne kategorije. Mlađa od 1.
do 5. razreda OŠ i starija od 6. razreda OŠ do 1. razreda SŠ.Temeljem rezultata pravo nastupa na Državnim
susretima stekli su:STOLNI NOGOMET: Mlađi: Petar Jakupak i Domagoj Haramija iz Donje Dubrave, Stariji: Dominik
Haramija i Emil Kovač iz Donje Dubrave, Josip Dominić iz Čakovca i Tomislav Radmanić iz Donje Dubrave.
ELEKTRONSKI PIKADO: Mlađi: Mihael Jančec iz Male Subotica, Florija Horvat iz Sv.Jurja na Bregu,Luka Zadravec iz
Sv. Jurja na Bregu, Stariji: Ivan Hajdinjak iz D. Dubrave, Ninoslav Juras iz M.Subotice, Filip Mirić iz Donje Dubrave.
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LIKOVNA RADIONICA: Mlađi: Zrinka Banec iz M. Subotice, Ema Polanec iz Mihovljana, Mirna Vibovec iz Mihovljana
Stariji: Dora Marčec iz Strahoninca, Karla Vugrinec iz Male Subotic, Tamara Bistrović iz Čakovca.
MODELIRANJE: Mlađi: Barbara Sačer iz Strahoninca,Lucija Horvat iz Sv.Jurja na Bregu, Stariji: Ema Gunc iz
Mihovljana.
5. kolovoza na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, i obljetnicu VRO OLUJA na
nivou ogranaka održani su tradicionalni Memorijalni sportski susreti za poginule hrvatske branitelje u Štrigovi,
Šenkovcu, Belici, Savskoj Vesi. Susreti su održani u sportskom natjecanju u boćanju, streljaštvu, beli, odbojci na
pijesku i pikado. Sveti Martin na Muri općinska biciklijada pod nazivom Biciklom protiv zaborava.
21. Rujna u Virovitici je održano 18. Športsko natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Republike Hrvatske. Ekipa Međimurske županije nastupila je u svim sportskim disciplinama i postigla sljedeće
rezultate: mali nogomet 12.mjesto, Konop 11 mjesto, streljaštvo 9. Mjesto, kuglanje 6. Mjesto, šah 10. Mjesto,
Boćanje 12. Mjesto, Stolni tenis 13 mjesto. U ukupnom poredtku od 21 županije zauzeli smo solidno 10 mjesto. U
pojedinačnoj konkurenciji treće mjesto u šah na 3.ploči osvojio je Miroslav Nagrajsalović i u kuglanju Ivan Rođak.
2014.

1.svibnja u Ivanovcu na ribnjaku ŠRD Linjak“ održano je 15. Županijsko ribičko natjecanje članova
UDVDR-a Međimurske županije u lovu udicom na plovak. Sudjelovalo je 18 ekipa ogranaka i Udruga branitelja i
stradalnika Međimurske županije.
6. lipnja sudjelovali smo na 1. Susretima branitelja Sjeverozapadne Hrvatske u Varaždinu u kuglanju, beli i
pikadu.
25.lipnja na dan državnosti u Mihovljanu smo održali 20. Sportsko natjecanje DVDR-a Međimurske
županije u sedam sportskih disciplina kao izlučno natjecanje za odabir natjecatelja za Državno natjecanje na kojemu
je sudjelovalo 20 ekipa ogranaka s 500 natjecatelja.
25.lipnja također u Mihovljanu smo održali 2. Susrete djece hrvatskih branitelja Međimurske županije.
Na natjecanju je nastupilo 100 djece koji su svoje vještine iskazali u : stolnom nogometu, elektronskom pikadu,
likovnoj radionici, modeliranju.
5. kolovoza na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, i obljetnicu VRO OLUJA na
nivou ogranaka održani su tradicionalni Memorijalni sportski susreti za poginule hrvatske branitelje u Štrigovi,
Šenkovcu, Belici, Savskoj Vesi. Susreti su održani u sportskom natjecanju u boćanju, streljaštvu, beli, odbojci na
pijesku i pikado. Sveti Martin na Muri općinska biciklijada pod nazivom Biciklom protiv zaborava.
Od 25. do 28. kolovoza u dječjem odmaralištu “Vladimir Nazor” u Savudriji održani su Državni susreti
djece hrvatskih branitelja pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja. Na susretima je sudjelovalo oko 500 djece iz
čitave Hrvatske. Našu županiju predstavljalo je 21 dijete članova Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata,
koji su pravo nastupa stekli svojim rezultatima na 2. Županijskim susretima održanim 25.6. u Mihovljanu.
Sva djeca su postigla zavidne rezultate u svim disciplinama u kojima su nastupali i dostojno zastupali naše
Međimurje, a za svoj trud su nagrađeni medaljama. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Domagoj Haramija - Petar
Jakupak iz Donje Dubrave u stolnom nogometu i Luka Zadravec iz Zasadbrega u elektronskom pikadu
Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Matija Vidaković iz Čakovca u elektronskom pikadu i Emanuela Vugrinec iz
Palovca u modeliranju.Treće mjesto i brončane medalje osvojili su Luka Janušić - Patrik Dodlek iz Belice u stolnom
nogometu, Valentino Mezga iz Zasadbrega u elektronskom pikadu, Natali Kovačić iz Brezja u likovnoj radionici i
Mihael Gunc iz Mihovljana u modeliranju.
22. rujna Poodružnica UDVDR-a Brodsko-posavske županije u Novoj Gradiški ugostila je 1.200 natjecatelja
dragovoljaca i veterana domovinskog rata iz svih županija na 19. Sportskom natjecanju DVDR-a RH. Dragovoljci i
veterani su svoju snagu i vještine odmjerili u osam sportskih disciplina. U malome nogometu međimurski branitelji bili
su 14., u potezanju konopca su osvojili 15 mjesto, u streljaštvu su bili 11., kuglanju 6., šahu 12, boćanju 9., stolnom
tenisu 5. i u elektronskom pikadu 3.Zbrojem osvojenih bodova po sportskim disciplinama prvo mjesto osvojila je ekipe
Primorsko-goranske županije, drugo mjesto Virovitičko-podravska županija, treće mjesto Istarska županija, dok su
Međimurci u ukupnom plasmanu osvojili 8. mjesto od 21 ekipe. Gordana Bakač iz Zasadbrega osvojila je zlatnu
medalju u elektronskom pikadu kao i Srećko Heric iz Štrigove u šahu na četvrtoj ploči. Uz malu više sportske sreće i
manjeg otkazivanja, rezultati su mogli biti i puno bolji.
2015.

1. svibnja. Povodom Dana Međimurske županije, Međunarodnog praznika rada i 20. obljetnice VRO
“Bljesak” , Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata - podružnica Međimurske županije, već 16. godinu
organizira tradicionalno ribičko natjecanje hrvatskih branitelja Domovinskog rata Međimurske županije u lovu
udicom na plovak. Ovogodišnje natjecanje održano je u Otoku na ribnjaku Perutnica ŠRD “Glavatica”Prelog.
Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Međimurske županije i Grada Preloga, a u organizaciji ogranka UDVDR-a
Prelog. U jutarnjim satima, prije početka natjecanja, natjecatelje je obišao i zamjenik župana Zoran Vidović.
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Gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek sa svojim suradnicima, Slavko Markač, predsjednik ogranka Prelog,
Stjepan Horvat, predsjednik i Dražen Tkalec, tajnik podružnice proglasili su rezultate natjecanja i uručili medalje i
pehare najboljima. Uz tradicionalno kvalitetan vojnički grah na natjecanju je sudjelovala dvadeset i jedna ekipa,
odnosno šezdeset i troje natjecatelja. U pojedinačnoj kategoriji u Sektoru A najbolji je bio Darko Oreški iz Murskog
Središća ispred Dragutina Čeha iz Belice i Dalibora Sabola, člana ZU HVIDR-a Međimurske županije. U Sektoru B
pobijedio je Vladimir Kos, član Udruge veterana inženjerijske bojne Čakovec, drugi je bio Vlado Šimunić iz Ivanovca,
a treći Vladimir Špiranec iz Savske Vesi. Mladen Tkalec iz ogranka Podturen – Dekanovec bio je najbolji u Sektoru C
ispred Željka Žnidarića iz Nedelišća i Darka Bočkaja iz Belice. Najbolji u pojedinačnoj kategoriji nagrađeni su
medaljama.U ekipnom plasmanu prvo mjesto odvojio je ogranak UDVDR-a iz Savske Vesi, na drugo mjesto plasirao
se ogranak iz Belice, treći je bio ogranak iz Nedelišće, četvrti Prelog, dok su peto mjesto osvojili gosti iz Zveze
veteranov vojne za Sloveniju Ljutomer. Najbolje ekipe za nagradu su primile pehare. Ulovom od 5752 grama naj bičem natjecanja proglašen je Mladen Tkalec iz ogranka UDVDR-a Podturen - Dekanovec.
25.lipnja Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
– podružnica Međimurske županije i ogranak Nedelišće pod pokroviteljstvom Općine Nedelišće i Međimurske
županije, u četvrtak, 25. lipnja organizirali su 21. Sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Međimurske županije. Na natjecanju je nastupilo 20 ekipa ogranaka Udruge s oko 500 natjecatelja. Na otvaranju
natjecanja prigodnim govorima braniteljima su se obratili: gosp.Marijan Perger predsjednik ogranka UDVDR-a
Nedelišće, gosp. Darko Dania načalenik Općine Nedelišće, gosp. Stjepan Horvat predsjednik podružnice UDVDR-a
Međimurske županije, a sama natjecanja je otvorio gosp. Zoran Vidović zamjenik župana Međimurske županije.
Ceremoniju otvaranja natjecanja svojim nastupom uveličale su mažoretkinje i limena glazba Nedelišće. Rezultati
natjecanja su sljedeći:Kuglanje najbolji Ogranak čakovec, boćanje Strahoninec, šah Gornji Mihaljevec, streljaštvo
Strahoninec, mali nogomet mala Subotica, potezanje konopca Ivanovec, stolni tenis Čakovec.Najbolje tri ekipe u
ukupnom poredtku XXI. Sportskom natjecanju su:1.Čakovec 91, 2. Belica, 83,3. Prelog 82.
25.lipnja u Nedelišću su održani 3. Susreti djece hrvatskih branitelja Međimurske županije, kao izlučno
natjecanje za nastup na Državnim susretima djece hrvatskih branitelja koji će se održati 1.-3.rujna u Savudriji. Na
susretima je nastupilo 70 djece. Natjecanje se odvijalo u dvije dobne kategorije. Mlađa od 1. do 5. razreda OŠ i starija
od 6. Razreda OŠ do 1. razreda SŠ. Temeljem rezultata pravo nastupa na Državnim susretima stekli su:
STOLNI NOGOMET: Mlađi: Filip Godina iz Belice i Nikola Šafarić iz Štrigove,Stariji: Matija Zadravec iz Gornjeg
Mihaljevca i David Miser iz Donje Dubrave,Nikola Tkalec i Vedran Tkalec iz Gornjeg Mihaljevca
ELEKTRONSKI PIKADO;Mlađi: Marko Škuba iz Čakovca,Jan Kunčić iz Čakovca, Denis Mesarić iz Sv. Jurja na Bregu
Stariji: Valentino Mezga iz Sv. Jurja na Bregu, Antonio Blažić iz M. Subotice, Bruno Perhoč iz Svetog Jurja na Bregu
LIKOVNA RADIONICA: Mlađi:Iva Kočiš iz Preloga, Karlo Novak iz Gornjeg Mihaljevca, Lana Stupar iz Čakovec,
Stariji: Zrinka Banec iz Male Subotice, Mateja Kraljić iz Gornjeg Mihaljevca, Karla Vugrinec iz Male Subotice,
MODELIRANJE: Mlađi:Mihael Horvat iz Sv. Jurja na Bregu,Stariji:Lucija Horvat iz Sv.Jurja na Bregu, Ema Gunc iz
Mihovljana.
5. kolovoza na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, i obljetnicu VRO Oluja na
nivou ogranaka održani su tradicionalni Memorijalni sportski susreti za poginule hrvatske branitelje u Štrigovi,
Šenkovcu, Belici, Savskoj Vesi. Susreti su održani u sportskom natjecanju u boćanju, streljaštvu, beli, odbojci na
pijesku i pikado. Sveti Martin na Muri općinska biciklijada pod nazivom Biciklom protiv zaborava.
OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA:
2012-2013
Provodili smo Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja
koje provodi Ministarstva branitelja upoznajući i pomažući članove s javnim pozivima i mogućnostima programa kao i
potrebnom dokumentacijom.
2014.
Tijekom travnja i svibnja 2014. u suradnji s Međimurskom županijom, Gradom Čakovcem, matičnim
Osnovnim školama, Udrugom informatičara Međimurja i udrugom studenata Prelog organizirali smo i održali
Osnovna tečaj iz informatike u trajanju od 30 nastavnih sati u Čakovcu, Prelogu i Donjoj Dubravi sa po 20
polaznika i na taj način osposobili ukupno 60 članova Udruge.
Provodili smo Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja
koje provodi Ministarstva branitelja upoznajući i pomažući članove s javnim pozivima i mogućnostima programa kao i
potrebnom dokumentacijom.
2015.
Tijekom travnja u suradnji s Međimurskom županijom, Općinom Nedelišće, Osnovnom školam Nedelišće,
organizirali smo i održali
Osnovna tečaj iz informatike u trajanju od 30 nastavnih sati sa 20 polaznika.
Organizacija tečajeva se nastavlja u listopadu i studenom za članove i ogranke Šenkovec, Mursko Središće i Mala
Subotica sa ukupno još zainteresiranih 50 polaznika.
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Provodili smo Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja
koje provodi Ministarstva branitelja upoznajući i pomažući članove s javnim pozivima i mogućnostima programa kao i
potrebnom dokumentacijom.
ČUVANJE USPOMENA NA DOMOVINSKI RAT I POGINULE HRVATSKE BRANITELJE, OBILJEŽAVANJE
OBLJETNICA I SVEČANOSTI:
2012.
Za državne blagdane i praznike Dan državnosti 25.6., Dan pobjede, domobvinske zahvalnosti Dan
hrvatskih branitelja 5.8., Dan neovisnosti 8.10., Dan mrtvih 1.11. u okviru zajedničke delegacije Koordinacije udruga
domovinskog rata Međimurske županije na središnji spomenik poginulim hrvaskim braniteljima u Čakovcu i spomen
zid polažemo vijence i palimo cvijeće uz sudjelovanje Počasnog zdruga UDVDR-a.
28. lipnja u suradnji s Gradom organiziramo obilježavanje 21. obljetnice zaustavljanja tenkovske kolone
JNA 1991, u Murskom Središću prilikom napada na Sloveniju.
5. kolovoza sudjelovali smo u obilježavanju u Kninu 17. obljetnici VRO „Oluja“.
17. rujna obilježavajući u suradnji s Međimurskom županijom 21 obljetnicu spomendana oslobođenja
Međimurja 1991. postavljena je Spomen ploča u vojarni u Čakovcu kao spomen na dana zauzimanja Kasarne JNA
1991. godine strane ZNG. Program obilježavanj sastojao se od Mise za branitelje, polaganje vijenca, otkrivanje
slpomen ploče, Svečane akademije i sportskih susreta.
1. studenog na Dan svih svetih palimo svijeće na grobove poginule hrvatske branitelja s područja
Međimurske županije.
17. studenog tradicionalno u Vukovaru sudjelujemo u koloniji sjećanja na žrtvu Vukovara, te isto
obilježavamo u Međimurju s osnovnim školama u našim ograncima paljenjem lampaša.
19. studenog u suradnji s općinom Nedelišće postavljena je i otkrivena spomen ploča na zgradi općine
Nedelišće za šestoricu poginulih hrvatskih branitelje s područja općine Nedelišće, i u Pušćinama na zgradu
Vatrogasnog doma za poginulog vukovaarskog branitelja iz Pušćina Božidara Košira. Svečanost otkrivanja
započelaje svetom misom uz nazočnost uz nazočnost članova obitelji, političkog rukovodstva općine i županije.
2013.
Za državne blagdane i praznike Dan državnosti 25.6., Dan pobjede, domobvinske zahvalnosti Dan
hrvatskih branitelja 5.8., Dan neovisnosti 8.10., Dan mrtvih 1.11. u okviru zajedničke delegacije Koordinacije udruga
domovinskog rata Međimurske županije na središnji spomenik poginulim hrvaskim braniteljima u Čakovcu i spomen
zid polažemo vijence i palimo cvijeće uz sudjelovanje Počasnog zdruga UDVDR-a.
28. lipnja u suradnji s Gradom organiziramo obilježavanje 22. obljetnice zaustavljanja tenkovske kolone
JNA 1991, u Murskom Središću prilikom napada na Sloveniju.
5. kolovoza sudjelovali smo u obilježavanju u Kninu 18. obljetnici VRO Oluje.
17. rujna obilježavajući u suradnji s Međimurskom županijom 22. obljetnicu spomendana oslobođenja
Međimurja 1991. postavljena je Spomen ploča na objekt bivše karaule u Goričanu kao spomen na dana zauzimanja
Karaule JNA 1991. godine od strane ZNG. Program obilježavanj sastojao se od Mise za branitelje, polaganje vijenca,
otkrivanje slpomen ploče, Svečane akademije u nazočnosti predsjednika RH dr. Ive Josipovića .
U okviru obilježavanja obljetnice na našu inicijativu u suradnji s Međimurskom županijom i Muzejem Međimurja
Čakovec kao i ostalim braniteljskim i stradalničkim Udrugama na 200 kvadrata prostora postavljen je stalni postav
izložbe Međimurje u Domovinskom ratu u Muzeju Međimurja u Čakovcu.
6. listopada organiziran je izlet za članove naše Udruge na baniju Jasenovac-Dubica-Kostajnica područje
sudjelovanja dpmociljnih postrojbi u VRO Oluja.
1. studenog na Dan svih svetih palimo svijeće na grobove poginule hrvatske branitelja s područja
Međimurske županije.
17. studenog tradicionalno u Vukovaru sudjelujemo u koloniji sjećanja na žrtvu Vukovara, te isto
obilježavamo u Međimurju s osnovnim školama u našim ograncima paljenjem lampaša.
6.prosinca delegacija naše Udruge u suradnji s županijom , a na poziv gradonačalnika Lipika sudjelovala je
u obilježavanju Dana oslobođenja grada Lipika, s obzirom da je Međimurska postrojba 54.sb HV Čakovec uz
nekolicinu domaćih branitelja i pripadnika Merčepove postrojbe 6.12.1991. godine oslobodila grad Lipik.
Tijekom čitave godine obilježavamo obljetnice pogibije hrvatskih branitelja s područja naše županije paleći
svijeće na njihove grobove s predstavnicima obitelji i lokalne politike.
2014.
Za državne blagdane i praznike Dan državnosti 25.6., Dan pobjede, domobvinske zahvalnosti Dan
hrvatskih branitelja 5.8., Dan neovisnosti 8.10., Dan mrtvih 1.11. u okviru zajedničke delegacije Koordinacije udruga
domovinskog rata Međimurske županije na središnji spomenik poginulim hrvaskim braniteljima u Čakovcu i spomen
zid polažemo vijence i palimo cvijeće uz sudjelovanje Počasnog zdruga UDVDR-a.
Travanj sudjelovali smo u otkrivanju spomen ploče kod Pakraca za poginulog hrvatskog branitelja Josipa
Topleka i dvojice policajca.
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28. lipnja u suradnji s Gradom organiziramo obilježavanje 23. Obljetnice zaustavljanja tenkovske kolone
JNA 1991, u Murskom Središću prilikom napada na Sloveniju.
29. travnja u okviru obilježavanja Dana Međimurske županije Počasni zdrug UDVDR je sudjelovao u
Mimohodu povijesnih postrojbi iz RH u organizaciji Zrinske garde Čakovec.
5. kolovoza sudjelovali smo u obilježavanju u Kninu 19. obljetnici VRO „Oluja“.
17. rujna obilježavajući u suradnji s Međimurskom županijom 23. obljetnicu spomendana oslobođenja
Međimurja 1991. postavljena je Spomen ploča i otkriven Muzejski postav na otvorenom zrakoplov MIG-21 na
aerodromu Pribislavec kao zahvala hrvatskim braniteljima Međimurja, Domovinskom ratu, Eskadrili lakih borbenih
zrakoplova višrstruke namjene Čkaovec i počecima svaranja HRZ PZO. Program obilježavanj sastojao se od Mise za
branitelje, polaganje vijenca, otkrivanjem Muzeja na otvorenom, Svečane akademije u nazočnosti predsjednika RH
dr. Ive Josipovića,dodijeljena su odličja Nikole Zrinskih 54.samostalnoj bojni HV Čakovec i 34. inžinjerijskoj bojni HV
Čakovec.
U listopadu organiziran je izlet za članove Udruge u Pakrac i Lipik na bojišnice sudjelovanja domiciljnih
postrojbi.
1. stujdenog na Dan svih svetih palimo svijeće na grobove poginule hrvatske branitelja s područja
Međimurske županije.
17. studenog Organizirali smo u suradnji s Međimurskom županijom, Gradom Čakovcem, Učenicima
Osnovnih i Srednjih škola s područja grada Kolonu sjećanja i paljenje svijeća pod nazivom „I u mom gradu Vukovar
svijetli“
Tijekom čitave godine obilježavamo obljetnice pogibije hrvatskih branitelja s područja naše županije paleći
svijeće na njihove grobove s predstavnicima obitelji i lokalne politike.
2015.
Za državne blagdane i praznike Dan državnosti 25.6., Dan pobjede, domobvinske zahvalnosti Dan
hrvatskih branitelja 5.8., u okviru zajedničke delegacije Koordinacije udruga domovinskog rata Međimurske županije
na središnji spomenik poginulim hrvaskim braniteljima u Čakovcu i spomen zid polažemo vijence i palimo cvijeće
uz sudjelovanje Počasnog zdruga UDVDR-a.
28. lipnja u suradnji s Gradom organiziramo obilježavanje 24. obljetnicu zaustavljanja tenkovske kolone
JNA 1991, u Murskom Središću prilikom napada na Sloveniju.
5. kolovoza sudjelovali smo u obilježavanju u Kninu 20. obljetnici „VRO Oluja“.
Do rujna o.g. obilježavamo obljetnice pogibije hrvatskih branitelja s područja naše županije paleći svijeće na
njihove grobove s predstavnicima obitelji i lokalne politike.
DUHOVNA OBNOVA HRVATSKIH BRANITELJA
2012.

Za sve državne blagdane i praznike organiziramo služenje svete mise za poginule,umrle i nestale hrvatske
branitelje.
U rujnu smo organizirali dvodnevno hodočašće članova s članovima njihovih obitelji u Međugorje.
5. listopada sudjelovali smo na 20. hodočašću vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetištu Majke
božje bistričke u Mariji Bistrici.
2013.

Za sve državne blagdane i praznike organiziramo služenje svete mise za poginule,umrle i nestale hrvatske
branitelje.
4. listopada sudjelovali smo na 21. hodočašću vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetištu Majke
božje bistričke u Mariji Bistrici.
2014.

Za sve državne blagdane i praznike organiziramo služenje svete mise za poginule,umrle i nestale hrvatske
branitelje.
8.svibnja do 17. svibnja uključili smo se u Međunarodno hodočašće vojske i policije u Luordes na način
da je član Udruge Mario Horvat put od Čakovca do Luordes dug 1770 kilometra prošao biciklom, akcija je financijski
podržana od strane Ministarstva branitelja.
6. listopada sudjelovali smo na 22. hodočašću vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetištu Majke
božje bistričke u Mariji Bistrici.
2015.

Za sve državne blagdane i praznike organiziramo služenje svete mise za poginule,umrle i nestale hrvatske
branitelje.
16.-17. travnja. organizirali dvodnevno hodočašće članova s članovima njihovih obitelji u Međugorje.
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UKLJUČIVANJE U AKCIJE KOJE PROVODI LOKALNA ZAJEDNICA I ZA LOKALNU ZAJEDNICU
2012.-2015.
Travanj uključivanje u akciju na nivou općina i gradova čišćenja okoliša povodom Dana planete Zemlja
„ Manje smeća više cvijeća“ i provođenja Zelene agende.
Svibanj uključivanje i pomoć u realizaciji akcije Kretanjem do zdravlja, organiziranje biciklijade.
Svibanj sudjelovanje u akciji „Spust Murskih ladji“ od Austrije preko Slovenije do Međimurja s jednom
braniteljskom lađom i posadom.
28.6.-9.7.2014. za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u rukometu U-18 žene , grupe C čije su se
utakmice odigravale u Čakovcu za vrijeme trajanja utakmica održavali smo redarsku službu na poziv organizacijskog
odbora prvenstva.
Srpanj – Kolovoz uključivanje u akciju uništavanja ambrozije „Čupaj ili kosi nisko“
Pomoć oko organizacije pripreme i snimanja glazbenog scenskog spektakla emisije „Lijepom našom“ na
području naše županije organizacija kontrole karata i redarske službe.
Pomoć oko organizacije provođenja Dana županijskih, gradskih, općinskih manifestacija, Turizma,
Urbanovo, Porcijunkolovo.
Uključivanje i pomoć Civilnoj zaštiti i Vatrogasnim postrojbama u obrani od poplave izgradnja zečjih nasipa
na rijeci Muri i Dravi.
Uključivanje u akcije izgradnje i obnove dječjih igrališta i nabava didaktičke opreme za dječje vrtiće.
Izgradnja igrališta za boćanje u Štrigovi, Mihovljanu, Savskoj Vesi, Belici, Šenkovcu.
Izgradnja vlastitih domova branitelja- drvenih kučica u Šenkovcu, Hodošanu i uređenje vanjskog okoliša oko
Doma hrvatskih branitelja u Svetom Martinu na Muri.
SURADNJA I PRIZNANJA:
2012-2015.
Imamo i njegujemo veoma dobro suradnju s nositeljima županijske, gradskih i općinskih vlasti na području
naše županije bez obzira kojoj političkoj opcije pripadaju jer se ne bavimo politikom nego provodimo aktivnosti na
korist naših članova i opće društvene zajednice.
Imamo veoma dobru suradnju s Udrugama stradalnika i branitelja iz Domovinskog rata koje djeluju na razini
Međimurske županije u okviru Koordinacije Udruga iz Domovinskog rata Međimurske županije koju mi kao najveća i
najbrojnija Udruga uspješno vodimo već više od 10 godina..
Razvijamo međunarodnu suradnju, te dobro surađujemo sa OO Zvezom veterana vojne za Sloveniju z
Ljutomera i povremenu suradnju s UBDR Općine Orašje.
Veoma dobro surađujemo i sa sredstvima javnog informiranja koji se rado odazivaju našim aktivnostima i
veoma kvalitetno o tome izvještavaju na svojim portalima: e-medjimurje, e-mina, e-cakovec; u tjednim tiskovinama
Međimurje, Međimurske novine; na radiju: HR Čakovec, Radio 1, Radio 105, Studio M; i na televiziji Srce TV
Čakovec, VTV i HRT.
3.srpnja 2013. godine povodom Dana općine Mala Subotica ogranak UDVDR-a Mala Subotica primio je
najveće općinsko priznanje Plaketu općine Mala Subotica.
30. travnja 2015. godine povodom Dana Međimurske, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH,
Podružnica Međimurske županije dodijeljena je od strane Međimurske županije najveće županijsko priznanje
nagrada „Zrinskih“, za višegodinji aktivan rad.
22. svibnja povodom Dana općine Šenkovec Ogranak UDVDR-a Šenkovec primio je najveće općinsku
priznanje Povelju općine Šenkovec.
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
RAD UDVDR RH PODRUŽNICE OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE
2011.-2015.
Rujan – prosinac 2011.
Svakodnevno okupljanje branitelja i njihovih obitelji u prostorijama udruge gdje im se pružaju potrebite informacije i
upućuje ih se u institucije koje mogu riješiti njihove probleme. Aktivan i konstruktivan rad u Kordinaciji udruga
proisteklih iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije.
listopad- Sudjelovanje na 16. DŠNDVDR RH Plitvička jezera 2011.listopad- Rad na V. Izvještajno izbornom saboru
UDVDR RH- Plitvička jezera.
studeni- Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar(polaganje vjenaca i paljenje svijeća). studeni - Hodočašće u
Međugorje (50 hodočasnika).
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prosinac- polaganje vjenaca izaslanstva Udruge prigodom obilježavanja Dan grada Osijeka. prosinac- Božićni
blagdani
2012.
Svakodnevno okupljanje branitelja i njihovih obitelji u prostorijama udruge gdje im se pružaju potrebite informacije i
upućuje ih se u institucije koje mogu riješiti njihove probleme. Aktivan i konstruktivan rad u Kordinaciji udruga
proisteklih iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije.
ožujak- Promocija knjige gen.Barića (Asimetrično ratovanje).
ožujak-Nazočnost na izbornom saboru UDVDR u Belom Manastiru.
travanjNazočnost na obilježavnju akcije Baranja.travnj- Promocija knjige general pukovnik Ante Gotovina.
lipanj- Organizacija i sudjelovanje na ribičkom natjecanju branitelja u Vladislavcima.
lipanj- Sudjelovanje
na reginalnom športskom natjecanju u Orahovici.
lipanj- Obilježavanje Dana Osječkih
branitelja (organizacija sajma braniteljskih zadruga).
srpanj- Odlazak djece na ljetovanje u Rovinj, obilazak djece od strane delegacije iz udruge. kolovoz-Polaganje
vjenca na obilježavanju 21.godišnjice pogibije pripadnika P.P. Dalj.kolovoz-Obilježavanje Dana pobjede.
listopad-Sudjelovanje na 17.DŠNDVDR RH koprivnica 2012. listopad- Rad na X.Izvještajnom Saboru UDVDR RH.
listopad-Hodočašće u Međugorje.
studeniOrganizacija molitve i bdjenja za generale u Hagu.
studeni-Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar(polaganje vjenaca i paljenje svijeća).
prosinac-Polaganje vijenaca povodom dana grada Osijeka. prosinac -Božićni blagdani.
2013
Svakodnevno okupljanje branitelja i njihovih obitelji u prostorijama udruge gdje im se pružaju potrebite informacije i
upućuje ih se u institucije koje mogu riješiti njihove probleme. Aktivan i konstruktivan rad u Kordinaciji udruga
proisteklih iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije.
ožujak- izvještajni Sabor UDVDR RH Podružnice Osječko- baranjske županije.
travanj- Polaganje
vjenaca na obilježavnju akcije Baranja.
travanj - otkrivanje spomen obilježja poginulim braniteljima – Levanjske Varoš
svibanj – nazočnost na proslavi akcije Bljesak.
lipanj- Organizacija i sudjelovanje na ribičkom natjecanju branitelja u Vladislavcima.
lipanj- Obilježavanje
Dana Osječkih branitelja (organizacija sajma braniteljskih zadruga).
srpanj-Športska izlučna natjecanjaUDVDR RH Podružnice Osječko – baranjske županije.kolovoz-Polaganje vjenca
na obilježavanju 22.godišnjice pogibije pripadnika P.P. Dalj.
kolovoz-Obilježavanje Dana pobjede.
rujan-Sudjelovanje na 18.DŠNDVDR RH Virovitca 2013.
studeni-Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar(polaganje vjenaca i paljenje svijeća).
prosinac - Polaganje vijenaca povodom dana grada Osijeka.
2014.
Svakodnevno okupljanje branitelja i njihovih obitelji u prostorijama udruge gdje im se pružaju potrebite informacije i
upućuje ih se u institucije koje mogu riješiti njihove probleme. Aktivan i konstruktivan rad u Kordinaciji udruga
proisteklih iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije.
veljača- Izvještajni Sabor UDVDR RH Podružnice Osječko- baranjske županije.
travanj- Polaganje vjenaca na obilježavnju akcije Baranja.
svibanj – nazočnost na proslavi akcije Bljesak.
lipanj- Organizacija i sudjelovanje na ribičkom natjecanju branitelja u Vladislavcima.
lipanj- Obilježavanje Dana
Osječkih branitelja (organizacija sajma braniteljskih zadruga).
lipanj-Športska izlučna natjecanjaUDVDR RH
Podružnice Osječko – baranjske županije.
kolovoz-Polaganje vjenca na obilježavanju 23.godišnjice pogibije pripadnika P.P. Dalj.kolovoz-Obilježavanje Dana
pobjede.
rujan- Sudjelovanje na 19.DŠNDVDR RH Nova Gradiška 2014.
studeni-Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar(polaganje vjenaca i paljenje svijeća).
prosinac - Polaganje vijenaca povodom dana grada Osijeka.
siječanj - kolovoz 2015.
ožujak- Izvještajno izborni Sabor UDVR RH Ogranak Osijek.
travanj-Izvještajno izborni Sabor UDVDR RH Pdrružnica Osk- bar. Županije. travanj- Polaganje vjenaca na
obilježavnju akcije Baranja. svibanj – nazočnost na proslavi akcije Bljesak.
lipanj- Obilježavanje Dana Osječkih branitelja (organizacija sajma braniteljskih zadruga).
lipanj-Športska
izlučna natjecanjaUDVDR RH Podružnice Osječko – baranjske županije.
Srpanj- otkrivanje spomen obilježja poginulum braniteljima općine Erdut u Dalju
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kolovoz-Polaganje vjenca na obilježavanju 24.godišnjice pogibije pripadnika P.P. Dalj.kolovoz-Obilježavanje Dana
pobjede. kolovoz- sastanak Regije Istok u svezi izbornog Sabora
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE U PERIODU OD 2011. DO 2015. GOD.
U izvještajnom razdoblju između dva izborna Sabora, UDVDR Podružnica Požeško-slavonske županije zajedno sa
svim ograncima (Ogranak Požega, Pleternica, Pakrac-Lipik, Brestovac, Kutjevo, Kaptoli i Čaglin) provela je slijedeće
aktivnosti :
2011.godina
A)REDOVNA DJELATNOST:
-U programu redovne djelatnosti podružnica je održala redovni godišnji izvještajni sabor, kao i sjednice Središnjeg
odbora . Redovno smo izvještavali članstvo preko svojih ogranaka o svim promjenama i novostima o pravima
hrvatskih branitelja (prednosti pri zapošljavanju, fondu i zakladi hrvatskih branitelja itd.). Temeljem statutarnih obveza
Ogranci UDVDR Podružnice Požeško-slavonske županije održali su svoje Izvještajne sabore i to kako slijedi:
Ogranak Požega 25. Ožujka 2011. G., Ogranak Čaglin Izvještajni je sabor održao 17. siječnja 2011.godine,Ogranak
Pleternica i Ogranak Kaptol su svoje sabore održali 11. veljače 2011. Godine,Ogranak Brestovac Izvještajni je sabor
održao 22.4.2011. godine a Ogranak Pakrac Lipik Izvještajni je sabor održao 7. srpnja 2011. godine.
-PRIJEDLOG I PROGLAŠENJE POČASNOG GRAĐANINA GRADA POŽEGE
Naša Podružnica dala je prijedlog da se umirovljeni general pukovnik mr.sc. Miljeko Crnjac, ujedno i predsjednik
Podružnice proglasi počasnim građaninom Grada Požege. Prijedlog su podržale sve Udruge, članice Koordinacije
udruga proistekle iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije.
Odlukom Grada Požege general pukovnik u mirovini Miljenko Crnjac je proglašen počasnim građaninom Grada
Požege, za veliki doprinos u stvaranju oružanih snaga RH kao i za obranu Požege, Požeštine i Republike Hrvatske u
Domovinskom ratu.
- zajedno sa Koordinacijom braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
16.04.2011.godine organizirali smo prosvjedni skup osude Haške presude i potpore hrvatskih generalima Anti
Gotovini i Mladenu Markaču
B)SPORTSKI PROGRAM
Sudjelovali smo na 3. Regionalnim športskim igrama dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Slavonije i Baranje, u
Osijeku. Ogranak Čaglin organizirao je 6. Županijsko športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Požeško-slavonske županije 02.07.2011. Od 14. do 16. listopada 2011. Godine sudjelovali smo na natjecanju
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH „Plitvička jezera 2011“.
C)OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA
-organizirali smo obilježavanje jubilarne, dvadesete godišnjice osnutka slavnog 63. samostalnog bataljuna ZNG-a .
Svečano postrojavanje pripadnika upriličeno je 11. lipnja 2011. godine na stadionu NK „Dinama“ u Vidovcima.
Prisutnima se obratio ministar obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić izaslanik predsjednika
RH brigadni general Ivan Jurić, te brojni gosti. U spomen na poginule i umrle branitelje iz Vidovaca i Dervišage
otkrivena je spomen ploča poginulim, a posvećen je i temeljni kamen 63.samostalnog bataljuna koji je u Udbini za
Dan hrvatskih mučenika položen u zid sjećanja svih ratnih postrojbi Hrvatske vojske.
-Svečanom akademijom 05.studenog 2011. godine obilježili smo 20. obljetnicu osnutka 123. brigade. Kroz
dokumentarne fotografije, zapise novinara, ali i kroz dio filmova ratnih snimatelja prezentiran je nastanak 123.
brigade, ali i vrijeme i okolnosti u kojima je brigada nastajala i razvijala se. Na svečanoj akademiji petorici pripadnika
123. brigade od kojih jednom posthumno dodijeljena su odlikovanja koje im je uručio izaslanik predsjednika
Republike Hrvatske, general pukovnik Slavko Barić.Uoči svečane akademije kod Spomen obilježja poginulim
braniteljima na Trgu 123. brigade položeni su vijenci i zapaljene su svijeće za sve poginule i umrle pripadnike 123.
brigade.
-02.prosinca 1991.godine obilježili smo dvadesetu obljetnicu stradavanja 11 hrvatskih branitelja na „Bazi Papuk“,
koja je i do danas ostala mjesto najvećeg stradanja u Domovinskom ratu na tlu požeštine. Podno spomenika koji je
podignut na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na vječno sjećanje.
D)HUMANITARNA DJELATNOST
- U suradnji s humanitarnim odjelom UDVDR pridružili smo se akciji „POMOZIMO DJECI HRVATSKIH BRANITELJA
KUPNJOM INFORMATIČKE OPREME te smo 08.04.2011.godine prisustvovali svečanosti dodjele računala djeci iz
višečlanih obitelji, koja je održana u konferencijskoj dvorani Studentskog naselja Stjepan Radić na Savi u Zagrebu.
Računala su tom prilikom dobili Denis Kihas iz Pakraca, Valentina Pavlović iz Vetova, Marija Abramović iz Pleternice
i Martina Uljatovski iz Ruševa)
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E)MEĐUNARODNA AKTIVNOST
21.-29.lipnja 2011.god. (Melbourne i Geelong-Australija)
Umirovljeni časnici Hrvatske vojske, brigadir Krešimir Pavelić tajnik UDVDR RH Podružnice Požeško-slavonske
županije i pukovnik Bruno Čavić, na poziv Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbournu predstavljali su
izaslanstvo Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske na svečanom obilježavanju Dana
državnosti Republike Hrvatske u Melbourneu i Geelongu
F) REALIZACIJA PROJEKTA „SAT ISTINE“
Naša Udruga započela je u 2010. godini s pripremom i provedbom projekta pod nazivom „SAT ISTINE“. Ovim
projektom želimo učeničkoj populaciji predstaviti istinu o Domovinskom ratu na našem području kroz posjet Spomen
sobi Domovinskog rata, izložbu fotografija, predavanje i prikaz autentičnog filma iz Domovinskog rata, odnosno na
edukativan i zanimljiv način približiti istinu o Domovinskom ratu i istovremeno poslati jasnu poruku tko je žrtva a tko
agresor, pouku o neprihvatljivosti nasilja, potrebi dijaloga i tolerancije. Voditelj Projekta i programa je sudionik ratnih
događanja na našem prostoru, član naše Udruge umirovljeni bojnik Mario Kalan dipl. ing. educirani i ovlašteni
predavač koji je pripremu i realizaciju projekta odrađuje volonterski. Projekt je proveden u sve tri Osnovne škole u
Požegi: OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića s naznakom da je predavanje učenicima OŠ
Dobriše Cesarića održano kao terenska nastava u Spomen parku Sokolovac, legendarnom i povijesnom mjestu
obrane Požege još od turskih vremena a učenicima je poslije predavanja poslužen vojnički grah za ručak. Projekt je
također proveden i u Osnovnim školama na području Požeško-slavonske županije:OŠ Mladost, Jakšić- OŠ
Z.Turković, Kutjevo- OŠ S.Radića, Čaglin –OŠ I.G.Kovačića, Velika,OŠ D.Lermana, Brestovac- OŠ V.Korajca, Kaptol
– OŠ V.Nazora, Trenkovo, - OŠ F.K.Adžića, Pleternica, te u tri Srednje škole u Požegi : Tehničkoj školi Požega,
Gimnaziji Požega i Katoličkoj Klasičnoj Gimnaziji u Požegi
2012. GODINA
A)REDOVNA DJELATNOST
-naša Udruga dala je potporu članovima udruge u svezi ostvarivanja prava na zapošljavanje utvrđenih odredbom
članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja nalaže obvezu
davanja prednosti pri zapošljavanju djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz
Domovinskog rata, članu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskom branitelju iz
Domovinskog rata u( Đački dom Požega).
-10.svibnja 2012.godine održan je Izvještajno-izborni sabor UDVDR RH Podružnice Požeško-slavonske
županije a napominjemo kako su temeljem statutarnih obveza i svi Ogranci održali svoje Izvještajne sabore
-PRIJEDLOG I PROGLAŠENJE POČASNOG GRAĐANINA GRADA POŽEGE
-Početkom godine na prijedlog naše udruge povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2012. godini
da se zbog iznimnih zasluga za napredak Grada Požege, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske pokojni
Antun Božić, posmrtno proglašen počasnim građaninom Grada Požege.
- organizirali smo promociju knjige „Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih“ 08.svibnja 2012.g.Promociji je
nazočio sam autor dr.sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno
dokumentacijskog centra Domovinskog rata
- Ogranak Pakrac –Lipik organizirao je u 04.svibnja 2012.godine- u sklopu obilježavanje 17.obljetnice VRO
„Bljesak 95“ predavanje „Bljesak u Domovinskom ratu“ na kojem su sudjelovali:
-general zbora Josip Lucić, -general-pukovnik Marijan Mareković,-general-bojnik Marko Lukić, -brigadni general
Tomo Medved, -pukovnik Darko Katuša, -bojnik Ilija Vučemilović Šimunović, dr.Ante Nazor.
–promocija knjige „Preživio sam Vukovar i Ovčaru“ Vilima Karlovića, organizirali smo 05. prosinca 2012. godine
u gradskoj vijećnici Požega . Knjigu je predstavio Srećko Karlović suradnik na knjizi.
B)SPORTSKI PROGRAM
Ogranak Kaptol 30. lipnja 2012. godine bio je domaćin 07. Županijskog športskog natjecanja Udruge dragovoljaca
i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. U Orahovici smo 17.lipnja 2012.godine sudjelovali na 4.
Regionalnom športskom natjecanju dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Slavonije i Baranjea 05.listopada
sudjelovali smo na 17. Državnom športskom natjecanju dragovoljaca i veterana Domovinskog rat „Koprivnica 2012“
C)OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA
-13. lipnja 2012. godine organizirali smo obilježavanje dvadesetprve godišnjice osnutka 63. samostalnog
bataljuna ZNG.Tom prigodom su podno spomenika u sjećanje na prvo postrojavanje bataljuna i na sjećanje za sve
poginule branitelje položeni vijenci i zapaljene svijeće. Povodom obljetnice na terenima nogometnog kluba odigran je
i 1.Memorijalni nogometni turnir na kojem su se susreli nogometaši 63.Samostalnog bataljuna ZNG, ekipa policije PU
Požeško-slavonske županije, ekipa Vojarne 123. brigade HV Požega, ekipa Veterana NK Dinamo Vidovci-Dervišaga
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-09.studenog 2012. godine u Gradskom kazalištu Požega, svečanom smo akademijom obilježili 21. obljetnicu
osnivanja 123. Brigade Hrvatske vojske. Tom prilikom izaslanik predsjednika RH, ministar branitelja Predrag Matić
uručio je odlikovanje Reda hrvatskog trolista braniteljima Luki Baričeviću i Josipu Boniću. .Nakon svečane akademije
cjelovečernji koncert izveli su Klapa Sv.Juraj uz pratnju orkestra Hrvatske ratne mornarice.
-I ove godine 2.prosinca naša Udruga obilježila je godišnjicu pogibije hrvatskih branitelja na Bazi „Papuk“. Bila je to
prilika da se svi zajedno podsjetimo tog tužnog datuma iz Domovinskog rata, te paljenjem svijeća i polaganjem
vijenaca odamo počast jedanaestorici mladića, koji su nesebično dali svoje živote tog kobnog dana.
D)HUMANITARNA DJELATNOST
Već četvrtu godinu za redom UDVDR RH organizirala je akciju nabavke računala za djecu hrvatskih branitelja pod
nazivom „Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom računala“.U nabavci računala svoje učešće daje grad Požega
koji je i ovaj puta izdvojio sredstva za dva računala.Računala su dobili : Klara Jakovljević,Ivan Bjelokapić,Leo
Markanjević, Mirna Vuzem i Željka Lengelić.
Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR RH također je u suradnji s Ogrankom Čaglin, 14. svibnja 2012. godine u
Čaglinu realizirao projekt u kojem je sportskom opremom opremljen malonogometni klub, pružena je pomoći u
opremanju informatičkog centra te su polaznicima prvog razreda Osnovne škole „Stjepan Radić“ Čaglin podijeljene
školske torbe, školski pribor i edukacijska literatura.
E) REALIZACIJA PROJEKTA „SAT ISTINE“ i „VRIJEME ISTINE“
U ovoj godini započeli smo i s provedbom projekta „Vrijeme istine“ u srednjim školama gdje se učenicima pokušava
približiti istina o Domovinskom ratu na području cijele RH. „Vrijeme istine“ proveden je u 7 srednjih škola s područja
naše županije Tehnička škola Požega,Ekonomska škola Požega, Poljoprivredno-prehrambena škola
Požega,Obrtnička škola Požega te Katolička klasična gimnazija. Naglašavamo da je predavanje poslušalo 772
učenika i 34 profesora, te 7 ravnatelja. Osim škola , projekt je proveden i na Županijskom aktivu profesora i učitelja
povijesti u Pleternici, gdje je bilo nazočno 37 profesora i učitelja.
„Sat istine“ proveden je u 11 osnovnih škola naše županije ( od Pakračke poljane do Čaglina) u kojima je bilo
nazočno 607 učenika, 48 učitelja i 10 ravnatelja. Osim škola projekt je proveden , prema zahtjevima u slijedećim
društvenim zajednicama : -Župi Grgurevići –pastoral mladih 47 posjetitelja-Udruga roditelja poginulih branitelje naše
županije i grada , 50 slušatelja,-Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe u staračkom domu u Požegi, 60
slušatelja,-Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe u staračkom domu u Pleternici, 52 slušatelja,-Udruga
specijalne policije „Orao“ ,Orahovica 32 slušatelja
Na iznimno pozitivan odjek, kako kod učenika, tako i kod gostiju (akademik Milan Moguš i akademik Dubravko
Jelčić, ), naišla je prezentacija projekta u okviru terenske nastave u svibnju 2011. godine na Spomen parku
Sokolovac,kada su pored predavanja učenici mogli i obići i zemunicu-objekt MOST5, te pojesti vojnički grah. To su
razlozi zbog kojih smo od MORH-a zatražili donaciju poljske kuhinje i šatorskih polja,kako bi mogli i učenicima ostalih
škola s područja grada i županije prezentirati projekt na autentičnim lokacijama u okviru terenske nastave.U prošloj
godini MORH je Udruzi donirao otpisana šatorska polja i poljsku kuhinju.
2013.godina
A)REDOVNA DJELATNOST
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Požeško-slavonske županije, Grada Požege,u sklopu
obilježavanja Dana Grada Požege i Grgureva 2013. organizirala je 28. ožujka ove godine , izložbu generala HV-a u
mirovini Franje Feldija, pod nazivom „Ratna priča-skice i crteži“.
-redovni Izvještajni sabor UDVDR Podružnice Požeško –slavonske održan je 17.lipnja 2013. Godine te su i svi
Ogranci održali svoje izvještajne sabore.
-Naša je udruga, Povjereništvu za vojna odlikovanja uputila poticaj za dodjelu odlikovanja Reda hrvatskog trolista
istaknutim pripadnicima 63.samostalnog bataljuna ZNG-a Zlatku Boškoviću i Juri Baketariću, za koje je Ministarstvo
branitelja dalo suglasnost, a Predsjednik RH donio odluku o dodjeli odlikovanja za imenovane.. Isto tako
napominjemo da je Odlukom o dodjeli odlikovanja Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo pripadnika u
Domovinskom ratu odlikovan 63.samostalni bataljun ZNG „A“.Slijedom navedenog dana 4.srpnja(četvrtak)
2013.godine organizirali smo prijem kod predsjedniku RH gospodina Ive Josipoviću za tridesetak pripadnika
63.samostalnog bataljuna na kojem su uručena odlikovanja postrojbi i njenim istaknutim pripadnicima.
B)SPORTSKI PROGRAM
-14.rujna 2013.godine – održane su 8.županijske sportske igre UDVDR Požeško-slavonske županije „Požega
2013“ čiji je domaćin bio Ogranak Požega.
na kojem su sudjelovale športske ekipe iz sedam Ogranaka s područja naše županije (Ogranak Požega,Ogranak
Pakrac-Lipik, Ogranak Pleternica, Ogranak Kutjevo, Ogranak Kaptol, Ogranak Čaglin i Ogranak Brestovac). Sportovi
u kojima su se natjecati bili su: mali nogomet, streljaštvo, šah, kuglanje, stolni tenis i potezanje konopa. Na temelju
ostvarenih rezultata tog natjecanja, najbolji športaši plasirali su se na športsko natjecanje dragovoljaca i veterana
Republike Hrvatske kojima je domaćin bila Podružnica Virovitičko-podravske županije

!38
C)OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA
-13. lipnja 2013. godine – Ogranak je organizirao obilježavanje dvadesetdruge godišnjice osnutka 63.
samostalnog bataljuna ZNG.Tom prigodom su podno spomenika u sjećanje na prvo postrojavanje bataljuna i na
sjećanje za sve poginule branitelje položeni vijenci i zapaljene svijeće. Povodom obljetnice na terenima nogometnog
kluba odigran je i 2.Memorijalni nogometni turnir na kojem su se susreli nogometaši 63.Samostalnog bataljuna ZNG,
ekipa policije PU Požeško-slavonske županije, ekipa Vojarne 123. brigade HV Požega, ekipa Veterana NK Dinamo
Vidovci-Dervišaga.
-09.studenog 2013. godine – navršila se 22. obljetnica osnutka slavne 123. brigade, koja je imala odlučujuću ulogu
u ratnim zbivanjima na zapadnoslavonskom ratištu. Obljetnica je bila i prigoda za sjećanje na nezaboravna 82 mlada
života utkana u ponos domovine, te oko 600 ranjenih tijekom Domovinskog rata, s našeg područja, a to je ono
najvrednije što se za obranu domovine moglo dati.
Povodom ovog značajnog događaja naša udruga obilježila je ovu značajnu obljetnicu . Program obilježavanja
sastojao se od polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve smrtno stradale i umrle pripadnike 123. brigade
Požega kod spomen obilježja na Trgu 123. brigade, Svete Mise u Katedrali Sv. Terezije Avilske, izložbe ratnih
fotografija i prisjećanja na ratni put 123. brigade u Gimnaziji Požega, te prijema kod župana za zapovjedništvo
123.brigade i udruge proistekle iz Domovinskog rata.
--Obljetnica pogibije hrvatskih branitelja „Baza Papuk“-I ove godine naša Udruga obilježava godišnjicu pogibije
hrvatskih branitelja na Bazi „Papuk“. Prilika je to da se svi zajedno podsjetimo tog tužnog datuma iz Domovinskog
rata, te paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odamo počast jedanaestorici mladića, koji su nesebično dali svoje
živote tog kobnog 02. prosinca 1991. godine.
Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima, za roditelje, udovice , djecu poginulih te goste, organizirali smo
zajedničko druženje uz svečani ručak.
D)HUMANITARNA DJELATNOST
15.ožujka 2013. godine- akcija „Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom računala“
U suradnji s humanitarnih odjelom UDVDR petu godinu za redom organizirana je akciju nabavke računala za djecu
hrvatskih branitelja pod nazivom „Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom računala“.Računala su dobili : Danijel
Plavi iz Ruševa,Ivan Tutić iz Kusonja,Filip Šolić iz Požege, Katarina Marić iz Požege i Martina Karmišević iz
Pleternice
E)MEĐUNARODNA AKTIVNOST
Dana 12. svibnja 2013.delegacija UDVDR Podružnice Požeško-slavonske županije prisustvovala je obilježavanju 68.
obljetnice oslobađanja koncentracijskog logora Mauthausen.
Udrugu su predstavljali:Krešimir Pavelić - umirovljeni brigadir, zamjenik predsjednika UDVDR-a Podružnice Požeškoslavonske županije,Marko Matanović - tajnik Podružnice Požeško-slavonske županije i član Savjeta ministra
branitelja,Miroslav Bagarić – viši upravni referent za pitanja branitelja Požeško-slavonske županijeVladimir Šimunović
– zamjenik predsjednika UDVDR-a za grad Požegu.
F) REALIZACIJA PROJEKTA „SAT ISTINE“ I VRIJEME ISTINE
I ove godine je nastavljeno s provedbom projekata Sat istine i vrijeme Istine u svim Osnonim i srednjim školama s
područja županije Požeško-slavonske (škole taksativno nabrojane u dosadašnjim izvješćima)
2014.godina
A)REDOVNA DJELATNOST
-12.travnja 2015.godine- Pakracu je povodom 20-te godišnjice pogibije hrvatskih branitelja otkriven je spomenik
poginulim braniteljima: Saši Ružiću, Ivici Cavalliu te Josipu Topleku .
Spomenik je podignula Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Pakrac – Lipik--------15.travnja
2014. Godine –u Zagrebu u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je I konvencija hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na kojoj su sudjelovali i predstavnici naše podružnice.
-27. lipnja 2014. godine- u Kaptolu je svečanom sjednicom Općinskog vijeća, te otkrivanjem spomen poprsja dr.
Franji Tuđmanu i davanjem trgu njegovog imena općina Kaptol proslavila svoj dan. Napominjem da je spomen
poprsje rad akademskog kipara Ante Mamuše žiteljima podpapučkog kraja darovali članovi Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata Kaptol.
-23.listopada 2014. godine u Bektežu – smo prisustvovali svečanosti otkrivanja spomen ploče poginulom hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata Draganu Jajiću u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana DR Ogranka Kutjevo.
Spomen ploča je postavljena u Bektežu rodnom mjestu Dragana Jajića u područnoj školi .
-25. listopada 2014.godine u Gradcu – smo prisustvovali svečanosti otkrivanja spomen ploče poginulom hrvatskom
branitelju iz DR Mati Kovačeviću u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana DR Ogranka Pleternica. Spomen
ploča je postavljena u područnoj školi u Gradcu.
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-16.lipnja 2014. godine -u Gradskoj vijećnici Grada Pleternice održali smo Izvještajni sabor Podružnice Požeškoslavonske županije. Napominjem da su u protekloj godini svi Ogranci održali svoje Izvještajne sabore.
B)SPORTSKI PROGRAM
-5.srpnja 2014.godine- – održane su 9.županijske sportske igre UDVDR Požeško-slavonske županije „Kutjevo
2014“ čiji je domaćin bio Ogranak Kutjevo na kojima su sudjelovali predstavnici svih 7 Ogranaka (Požega, Pleternica,
Brestovac, Kutjevo, Kaptol, Pakrac-Lipik,Čaglin.
Svečanim mimohodom svih sudionika i gostiju odana je počast poginulim i umrlim braniteljima te su kod spomen
obilježja na gradskom groblju Kutjevo položeni vijenci i zapaljene svijeće
-13.rujna 2014.godine –
sudjelovali smo na 19. Državnom športskom natjecanju dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH u Novoj Gradišci
C)OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA
-07. i 08. studenog 2014. godine – obilježili smo Dan osnivanja 123.brigade
navršila se 23. obljetnica osnutka slavne 123. brigade,
Program obilježavanja ove značajne obljetnice sastojao se od predstavljanja zbirke pjesama „LUČ HRVATA“
umirovljenog časnika Hrvatske vojske, književnika i skladatelja Ante Nadomira Tadića Šutre, polaganjem vijenaca i
paljenja svijeća za sve smrtno stradale i umrle pripadnike 123. brigade Požega kod spomen obilježja na Trgu 123.
brigade, Svete Mise u Katedrali Sv. Terezije Avilske, te prijema kod župana za zapovjedništvo 123.brigade i udruge
proistekle iz Domovinskog rata.
-02.prosinca 2014.- obilježili smo obljetnica pogibije hrvatskih branitelja na „Bazi Papuk“
I ove godine naša Udruga obilježava godišnjicu pogibije hrvatskih branitelja na Bazi „Papuk“ Nakon odavanja počasti
poginulim braniteljima, za roditelje, udovice , djecu poginulih te goste, organizirali smo zajedničko druženje uz
svečani ručak, za koji napominjemo da ga tradicionalno organiziramo uz pokroviteljstvo Grad Požega.
D)HUMANITARNA DJELATNOST
-Već šestu godinu za redom UDVDR RH organizirala je akciju nabavke računala za djecu hrvatskih branitelja pod
nazivom „Pomozimo studentima djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme.
Računala su tom prilikom dobili : Luka Buturac (iz Čaglina), Ana Šinko (iz Pleternice), Josipa Marić (iz Vetova),
Mislav Stokić (iz Pakraca), Josipa Ereiz (iz Trnovca), i Domagoj Maglica (iz Požege).Svečanost je upriličena u
Zagrebu, 8.travnja u restoranu Gasto Globus.
F) REALIZACIJA PROJEKTA „SAT ISTINE“ I VRIJEME ISTINE
školska godina 2013/2014)
„Vrijeme istine“ proveden je u 7 srednjih škola s područja naše županije (Gimnazija Požega,Srednja škola Pakrac,
Srednja tehnička škola Požega,Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Požega, srednja obrtnička škola Požega,
Srednja ekonomska škola Požega i Katolička gimnazija Požega). Naglašavam da je predavanje u srednjim školama
poslušalo 505 učenika.
„Sat istine“ proveden je u osnovnim školama naše županije ( Trenkovo, Vidovci, Velika, Kaptol, Jakšić, Kutjevo,
Čaglin, Pakrac, Poljana, Lipik, Brestovac, Pleternica i sve tri osnovne škole s područja grada Požege-terenska
nastava SOKOLOVAC) a na predavanjima je bilo nazočno ukupno 752 učenika.
Osim škola projekt Sat istine proveden je u protekloj godini i u Pakracu, na Smotri stvaralaštva hrvatskih branitelja (85
slušatelja) kao i u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Pleternici (75 slušatelja
2015.godina
A)REDOVNA DJELATNOST
-12.lipnja 2015.godine u Pakracu smo održali Izvještajni sabor podružnice Požeško-slavonske županije,
Svi ogranci održati će svoje sabore tijekom godine
D)HUMANITARNA DJELATNOST
- i ove godine sudjelovali smo u humanitarnom projektu „Pomozimo maturantima i studentima –djeci hrvatskih
branitelja kupnjom informatičke opreme“. S područja naše županije laptope su dobili: Marija Kundakčić-Grabarje,
Kvesić Marija-Gradac, Krešimir Matić-Jakšić, Dora Špančić-Pakrac,Matilda Kopunić-Kaptol i Antonio Jelić-Dervišaga
F) REALIZACIJA PROJEKTA „SAT ISTINE“ I VRIJEME ISTINE
Provedba projekta SAT ISTINE u proteklom vremenu ostvarena je prema slijedećem rasporedu:
- 15.01. 2015. Hvidra Požega
120 slušatelja
- 04. 02. 2015. Osnovna škola Velika
31 učenika
- 09. 02. 2015. Osnovna škola Trenkovo
25 učenika
- 16. 02. 2015. Osnovna škola Kaptol
35 učenika
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-

23. 02. 2015.
26. 02. 2015.
02. 03. 2015.
16. 03. 2015.
18. 03. 2015.
19. 03. 2015.
23. 03. 2015.
26. 03. 2015.
20. 05. 2015.

Osnovna škola Jakšić
Osnovna škola Kutjevo
Osnovna škola Čaglin
Osnovna škola Pakrac
Osnovna škola Pleternica
Osnovna škola Poljana
Osnovna škola Lipik
Osnovna škola Brestovac
Osnovne škole grada Požege

32 učenika
41 učenik
28 učenika
52 učenika
72 učenika
37 učenika
38 učenika
82 učenika
243 učenik

UKUPNO ------------------------------------------------------------------- 716 UČENIKA
TERENSKI DIO PROVEDBE PROJEKTA “SAT ISTINE“ ZA SVE TRI OSNOVNE ŠKOLE GRADA POŽEGE
PROVEDEN JE 20. SVIBNJA 2015. NA SOKOLOVCU GDJE JE DJECI PRIPREMLJEN I PODIJELJEN OBROK
SA OSVIJEŽENJE KANIŽLIĆ,CESARIĆ, KEMPF)
-

Osim škola projekt je proveden i u drugim ustanovama kako slijedi
15. 01. 2015. Hvidra Požega
120 slušatelja
1 - 3 . 0 4 . 2 0 1 5 . D R Ž AV N I S E M I N A R P O V O D O M 2 0 . O B L J E T N I C E V R O O L U J A
250 slušatelja
04. 05. 2015. OSNOVNA ŠKOLA KUZMICA
30 slušatelja

Provedba projekta „VRIJEME ISTINE“ u proteklom vremenu ostvarena je prema sljedećem rasporedu:
-

13. 04. 2015. gimnazija Požega
113 učenika
15. 04. 2015. Srednja škola Tehnička
34 učenika
17. 04. 2015. srednja Polj-prehram. Škola
43 učenika
11. 04. 2014. Srednja Tehniča škola
75 učenika
20. 04. 2015. Srednja Obrtniča škola
45 učenika
23. 04. 2015. Srednja škola Pakrac
42 učenika
28. 04. 2015. Srednja Ekonomska škola
39 učenika
04. 05. 2015. Katolička gimnazija Požega
47 učenika
28. 04. 2015. Izdvojeni razredi ekonomske škole PLET. 42 učenika
UKUPNO 435 UČENIKA

Napominjemo da smo u periodu od 2011. godine do 2015. godine zajedno s Koordinacijom udruga proisteklih
iz Domovinskog rata naše županije prisustvovali obilježavanju blagdana,praznika i obljetnica i to kako slijedi:
-01.svibnja - obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“
-25.lipnja – Dan državnosti
-05.kolovoza - Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
-17.rujna - obilježavanja pada vojarne Požega
-26. rujna –Prva vojna akcija s ciljem oslobađanja Požeštine (Kamenska)
-08.listopada - Dan neovisnosti
- listopad - Hodoćašće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Svetište Majke Božje
Bistričke u Mariji Bistrici
-18.studenog -Sjećanje na žrtvu Vukovara (odlazak u Vukovar-kolona sjećanja)
-13.prosinca – Hodočašće hrvatskih branitelja ,hrvatske vojske i policije „GOSPI VOĆINSKOJ“ u Voćinu
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR PODRUŽNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011.-2015.
Podružnica Sisačko-moslavačke županije temeljni je ustrojstveni oblik UDVDR RH, organizacija hrvatskih
branitelja, dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na području Sisačko-moslavačke županije. Sjedište Podružnice
je u Sisku, Kralja Tomislava broj 5.
Aktualni dužnosnici Podružnice su:
1. Predsjednik - Stjepan Hrastnik;
2. Potpredsjednici – Ivo Šterk, Darko Dumbović, Ljubomir Fridrih, Dejan Faltis i Đurđica Jurić;
3. Tajnik – Slavko Borić.
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Radni oblici organiziranja članova udruge na razini Podružnice su ogranci Dvor, Petrinja, Glina, Popovača,
Gvozd, Sisak, Jasenovac, Topusko, Kutina, Velika Ludina i Lipovljani. Specijalizirani i posebni ustrojstveni oblik
Podružnice je Klub žena sudionica Domovinskog rata – predsjednica Đurđica Jurić.
Udruga je bazirala svoj rad sukladno godišnjim Programom rada Podružnice i Financijskom planu, a svoju
djelatnost ostvarila je kroz temeljne zadaće i ciljeve. Rješavanje zadanih zadaća i ciljeva obavlja se putem slijedećih
temeljnih aktivnosti:
Stalne aktivnosti UDVDR RH Podružnice Sisačko-moslavačke županije
Bez ovog segmenta Programa rada naše Udruge ne bi postojao niti jedan daljnji. Činjenica je da iz ovog segmenta
nastaju nove aktivnosti i ideje, kao i ciljevi koji se zatim klasificiraju u određene skupine. Iz tih skupina nastaju svi
projekti koje Udruga provodi na terenu. Iako se ovdje radi o «hladnom pogonu», to je jedna od pokretačkih snaga
Udruge, a sve zacrtane aktivnosti su do sada i ostvarene upravo zahvaljujući tome.
Ciljevi:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

druženje i okupljanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
resocijalizacija i povratak hrvatskih branitelja u civilno društvo
veći utjecaj hrvatskih branitelja na javni i politički život
svekolika pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
bolja informiranost i suradnja među udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
povezivanje i suradnja braniteljskih udruga i ostalih udruga civilnog društva
bolja informiranost i suradnja Udruge i državnih i lokalnih institucija

Rezultati:
➢ Koordinacijski sastanci – sastanci Središnjeg odbora, praćenje i prijave na natječaje, realizacija
aktivnosti svih projekata, monitoring, evaluacije
➢ 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
➢ Materijalno-financijsko poslovanje – uredno financijsko poslovanje, izrađeni financijski planovi,
uredno vođena knjigovodstvena dokumentacija, izrađena periodična i godišnja izvješća i inventura,
financijski menadžment
➢ Pomoć pri ostvarenju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji – izdane preporuke,
zamolbe, požurnice, rad sa članstvom
➢ Sabor Podružnice
Veteranska i socijalna skrb UDVDR RH PSMŽ
Ciljevi:
➢ druženje i okupljanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
➢ resocijalizacija i povratak hrvatskih branitelja u civilno društvo
➢ svekolika pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
➢ smanjenje posljedica bolesti i negativnih utjecaja društva
U prostorijama Udruge, nakon uvida u problem, pruža se pomoć putem savjeta, te intervencije ili preporuke nadležnoj
instituciji ili organizaciji zaduženoj za rješavanje problema hrvatskog branitelja, te ukoliko je moguće konkretna
materijalna pomoć (pomoć u hrani, lijekovima, odjeći, kućanskim potrepštinama, građevinskom materijalu,
informatičkoj opremi i dr.). Materijalna situacija u kojoj se nalazi naše članstvo je teška, a mogućnosti konkretne
materijalne pomoći Udruge bile su male ili gotovo nikakve. Ipak je ostvarena suradnja sa gđom. Dubravkom Kutleša
Herljević iz UDVDR RH, lokalnom upravom, Crvenim križem, HD Sveti Kvirin i ostalim dobrotvorima kako bi se moglo
pomoći članstvu.
Organizacija i prikupljanje umjetničkih slika u Gradu Popovača – Slikarska kolonija i donacija u UDVDR RH (poklon
za donatore informatičke opreme) 9 slika i Zakladu za djecu branitelja 49 slika.
Skupljana je humanitarna pomoć na području Kutine i Siska za poplavljena područja u Županjskoj Posavini oko 6
tona različite hrane.
Članovi Udruge aktivno su sudjelovali u izgradnji „zečjih nasipa“ na području Grada Siska tijekom poplava u mjesecu
svibnju 2014.
Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i državnih blagdana
Ciljevi:
➢
čuvanje trajne uspomene na obljetnice iz Domovinskog rata
➢
dostojno obilježavanje državnih blagdana
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➢
➢

promicanje vrijednosti Domovinskog rata
educiranje i informiranje javnosti o istini Domovinskog rata

Rezultati:
Obilježavaju se slijedeće obljetnice iz Domovinskog rata
➢
2. BOJNA 2A BRIGADE ZNG-a
➢ 56. SAMB KUTINA
➢ DAN ZNG-a PETRINJA
➢ DAN OSLOBOĐENJA TOPUSKOG
➢ OBILJEŽAVANJE POGIBIJE PRIPADNIKA 2. GBR «GROM» BRĐANI CESTA
➢ DANI SJEĆANJA
➢ OSLOBOĐENJE BUJAVICE
➢ OG ZA SISAK I BANOVINU
➢ OSLOBOĐENJE NOVOG FARKAŠIĆA
➢ DAN HRVATSKIH BRANITELJA SMŽ
➢ OBILJEŽAVANJE MASAKRA NAD CIVILIMA U BAĆINU
➢ OBILJEŽAVANJE MASAKRA NAD CIVILIMA U KOSTRIĆIMA
➢ OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA NA RAZINI OGRANAKA I KLUBOVA
Obilježavanje državnih blagdana
➢ DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
➢ DAN NEOVISNOSTI
➢ SVI SVETI
➢ DAN ORUŽANIH SNAGA RH
➢ DAN POLICIJE
Šport i rekreacija članova UDVDR RH PSMŽ i članova njihovih obitelji
Ulaganje u razvoj sportskih aktivnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, posebno temeljem rada u
Ograncima i Klubovima, te ulaganje u sportsku opremu rezultiralo je stvaranjem široke kvalitetne osnove za
postizanje najboljih sportskih rezultata i očuvanje postojeće sportske kvalitete.
Ciljevi:
➢
druženje i okupljanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s dugoročnim ciljem poticanja druženja
i zdravijeg življenja
➢
resocijalizacija i povratak hrvatskih branitelja u civilno društvo
➢
ulaganja u razvoj športskih aktivnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, posebno temeljem rada
u Ograncima, ulaganja u športsku opremu, a sve radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za
postizanje boljih športskih rezultata
➢
očuvanje postojeće športske kvalitete, radi poticanja razvoja športa i doprinosa promidžbi i ugledu
Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske
➢
poticanje uključivanja u šport što većeg broja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u što veći broj
športskih aktivnosti
Rezultati - tradicionalno se organiziraju:
➢
ŠPORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA UDVDR RH PSMŽ.
➢
CARP CUP UDVDR RH (
➢
RIBIČKA ALKA ŠIŠINEC
➢
PAINTBALL „POPOVAČA
➢
RAFTING KUPA
➢
MALONOGOMETNI TURNIRI
56. SAMB Kutina
▪
Ranko Matić – Dvor
▪
Sudjelovanje na malonogometnim turnirima:
Orašje
▪
12. redarstvenika
▪
KLUB ŽENA SUDIONICA DOMOVINSKOG RATA
Klub žena sudionica Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije djeluje u okviru UDVDR RH Podružnice
Sisačko-moslavačke županije od 2002. godine i okuplja oko 30 članica Kluba.
Ciljevi:
Okupljanje sudionica Domovinskog rata u Klub na prostoru SMŽ, promicanje interesa svojih članica, skrb o članicama
i njihovim obiteljima, organiziranje povremenih prigodnih okupljanja članica, suradnja sa Klubovima i Ograncima
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UDVDR PSMŽ, obavješćivanje članica o njihovim zakonskim pravima i pomoć u ostvarivanju, pomoć pri
zapošljavanju, športski susreti djece branitelja i druženje njihovih roditelja, promicanje istine o Domovinskom ratu,
sudjelovanje putem predstavnika u djelatnostima tijela Udruge, suradnja sa odgovarajućim županijskim tijelima i
drugim institucijama u Županiji i Gradu radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa članica, pomoć pri
stambenom zbrinjavanju članica Kluba, izleti djece članica Kluba.
Rezultati:
Koordinacijski sastanci članica Kluba, širenje istine o Domovinskom ratu, Suradnja sa Klubom Vrbina UDVDR
Ogranak Sisak), pomoć pri zapošljavanju članica Kluba, pomoć oko stambenog zbrinjavanja članica, sudjelovanje u
organizaciji Svjetskog dana mentalnog zdravlja, sudjelovanje na športskom natjecanju UDVDR PSMŽ, okupljanje
članica oboljelih od PTSP-a na psihoterapijsku grupu samo za žene.
Na temelju svega izloženog ukratko možemo zaključiti slijedeće:
Kada se osvrnemo na rad Podružnice Sisačko-moslavačke županije od njezinog osnivanja 23. lipnja 1995. godine, sa
zadovoljstvom možemo utvrditi da je Udruga uvijek imala, a to ima i danas, značajnu ulogu u svim bitnim pitanjima
sustavnog rješavanja životnih problema svojih članova i skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove
njihovih obitelji.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR-A PODRUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
RAZDOBLJE IZMEĐU DVA SABOR 2011-2015
UDVDR-a Podružnica Varaždinske županije svake godine sudjeluje na Državnom športskom natjecanju
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata republike Hrvatske te predstavlja Varaždinsku županiju u svih sedam
športova. Sudjelujemo na igrama u „Plitvičkim Jezerima 2011“g te osvajamo sveukupno 4 mjesto „Koprivnica 2012“g
osvajamo sveukupno 12 mjesto, „Virovitica 2013“g osvajamo 15 mjesto,“Nova Gradiška“ osvajamo sveukupno 12
mjesto. Svake godine u podružnici sprovodimo selekciju po sportovima za državne igre u jednom od ogranka ili kluba
koji djeluje na području Podružnice.
28.svibnja 2011g sudjelujemo na proslavi 20.obljetnica formiranja OSRH te naših 10 članova podružnice
sudjeluje na postrojavanju u Kranjčevićevoj ulici.
Ogranak Varaždin 2012 g. na korištenje dobiva prostor u vojarni Ivan V Drašković u Optujskoj 66 B 4500m2
otvorenog prostora za rekreaciju, objekat od 350m2 i objekat od 50m2. Objekte uređujemo vlastitim volonterskim
radom i vlastitim sredstvima u „Memorijalno rekreacioni centar Hrvatskih branitelja“. Početkom 2015 g. službeno smo
preselili udrugu u neve prostorije sa novom adresom „Optujska 66B“ te se u istim prostorima zbog jednostavnosti i
efikasnosti nalazi podružnica i ogranak Varaždin.
06.06.2014 g organiziramo prve susrete Hrvatskih branitelj regije sjever te uz polaganje vijenac i paljenje
svijeća kod križa Hrvatskih branitelj na Varaždinskom groblju organiziramo i športske susrete Hrvatskih branitelja u
elektronskom pikadu, kuglanje,i belot najbolji su bili nagrađeni zahvalnicama. Druženju su se odazvale BjelovarskoBilogorska,Koprivničko-Križevačka,Međimurksa,Krapinsko-Zagorska i kao domaćin Varaždinska županija.
Prvi put 21.rujna 2014g sudjelujemo u Međunarodnom projektu „Veterani hodaju za mir“.
06.06.2015 g obilježili smo i 20g djelovanje Podružnice Varaždinske županije svečano dosta skromno ali
dostojanstveno.
Tijekom kalendarskih godina ogranci i klubovi organiziraju izvještajne, izborno-izvještajne sabore,
malonogometne memorijalne turnire u čast poginulih branitelja, obilježavamo datume i obljetnice iz bliže nam
Hrvatske povijesti,sudjeluju u organizaciji županijskih športskih susreta,prisustvuju na polaganju vijenaca i paljenju
svijeća kod prigodnih datuma.
Organiziramo 4. Godine zaredom „Kolonu Sjećanja“ sjećanje na žrtve grada heroja, grada Vukovara,
organiziramo svetu misu u crkvi sv. Josipa te nakon mise formiramo kolonu, palimo i polažemo svijeće u Vukovarskoj
ulici.
Humanitarna aktivnost udruge
Članovi udruge ubrali sa polja spakirali spakirali te odvezli u Caritas Zagreb 1000kg friškog zelja donator Ogranak
Maruševec OPG Kumrić, također u Caritas Zagreb poslali smo 900kg kiselog zelja donator Klub Petrijanec OPG
Leskovar.
Varaždinskim bazenima donirali za školu plivanja 50 plivalica
Skupili pomoć za poplavljena područja u hrani i higijenskim potrepštinama te u suradnji sa koordinacijom
braniteljskih udruga Varaždinske županije sudjelujemo u utovaru kamiona sa potrepštinama za poplavljena područja.
U suradnji sa krovnom udrugo odjelom za humanitarnu djelatnost g. Dubravkom Kutleša Herljević a u sklopu
projekta „ Pomozimo djeci Hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme“ dvije godine zaredom po tri studenta

!44
dobila su prijenosna računala, te projekat „Djeca Hrvatskih branitelja ulici NE, sportskim klubovima DA“ osnovan je i
opremljen športskom opremom malonogometni klub djece Hrvatskih branitelja u OV Klub Vinica te isti sudjeluje na
državnim športskim igrama Hrvatskih branitelja u Virovitici te osvajaju 3. mjesto.
Sponzoriramo i jednog našeg člana u preponskom jahanju te nastupa sa našim grbom na konjskoj
podsjedlici.
„Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske“ g. Ankica Tuđman mjesečnu naknadu prima obitelj Jelen sedmero
djece, O Novi Marof, obitelj Vrečica supruga preminulog branitelja, O Ludbreg, Iva Kelek100% tjelesno oštećenje kći
Hrvatskog branitelja O Ludbreg.
Odjel za humanitarnu djelatnost pročelnica g. Dubravka Kutleša Herljević donirala nam je 2 kompjutora 1 za
ogranak Ludbreg,1 za podružnicu te printer marke Samsung također za podružnicu.
Naši klubovi klub Trnovec Bartolovečki i klub Jalševec javljaju se na natječaj fondu za uređenje prostora te
dobivaju odobrena znatna sredsvta za uređenje svojih prostorija..
2014g O. Varaždin za potrebe Memorijalno rekreacijskog centra javlja se projektom na natječaj u
ministarstvo Hrvatskih branitelja te je po projektima za centar odobreno 50.000 kn te su isti utrošeni u uređenje centra
.Tradicionalni turnir u streljaštvu u Koprivnici 01.08.2015 „Oluja 95“ podružnicu predstavljaju tri streličara
UDVDR-PVŽ donira novootvorenom dječjem odjelu interne opće bolnice Varaždin
TV prijemnik.
2015 g Podružnica se je javila na natječaj u ministarstvo Hrvatskih Branitelja te prijavila 9. Projekata i to O.
Varaždin 2 projekta, Klub Petrijanec 2 projekta,Klub Gornji Kneginec 1 projekat, O. Ivanec 2 projekta,Podružnica 2
projekta. Moram konstatirati da su svi projekti odobreni ali naravno ne u traženim iznosima.
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE IZMEĐU 2 SABORA
Tijekom izvještajnog razdoblja naša podružnica je uspješno provela projekt pod nazivom:
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNI ŽIVOT I RAD :
" EDUKACIJA I SLOBODNE AKTIVNOSTI HRVATSKIH BRANITELJA“
Cilj je bio educirati naše članstvo kao i zainteresirane građane za mogućnosti opstanka na ruralni područjima. Kroz
sportsko rekreacijske aktivnosti željelo se potaknuti okupljanje branitelja a kroz druženja odraditi i edukativne
radionice.
Svrha projekta je pokazati, da se na području priobalja može razviti poduzetnička djelatnost, na temeljima
eko-poljoprivrede i obrtništva, koja bi u naravi obuhvaćala pružanje multidisciplinarnih usluga i rehabilitacijske pomoći,
utemeljenoj na radu u eko poljoprivredi i sportsko-rekreacijskim aktivnostima
Tijekom 2014 godine provoden je i projekt odobren od strane Ministarstva branitelja pod nazivom „NISI SAM“.
Isti projekt u suradnji s partnerkim organizacijama provodi se i tijekom 2015 god.
UDVDR RH podružnica DNŽ-e provedbom predloženih projektnih aktivnosti želi potaknuti socijalno prihvatljive i
održive društvene procese resocijalizacije ratnih veterana, odnosno pridodati se onima koji su prepoznali potrebe
vezane za prevladavanje svakodnevnih teškoća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na ruralnim područjima
Republike Hrvatske. Pitanje položaja i društvene uloge veterana nakon rata, u našoj percepciji djelovanja,
prepostavljamo kao jedno od nekolicine primarnih i neizostavnih društvenih pitanja. Hrvatsko društvo u toku ratnih
godina., kao i sada, nije u potpunosti zauzelo poziciju primarne pažnje i sveobuhvatne analize ratnih iskustava i
njihovog utjecaja na poslijeratni razvoj Republike Hrvatske, pogotovu njenih ruralnih područja i života ratnih veterana i
članova njihovih obitelji u svakdnevnom životu. Ratnim veteranima koji su prošli rat potrebna je rehabilitacija, u smislu
njihovog povratka u zajednicu bez nepotrebnih trauma i osjećaja da su prepušteni sebi samima, a to ovim programom
i njegovim aktivnostima upravo želimo postići. Za društveni ustroj u Republici Hrvatskoj moglo bi se ustvrditi da postoji
ne-suglasje zakonskih i provedbenih odrednica zdravstvenoga i socijalnog sustava skrbi. Regulirani po različitim
zakonskim osnovama i financirani na različite načine, pa tako otežavaju provođenje pojedinih benefitnih aktivnosti i
prava i bolju koordinaciju stručnih djelatnika iz ovih sustava u provođenju cjelovite brige i skrbi za starije, pa tako i za
ratne veterane koji nisu u skupini stradalnika Domovinskog rata.
Nameće se potreba edukacije i organizacije cijele društvene mreže u kojoj bi naša udruga bila važan segment
umrežavanja kroz i van institucija kako bi svaki oblik brige za sudionike Domovinskog rata bio dostupan svima.
Cijelo vrijeme nije zanemaren ni humani aspekt djelovanja te od značajnijih akcija treba izdvojiti da je u suradnji s
tvrtkom Jasenska organizirala prikupljanje mandarina kao i distribuciji istih do potrbitih korisnika.
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Nameće se potreba stalnih edukacija jer u vremenu kojem živimo i promjenama koje su stalne samo dobro informiran
i educiran pojedinac može odgovoriti izazovima koji se postavljaju pred njega i društvo u cjelini .
Zbog svega navedenog udruga je u Splitu zatražila i dobila prostor za održavanje radionica i nastavak edukacijskih
procesa. U tu svrhu potpisani su ugovori s obrazovnom grupom Zrinski, ZBZ Hrvatske i Centrom Ceruria .
Pored navedenih programskih aktivnosti Udruga je sudjelovala i obilježavanju svih godišnjica osnutka postrojbi .
Udruga je aktivno obilježavala i sve Državne praznike polažući vijence i paleći svijeće na zato predviđenim mjestima .
Za branitelje napisano je na desetke preporuka i u njihovo ime zatraženo niz raznih potvrda s ciljem poboljšanja i
rješavanja njihova statusa .
Udruga aktivno sudjeluje u radu PSP centra i dio aktivnosti odvija se u prostoru udruge.
Udruga aktivno sudjeluje u županijskoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
Udruga sudjeluje i na državnim športskim natjecanjimapripremajući se kroz izlučna natjecanja.
Sudjeluje i modelira prekogranične radionice u projektima vezanim za zaštitu i očuvanje okoliša.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU
PODRUŽNICE UDVDR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2011.-2015.GODINE
UVOD:
Teška gospodarska situacija odraziča se na priliv sredstava za pomoć u radu naše Podružnice pa su
smanjenje i neke aktivnosti.
Aktivnosti su se provodile sukladno financijskim mogućnostima i prema planiranim aktivnostima pojedinog
projekta.
Rad udruge odvijao se dežurstvom četvrtkom kroz koje smo obradili više stotina zahtijeva branitelja te
pisanja na osnovu njihovih potreba zamolbi, predstavki, upravnih i ustavnih tužbi i sličnog, davanja savjeta i
usmjeravanja branitelja u ostvarivanju zakonom propisanih prava.
Središnji odbor tijekom godine održao je redovite sjednice u pravilo najmenje jednom u dva mjeseca na
kojima se redovito informirao o aktivnostima koje su planirane, koje su u tijeku ili onima koje su se provele. Najviše
pozornosti posvećeno je brizi o pomoći hrvatskih branitelja, te stvaranju materijalno financijskih uvjeta za provođenje
projekata financiranih od strane županije ili ministarstva branitelja RH. Nazočnost sastancima članova Središnjeg
odbora bila je dobra i uvijek sa potrebnim kvorumom nužnim za donošenje odluka.
Na žalost nismo uspjeli u namjeri da se iselimo iz ruševnih prostorija u kojima djeluje Podružnica,a li smo
zato uspjeli znatno unaprijediti rad Ogranaka Zabok koji je dobio na korištenje dvije prostorije od grada Zaboka koje
smo samostalno opremili namještajem i potrebnom operativnom tehnikom /računala, printeri, kopirke, Internet/.
Ipak osim aktivnosti na provedbi planiranih projekata, najviše aktivnosti posvetili smo rješavajući
problematike ostvarivanja statusnih i materijalnih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji pa i onim
hrvatskim braniteljima koji su nam se obratili za pomoć iako nisu članovi naše udruge.
PROJEKTI
1.PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU U ŠKOLAMA
Projekt „ promicanje istine o Domovinskom ratu u školama kroz prikaz učešća policijskih i vojnih postrojbi sa
prostora Krapinsko-zagorske županije u Domovinskom ratu“, temeljem Dopusnice Agencije za odgoj i obrazovanje
RH Podružnica Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije provodi u osnovnim i
srednjim školama te gimnazijama županije već 5. školskih godina. Valorizaciju projekta dobili smo od nadležnog
Županijskog Odjela za odgoj i obrazovanje, te svih osnovnih škola, gimnazije i srednjih škola u kojima su predavanja
održavana.
Projekt se prijavljuje na natječaj Ministarstva branitelja kako bi se osigurao dio sredstava, dok su se ostala
potrebna sredstva osiguravana iz stalnih prihoda Podružnice po osnovu zamolbi, doznaka ili namjenskih dotacija.
Osim na području Krapinsko-zagorske županije projekt se provodi sa udrugom partner UHBDDR Duga Međa i na
prostoru županije Virovitičko-podravske.
Posebno se ponosimo činjenicom sa svim osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i županijskom Upravnom
Odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu imamo iznimno dobre kontakte u pripremi predavanja budući
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se većina predavanja organizirala krajem kalendarske školske godine. Za potrebe predavanja izrađeni su evalucijski
listići, pripremljene tabele i potrebita oprema nužna za održavanje predavanja.
Na kraju ciklusa predavanja sa dva autobusa i 130 učenika, profesora, hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji odlazimo u posjet gradu heroju Vukovaru/kompletno financiranje troškova prijevoza, lanč paketa, ručka,
ulaznica, zahvalnica i poklon knjiga od strane Podružnice/.
U dosadašnjih 5.godina predavanja smo održali u 66 škola a na predavanjima je bilo nazočno oko 3.298 učenika,
preko 200 profesora i ravnatelja škola.
PREGLEDNA TABELA DOSADAŠNJIH PREDAVANJA

ŠKOLA
GODINA

UČENIKA

OSNOVNA

SREDNJA

GIMNAZIJA

2010.

6

0

0

318

2011.

9

1

1

527

2012.

10

1

1

712

2013.

15

2

0

829

2014.

19

1

0

912

SVEUKUPNO

3.298

Kroz 4.zajednički organizirana izleta u grad heroj Vukovar u našoj financijskoj organizaciji/kompletan besplatni
izlet/ sa ukupno 8.autobusa odveli smo preko 400 učenika osnovnih i srednjih škola te gimnazija, profesora škola i
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Mišljenja smo da unatoč našim naporima o Domovinskom ratu treba značajnije sa razine državne udruge
utjecati na promjenu kurikuluma u školskim programima uz svakako potrebu da se o Domovinskom ratu u školskoj
godini govori na samom početku školske godine.
2.INFORMATIČKO OPISMENJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Život bez računala nezamisliv je jednako tako kao i tanjur bez pribora.
Projekt informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja učesnika Domovinskog rata Krapinsko-zagorske
županije i članova njihovih obitelji provodi se već 4. godinu i iznimno je dobro prihvaćen među braniteljskom
populacijom ali vidljiv je i interes ostalih nebraniteljskih udruga/udruge umirovljenika/. 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.
Kako bi se stvorili što bolje uvjete za provedbu projekta prema planu projekta osigurano je 10 novih prijenosnih
računala/laptopa/ i printer pa se u provedbu tečaja može minimalno uključiti najmanje 20 polaznika.
Za provedbu tečaja iskazan je zavidan interes, a do sada je održano ukupno 17. tečajeva od čega četiri
tečaja za udruge partner u projektu/UDVDR Bedekovčina i UHBDDR Duga Međa, a tečajevima je bilo nazočno
306.hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
S obzirom na činjenicu da su polaznici bili učesnicima Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji/supruge i
djeca/ održavanje tečaja se prilagodilo njihovim mogućnostima pa se tečaj održavao u pravilu u poslijepodnevnim
satima i to u terminu od 18-22 sata od ponedjeljka do petka.
Provedba projekta pokazala da je informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja ali i članova njihovih
obitelji nužno potrebno. Ovo se posebno ogleda u činjenici da je velika većina polaznika slabijega imovnoga stanja,
dobar dio nezaposlen i da nisu u mogućnosti kupiti i na taj način koristiti internet tehnologiju. Svakako da će u
budućnosti razvoj tehnologija dovesti do kvalitetnijeg i naprednijeg korištenja istih u svrhu poboljšanja kulture života/
internet glasovanje, naručivanje roba i usluga-internet trgovina,naručivanje za bolničke i specijalističke preglede i
drugo/, pa je iznimno važno da se toj braniteljskoj populaciji i članovima njihovih obitelji u budućnosti posveti
primjerena edukacija.
Postoji zainteresiranost za provedbu tečajeva informatičkog opismenjavanja hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji i u drugim udrugama u županiji Krapinsko-zagorskoj.
Nemjerljivu pomoć u tečaja dali su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji koji su informatički visoko
obrazovani.
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3.ŽUPANIJSKE SPORTSKE IGRE I DRŽAVNE SPORTSKE IGRE UDVDR RH
Svake godine u organizaciji drugog Ogranka održavamo krajem svibnja ili početkom lipnja Županijske sportske igre u
9.natjecateljskih disciplina/mali nogomet, stolni tenis, šah, streljaštvo, povlačenje konopa,pikado,natjecanje u
kartaškoj igri bella i natjecanje u spremanju kotlića/na kojima uz članove 6.Ogranaka Podružnice u 2. Natjecateljske
discipline učestvuju i braniteljske udruge koje djeluju na prostoru županije ali bez prava bodovanja. Procjenjujemo da
na igrama kao natjecatelji učestvuje oko 180 branitelja te veliki broj članova njihovih obitelji i gostiju, ukupno godišnje
preko 300 učesnika. Za sve učesnike igara, uzvanike i goste organizira se zajednički ručak ostvaren kroz organizaciju
natjecanja u spremanju kotlića, a svaki natjecatelj i gost u trajno vlasništvo dobio je na ime sudjelovanja na
županijskim sportskim igrama majicu sa logom udruge u trajno vlasništvo.
Procjenjujemo da je u izvještajnom razdoblju na igrama učestvovalo preko 1.200 hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji, podijeljeno je preko 2.000 majica sa oznakom igara i UDVDR,podijeljeno preko 350 pehara, 400 zahvalnica i
podijeljeno preko 2.000 kuhanih obroka.
Županijsko natjecanje je izlučno i sa istoga najbolji pojedinci i ekipe po sportovima aktivno u delegaciji od 60 članova
predstavljaju Podružnicu na državnim sportskim igrama UDVDR RH. Podružnica je za potrebe odlaska na igre
osigurava majicu sa znakom udruge, prijevoz autobusom te trenirku koju su sa 60 % financiraju sami natjecatelji.
4.„POGINULI I UMRLI BRANITELJA TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA SA PODRUČJA KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE“
Projekt je osmišljen u udruzi iz razloga evidentnih neujednačenih pristupa obilježavanju blagdana Svih svetih
posjetom grobova poginulih i preminulih branitelja učesnika Domovinskog rata. Do sada je provedena I. faze projekta,
prikupljena je određena dokumentacija i proveden je ogroman terenski ra na cijelom prostoru Županije Krapinskozagorske.
Obišli smo veliki broj obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja za trajanja Domovinskog rata, prikupljena
je velika količina informacija, a u narednim danima slijedi njena kompletna obrada te završetak terenskog obilaska
obitelji.
Projekt bi trebao završiti izdavanjem tiskane brošure sa podacima o svim poginulim i umrlim braniteljima tijekom
Domovinskog rata,a završna faza uključuje moguću izgradnju spomen obilježja ukoliko za to bude realne financijske
mogućnosti.
Očekujemo da će se nakon završenog terenskog rada stvoriti uvjeti za zaključivanje II. faze odnosno izdavanja
brošure/monografije/.
5.HUMANITARNA DJELATNOST
Teška ekonomska situacija utjecala je na iskazivanje potrebe za pomoći hrvatskim braniteljima i članovima
njihovih obitelji u znatno većoj mjeri od uobičajenih.
Tijekom izvještajnog razdoblja na razne adrese pojedincima, poduzećima i drugim ustanovama upućeno je
više stotina dopisa raznih sadržaja. Kroz razna sponzorstva i donacije onim članovima podružnice kojima je bila
potrebita pomoć uručene su razne donacije preko Ogranaka i Klubova ili direktno hrvatskim braniteljima, a jednom
hrvatskom branitelju 100% invalidu osigurali smo i kupili elektro motorna invalidska kolica, donirali smo 4. saniratna
WC i antidekubitusne jastuke Veteranskoj bolnici u Zaboku, 3.invalidskih kolica i 4.invalidska kolica za hodanje
Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i dr.
Putem UDVDR RH osigurali smo za članova naše Podružnice koji su roditelji 4. I više djece prijenosna
računala/laptope/. Osim navedenog kroz razne donacije članovima i udrugama partnerima u projektima osigurali smo
i donirali ukupno 37 rabljenih računala.
Osim navedenog u više navrata smo dobivali poklon pakete sa rabljenom robom ili smo ju sami skupljali i
dostavljali našim članovima koji su slabijega imovinskog stanja. Žalosti činjenica da je potreba sve više, a mogućnosti
su sve manje.
Uz pomoć UDVDR Odjela za humanitarnu djelatnost osigurali smo i donirali našim članovima preko 10.000
kilograma odjeće, obuće i drugom te 6.000 kg, jabuka.
Iznimno veliku podršku provedbi programa i ukupno svih aktivnosti naše podružnice dali su predsjednik
UDVDR RH general pukovnik Đuro Dečak i pročelnica Odjela za humanitarnu djelatnost gospođa Dubravka KutlešaHerljević.
6.OSTALE AKTIVNOSTI
Uz sve navedeno u skladu sa operativnim mogućnostima pojedini članovi udruge učestvovali su na raznim
seminarima i radionicama kojima se nastojao unaprijediti rad braniteljskih udruga i pomoći u pisanju projekata.
Posebna pažnja tijekom godina pružana je suradnji i zajedničkim aktivnostima sa braniteljskim udrugama koje
organizirano djeluju na području županije, a posebno sa udrugama partnerima u pojedinim projektima.
Udruga je u skladu sa mogućnosti uzimala aktivno učešće u organizaciji obilježavanja značajnijih datuma iz
novije hrvatske povijesti od čega se posebno izdvajaju polaganje vijenaca kod županijskih obilježavanja značajnijih
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datuma, odlazak u Vukovar 18.11. svake godine na obljetnicu pada grada heroja Vukovar, učešće na Vojno
redarstvenim hodočašćima u Mariji Bistrici, obilazak groblja za blagdana svih svetih i 31.10., polaganje vijenca kod
centralnog križa u Krapini na blagdan svih svetih, a od ove godine i učešća na hodočašću hrvatskih branitelja
Krapinsko-zagorske županije u Loboru i slično.
Na našu žalost dobna granica kako naših članova tako i članova drugih braniteljskih udruga sve je veća,
uočava se znatni mortalitet koji nije vezan uz životnu dob, pa smo gotovo svakodnevno aktivno uključeni u rad
Veteranske bolnice u Zaboku. U svim slučajevima gdje su nam umirali članovi bili smo nazočni na sprovodima a osim
navedenog bili smo prisutni i na sprovodima hrvatskih branitelja koji su članovi drugih braniteljskih udruga.
Gotovo svakodnevno je ostvarivana potrebita suradnja sa medijima pisanjem priopćenja, informacija, učešćem
u radio emisijama posvećenim hrvatskim braniteljima/radio stubica/. Ovdje na žalost posebno ističem
nezainteresiranost medija za naše aktivnosti i veoma često skraćivanje dostavljenih im informacija o provedenim
aktivnostima.
Bilježimo dobru suradnju po pitanjima ostvarivanja plana i programa rada sa braniteljskim udrugama na razini
županije/UVSJP smo pomogli u dobivanju dopusnice za predavanje u školama/ UDVDR RH i ostalim Podružnicama u
RH.
Iako je izostala potrebita financijska potpora određenog broja gradova i općina u našem radu tijekom godina
pokušavali smo zamolbama senzibilizirati čelnike tijela lokalne samouprave da se to stanje promijeni. No i pored toga
jednako smo pristupali svim hrvatskim braniteljima ma gdje se oni nalazili, a veoma često iako i nisu članovi naše
udruge pružali smo onu pomoć koju smo u konkretnom trenutku mogli.
Sve naše aktivnosti redovito su prikazivane članstvu na našoj facebook stranici Udvdr.pkz
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE U PERIODU OD 2011. DO 2015.
GODINE
U izvještajnom razdoblju između dva izborna Sabora, UDVDR Podružnica Primorsko-gornske županije zajedno sa
svim ograncima ( Ogranak Rijeka, Opatija, Kostrena, Jelenje, Bakar, Ravna Gora, Matulji, Lokave, Vrbovsko, Općina
Vinodolska, Crikvenica, Novi Vinodolski, Rab, Omišalj, Mali Lošinj, Kraljevica, Mrkopalj) i klubovima „ 3. Maj“,
„Rijeka“, „Luka“ i „Ina“ provela je slijedeće aktivnosti:
2011. godina
U programu redovne djelatnosti podružnica je održala redovni godišnji izvještajni sabor, kao i sjednice Središnjeg
odbora. Ogranci kao i Klubovi održali su sabore i redovite sjednice Redovno smo izvještavali članstvo preko svojih
ogranaka o svim promjenama i novostima o pravima hrvatskih branitelja (prednosti pri zapošljavanju, fondu i zakladi
hrvatskih branitelja idr.).
Tijekom cijele godine pruža se besplatna pravna pomoć hrvatskim braniteljima ( ne samo članovima udruge) i
članovima njihovih obitelji Pravnik radi u prostorijama Udruge ponedjeljkom i utorkom od 16,00-18,00 sati, a po
potrebi i izvan tog termina kako to određeni rokovi i zahtjevi branitelja diktiraju. Pravna pomoć sastoji se u sastavljanju
pisanih podnesaka tj. žalbi, zahtjeva, tužbi, požurnicama, zamolbama i preporukama. Za pomoć se je u ovom periodu
obratilo 240 branitelja ili prosječno 20 branitelja mjesečno.
Od 03-05. Lipnja sudjelovali smo na 16.CARP CUP „Kutina 2011.“ Natjecanje je održano u sportskom ribolovu na
jezeru ŠRU „Amur“ iz Kutine.
U listopadu imali smo pripreme oko organizacje i odlaska na 16. sportske susrete dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH, koji su se održavali na Plitvicama. Sudjelovali smo u svim sportovima i po peti put za redom
osvojili sveukupno prvo mjesto.
Sudjelovali smo u pripremi idejnog rješenja sa Županijom Primorsko-goranskom na temu lokacije i prijedloga spomen
sobe poginulim braniteljima Domovinskog rata iz Primorsko-goranske županije.
Sudejlovali smo na 11. hodočašću hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Mariju Bistricu .
Povodom blagdana Svih Svetih organizirano je posjet svim grobljima gdje su položeni vijenci i zapaljenje su svijeće
za sve poginule i preminule hrvatske branitelje, te nazočnost Svetim misama.
17.11.2011. tri autobusa sa našim članovima otputovali su u Vukovar kako bi obilježili dan pada Grada Vukovara.
Jedan autobu sa našim članovima otišao je u Škabrnju gdje su položili vijenac i zapalili svijeće.
U Rijeci smo sudjelovali u obilježavanju Dana pada Vukovara polaskom iz Vukovarske ulice, gdje se organiziralo
paljenje svijaća duž cijele ulice i mimohod riječkim ulicama do mosta Hvatskim branitljima gdje je održana
komemoracija za sve žrtve iz Domovinskog rata.
Svi naši Ogranci i Klubovi aktivno su sudjelovali u svim događajima tijekom 2011. godine, a na redovitim sjednicama
Središnjeg odbora podnosili su izvještaje o aktivnostima u tom periodu.
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2012. godina
02. ožujka u Zalesini održan je Izborni sabor na kojem je za predsjednika Udruge izabran gospodin Ivan Bogdanić.
Tijekom godine podružnica je održala pet sjednica središnjeg odbora i tri sjednice užeg predsjedništva.
Tijekom cijele godine pruža se besplatna pravna pomoć hrvatskim braniteljima ( ne samo članovima udruge) i
članovima njihovih obitelji Pravnik radi u prostorijama Udruge ponedjeljkom i utorkom od 16,00-18,00 sati, a po
potrebi i izvan tog termina Posebno je za ovu godinu bilo karakteristično da se veći broj branitelja obraćao za pomoć
zbog svoje socio-ekonomske situacije tražeći put za ostvarenje prava na opskrbninu ili socijalna prava iz sustava
socijalne skrbi, iz domene radnih odnosa ( različiti prestanci ugovora o radu ), o pitanjima vezanim za formiranje
braniteljskih zadruga. Za pomoć se je u označenom periodu obratilo mjesečno oko 20 branitelja, a pored usmenih
savjeta, pružena je pomoć u sastavljnju pisanih podnesaka ( žalbe, zahtjevi, tužbe, požurnice, zamolbe, preporuke i
sl. ), s time da se neki branitelji obraćaju u tijeku mjeseca i više puta.
U Kostreni je organiziran 6. Memorijalni malonogometni turnir „Ivica Opačak Pajo“ na kojem su sudjelovao osam
ekipa, dostojanstveno smo obilježili 21. godišnjicu osnivanja
Specijalne jedinice policije „Ajkula“ i dana Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ sudjelovanjem u
svim sportovima i kuhanju lovačkog gulaša u kotliću.
03. svibnja obilježili smo Dan oslobođenja Rijeke.
06. svibnja sudjelovali smo na zavjetnom hodočašću pomoraca i hrvaskih branitelja Majci božjoj trsatskoj.
Članovi ogranak Opatija posjetili su, položili vijence i zapalili svjeće na mjestu pogibije naših branitelja u Lici. Vodili su
sa sobom i održali sat povijesti o Domovinskom ratu jedan razred srednje škole „Eugena Kumičića“ iz Opatije.
12. svibanj jedan autobus naših članova nazočio je središnjoj komemoraciji žrtvama Bleiburške tragedije na
Bleiburškom polju.
26. svibnja u Mrkoplju održane su 15. Županijske igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice PGŽ.
Igre su se odvijale u 10 sportskih disciplina. Na igrama su se takmičili članovi dvadeset i jednog ogranka, četiri kluba
i specijalna policija „Ajkule“. Sudjelovalo je preko osamsto takmičara i više od 100 gostiju i uzvanika.
U svim našim ograncima svečano i dostojanstveno obilježen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih
branitelja. Organizirana su posjeta grobljima, položeni su vijenci i zapaljenje svijeće, a u večernjim satima organizirani
su koncerti.
Ogranak Opatija u suradnji sa gradonačelnikom Grada Opatije i Grada Lovrana
organizirao povodom 17. godišnjice akcije „ Oluje“ svečani defile sa ratnim zastavama glavnom gradskom ulicom u
počast i sjećanje na naše poginule suborce Liburnijskog kraja.
Ogranak Vrbovsko dobio je ulicu „Hrvatskih branitelja“ i izradio spomenik hrvatskim braniteljima na lokalitetu ispred
groblja u Vrbovskom. U suradnji sa HVIDR-om Gorskog kotara organizirali su malonogometnu utakmicu i povlačenje
konopa. Upriličili su i povlačenje konopa preko Kupe na državnoj granici sa Slovenijom.
Ogranak Kraljevica održao je već tradicionalni malonogometni turnir u kojem je sudjlovalo 16 ekipa.
Ogranak Općine Vinodolske organizirao je već četvrtu godinuinu za redom sa atletskim brdskim klubom maraton u
dužini od 72 km od Bribira do Zalužnice - mjesta ma kojem su poginuli naši branitelji.
Ogranak Rab organizirao je odlazak članova na Ljubovo na mjesto pogibije naših branitelj, a potom je organiziran
ručak i druženje več tako petnaest godina za redom.
Granak Mrkopalj organizirao je feštu sa braniteljima,članovima njihovih obitelji i svim mještamima Mrkoplja.
Ogranak Matulji sa dijelom članova sudjelovalo je u defileu kroz Opatiju, a dijelom na malonogometnom turniru.
Ogranak Novi Vinodolski organizirao je odlazak u Zalužnicu na mjesto pogibije naših branitelja.
Ogranak Matulji organizirao je veliki turnir u povlačenju konopa gdje su osvojili prvo mjesto.
Ogranak Bakar aktivn je sudjelova u organizaciji Margaretinog ljeta.
Naša ribička ekipa sudjelovala je 29.07. na IV ribolovnoj alki invalida i veterana DRRH u Šišincu na Kupi kod Siska.
Sudjelovali smo 22.09. DRRH na plovak koje je održano 22.09.na jezerima Siromaja I i II kod Dugog sela.
20.studenog predstavnici udruga sudjelovali su na radionici o prpremi i provedbi projekata u organizaciji ministarstva
branitelja i naconalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti
organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini.
Sudjelovali smo na predstavljanju knjige „General pukovnik Mladen Markač“
„Preživio sam Vukovar i Ovčaru“.

i promociji knjige Vilima Karlović

2013. godina
20. ožujka održan je izvještajni Sabor Podružnice, a tijekom godine održane su sjednice Središnjeg odbora.
Tijekom cijele godine dva puta tjedno pruža se besplatna pravna pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji. Pravna pomoć sastoji se u sastavljanju pisanih podnesaka tj. žalbi, zahtjeva, tužbi, požurnicama, zamolbama i
preporukama.
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25. svibnja održane su 16. županijske igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice PGŽ. Igre su se
odvijale u 10 sportskih disciplina. Na igrama su se takmičili članovi dvadeset i jednog ogranka, četiri kluba i
specijalna policija „Ajkule“. Sudjelovalo je preko osamsto takmičara i više od 150 gostiju i uzvanika.
20. rujna pet naših članova sudjelovalo je na 11. Izvještajnom Saboru UDVDR RH u Virovitici.
Od 20-22.09. sudijelovali smo na 18. Državnim sportskim igrama u Virovitici i osvojili smo u sveukupnom plasmanu
drugo mjesto.
U rujnu dobili smo, od Odjela za humanitarnu djelatnost, hvale vrijednu donaciju u odjeći, obući i drugom
potrepštinama, koju smo podijelili našim braniteljima iz Gorskog kotara, a izvješće i slike o preuzimaju dostavili smo
gospođi Pročelnici.
06. listopada 2013. bili smo sudionici 21. vojnoredarstvenog hodočašća hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja
u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.
23. listopada 2013. sudjelovali smo, sa udrugma proizašlim iz Domovinskog rata u pripremi Spomen zbirke
Domovinskog rata u Pomorskom i povjesnom muzeju hrvatskog primorja.
Povodom blagdana Svih Svetih organizirano je posjet svim grobljima gdje su položeni vijenci i zapaljenje su svijeće
za sve poginule i preminule hrvatske branitelje, te nazočnost Svetim misama.
17.11.2013. jeda autobusa sa našim članovima otputovali su u Vukovar kako bi obilježili dan pada Grada Vukovara.
Tri autobu sa našim članovima otišao je u Škabrnju gdje su položili vijenac i zapalili svijeće.
U Rijeci smo sudjelovali u obilježavanju Dana pada Vukovara polaskom iz Vukovarske ulice, gdje se organiziralo
paljenje svijaća duž cijele ulice i mimohod riječkim ulicama do mosta Hvatskih branitelja gdje je održana
komemoracija za sve žrtve iz Domovinskog rata.
2014. godina
Izvještajni sabor podružnice održao se 07. ožujka. Sjednice središnjeg odbora kako podružnice tako i ogranaka
održavale su se redovito tijekom cijele kalendarske godine.
Besplatna pravna pomoć pruža se hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kontuirano kroz cijelu godinu
petkom od 16,00 – 18,00 sati odnosno po potrebi i drugim danima.
U skolpu humanitarne djelatnosti „Pomozimo djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme“. Naša
podružnica predložila je djecu iz naših ogranaka Kraljevice, Općine Vinodolske i Crikvenice.Informatičku opremu
dodjeljena je Nikolini Radošević iz Kraljeviice, Bakarački put 13 koja je apsolvent na Tehničkom fakultetu u Rijeci,
Lorenu Lelasu iz Dramlja, M. Muževića 106, koji pohađa 3. razred Elaktrotehničke škole u Rijeci i Bruni Mavrinac iz
Bribira učenici 3. razreda srednje škole „A. Barca“ iz Crikvenice.
05. travnja organizirali smo 8. Memorijalni malonogometni turnir „Ivica Opačak – Pajo“ na kojem je učestvovalo
devet ekipa.
28. svibnja dvadeset članova podružnice i ogranaka sudjelovalo je na 1. Konvenciji hrvatskih branitelja u Zagrebu.
07. lipnja u Opatiji održane su 17. županijske igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice PGŽ. Igre
su se odvijale u 10 sportskih disciplina. Na igrama su se takmičili članovi dvadeset i jednog ogranka, četiri kluba i
specijalna policija „Ajkule“. Sudjelovalo je preko osamsto takmičara i više od 100 gostiju i uzvanika. Igre su završene
uz zabavni program koji je trajao do 23,00 sata.
Kupili smo 60 knjiga“ Otkos-10“ autora Anđelka Mijatovića.
Radili smo na realizaciji projekta „Otvaranje informatičkog centra“ u našim ograncima Mrkopalj, Ravna Gora,
Vrbovsko i Rijeka.
10. lipnja u osnovnoj školi u Mrkoplju otvoren je informatički centar za opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji uz nazočnost pročelnice Odjela gospođe Dubravke Kutleša Herljević, Milane Perica i Mirele Buterin,
načelnice Sektora za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u Ministarstvu
branitelja.
Također 10. lipnja u organizaciji našeg ogranka Kraljevica, u prepunom Domu kulture održan je humanitarni koncert,
„Kraljevica za poplavljenu Slavoniju“ na kojem su nastupala mnoga poznata imena domaće zabavne glazbe s
područja Kraljevice. Prodajom ulaznica po cijeni od 20,00 kuna i donacijama prikupljeno je 14.646,00 kuna, koje su
namjenjene za kupnju bijele tehnike, odnosno hladnjake i perilice za rublje, za najugroženije stanovništo za Rajevo
Selo.
Ogranak Mrkopalj donirano 20 tona sijena za poplavljene u Slavoniji konkretno za Stošince.
Na VI ribičku alku invalida i veterana Domovinskog rata RH „Šišanec 2014, sudjelovali smo sa jednom ekipom.
25. lipnja obilježili smo Dan državnosti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u Aleji poginulih branitelja na gradskom
groblju Drenova i na Mostu hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Sudjelovali smo u mimohodu Povorke hrvatskog
ponosa i slave podovom Dana državnosti koji je krenuo od murala Vukovar u Vukovarskoj ulici, preko Korza do Mosta
branitelja gdje smo palili svijeće, a nakon toga sudjelovali svetoj misi za Domovinu u katedrali svetog Vida.
U svim našim ograncima svečano i dostojanstveno obilježen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih
branitelja. Organizirana su posjeta grobljima, položeni su vijenci i zapaljenje svijeće, a u večernjim satima organizirani
su koncerti.
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U Opatija, Lovranu i Matuljima organiziran je već tradicionalni mimohod sa ratnim zastavama glavnim gradskim
ulicama.
Ogranak Vrbovsko organizirali su turnir u povlačenju konopa. Upriličili su i povlačenje konopa preko Kupe na
državnoj granici sa Slovenijom.
Ogranak Kraljevica održao je vaterpolo turnir uz učestvovanje četiri ekipe.
Ogranak Općine Vinodolske organizirao je već petu godinuinu za redom sa atletskim brdskim klubom maraton u
dužini od 72 km od Bribira do Zalužnice - mjesta ma kojem su poginuli naši branitelji.
Ogranak Novi Vinodolski organizirao je odlazak u Zalužnicu na mjesto pogibije naših branitelja.
Granak Mrkopalj organizirao je feštu sa braniteljima i članovima njihovih obitelji kao i svim mještamima Mrkoplja.
Ogranak Matulji organizirao je 23. kolovoza 17. po redu jaki međunarodni turnir u povlačenju konopa. Sudjelovalo je
šest ekipa iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske sa oko sto sudionika. Ogranak Matulji, koji nosi dvostruku krunu prvaka
Hrvatske slavili su i ovog puta prvo mjesto.
29. kolovoza ogranak Kraljevica podijelila je u Rajevu Selu 9 perilica i 4 hladnjaka koji su kupljeni sredstvima koja su
prikupljena na humanitarnom koncertu
12-13 rujna sudijelovali smo na 19. sportskim natjecanjima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, koja su se
održala u Novoj Gradišci. Sudjelovali smo u svim sportovima i osvojili sveukupno prvo mjesto.
U skolopu projekta, „Djeca hrvatskih branitelja ulici NE, športu DA opremljen je nogometni klub djece hrvatskih
branitelja našega Ogranka Rab koji postoji već šest godina, a do sada su polučili hvalevrijedne rezultate.
05. listopada sudjelovali smo na 22.vojnoredarstvenom hodočašću hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u
Mariju Bistricu.
2015. godina
Izvještajni sabor Podružnice održan je 27.siječnja.
Središnji odbor održao je tri sjednice.
U svibnju naša Podružnica dobila je donaciju od 3.000 kilograma jabuka Jabuke koje su bile vrhunske kvalitete
podjeljene su obiteljima branitelja naših članova u ograncima: Vrbovsko, Ravna Gora , Mrkopalj, Općina Vinodolska,
Lokve i Rijeka.
16. svibnja održani su 18. sportski susreti dragovoljaca i veterana domovinskog rata „Viškovo 2015“ Na igrama je
sudjelovalo 900 natjecatelja i više od 100 gostiju i uzvanika. Natjecanje se odvijalo u 10 sportova.
05. kolovoz dostojanstveno je obilježen u svim našim ograncima. Veliki momohod odžao se već tradicionalno u
Opatiji.
Uže predsjedništvo održalo je sjednicu sa dopredsjednikom UDVDR RH gospodinom Marijanom Mužinićem i
predsjednikom ličko-senjske županije gospodinom Berislavom Gržinićem.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2011-2015
U razdoblju od 2011-2015 dogodila se promjena na čelu Podružnice jer je umjesto g.MarinaFrkića na dužnost
predsjednika podružnice ŠKŽ, u ožujku 2014, izabran g. Luka Petrina.
Drugi značajni događaj je osnutak ogranka Skradin,što se pokazalo pravim potezom jer je ogranak iako bez
sredstava aktivan sudionik svih zbivanja u Skradinu i šire. Slična stvar se može reći i za novoosnovani ogranak u
Kninu.
DOGAĐANJA:
Rujan:-obilježavanje šibenskog ratnog podviga „Rujanski rat“.Udruga je ili nositelj ili suorganizator svih događanja
vezanih za rujanski rat, a to su komemoracije u svim mjestima te polaganje vijenaca na spomen obilježjima kao i
nazočnosti misnim slavljima.
Osobito su značajne manifestacije na Zečevu:“Oba su pala,sve tri su pale“ i „Žirjanski dani ponosa i slave“ na otoku
Žirju u organizaciji naših ogranaka Rogoznica i Šibenik.Centralna proslava je svake godine u drugom gradu,a ove
godine je u Vodicama.
Studeni:-povodom blagdana Svih svetih svake godine polažemo vijence i palimo svijeće te nazočimo misama za
poginule i umrle suborce.
-proslava obljetnice osnutka 142 brigade HV (tzv.Drniške)
-obilježavanje obljetnice pada Vukovara
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-organizirani posjeti oko 50 članova Dubrovniku i obilježavanje obrane grada te polaganje vijenaca na
Osojniku,prijem kod gradonačelnika Dubrovnika.
Prosinac:-organizacija proslave obilježavanja obljetnice osnutka 15.DP Petar Krešimir te polaganje vijenaca na
mjestima pogibije njezinih pripadnika.
Siječanj:-odlazak 50 članova udruge na obljetnicu akcije Maslenica i mimohod u Zadar.
Ožujak:-proslava obljetnice akcije „Nos Kalik“,prvog oslobođenog teritorija županije početkom 1992g.
Svibanj:-obilježavanje bitke za prijevoj Stolove na južnom bojištu uz sudjelovanje 50 članova udruge u Neumu-prijem
kod gradonačelnika.
Lipanj:-obilježavanje obljetnice osnutka 113. Brigade HV (tzv. Šibenska)
-obilježavanje obljetnice oslobođenja „ miljevačkog platoa“
-obilježavanje Dana državnosti uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća.
Srpanj:-nazočnost delegacije udruge na proslavi dana pobjede u Rujanima Donjim.
Kolovoz:-organiziranje proslave obljetnice VRO Oluja uz druženje članova udruge kod suboraca iz ogranka Knin.Uz
ovaj centralni događaj svi ogranci organiziraju posebne manifestacije uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća.
Uz navedeno treba istaći našu višekratnu potporu Udruzi 100%-tnih invalida DR tijekom njihovog
prosvjeda,sudjelovanje podružnice u humanitarnim akcijama naše udruge kao što je bila dodjela 7 računala
studentima(djeci naših članova), podjela više tona jabuka članovima udruge,a trenutno radimo na organizaciji škole
engleskog jezika u Kninu.
Važno je istaći da tijekom svake godine naši ogranci organiziraju i kulturno-sportske aktivnosti kao što su tradicionalni
memorijalni turniri u malom nogometu u Murteru „Vedranko Juraga“, Skradinu „Živko Barić Žika“ i Mandalini „Marinko
Kardum“, promocija knjiga i drugih publikacija koje se tiču Domovinskog rata na našem području.Trenutno za
ovogodišnju proslavu Rujanskog rata pripremamo izložbu ratnih fotografija i video zapisa
u muzeju grada Skradina.
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA –
PODRUŽNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Od 2011. DO 2014.GODINU
Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnice
Virovitičko-podravske županije odnosi se na razdoblje od 01.siječnja 2011. godine do 31.prosinca 2014. 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 2011.godine do 31.prosinca 2014.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.
Svake godine za 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 u periodu od 01.siječnja 2011.godine do 31.prosinca
2014.godine sa čelnicima gradova zapalili svijeće kod spomen obilježja i pomolili se za sve poginule hrvatske
branitelje
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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 2.Maraton od Orahovice do Velikog Rastovca
Svake godine sudjelujemo u komemoraciji i svetoj misi za preko 500 hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata
pogubljenih u Drenovcu.
Svake godine 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
U periodu od 01.siječnja 2011.godine do 31.prosinca 2014.godine, svake godine za 05.srpanj organiziramo
Memorijalni brzopotezni šahovski turnir „ Damira Hornunga i Franje Jusupa “ u Čačincima, organiziramo Izložbu
ratnih fotografija, autora Miroslava Tota pod nazivom „ Da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području “.
Zajedno sa ostalim Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata grada Orahovice sudjelujemo u organizaciji i
obilježavanju pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa - obilazak grobnih mjesta dvojice hrvatskih branitelja komemoracija u Tenji i sv. misa za sve poginule hrvatske branitelje u Tenji
Aktivno svake godine 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.
Svake godine 04.rujna sudjelujemo u Komemoraciji masakra u Četekovcu
U Orahovici, Slatini i Virovitici svake godine 08.listopada zajedno sa čelnicima gradova u povodu Dan
neovisnosti položili aranžman i zapalili svijeće kod spomen obilježja
U suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR RH realizirali nekoliko značajnih projekata za naše
članice i to :
Donirali 13 računala za članove UDVDR ogranak Viroviticu
Organizirali Informatički tečaj za hrvatske branitelje
Učenje stranih jezika za djecu hrvatskih branitelja
Obilježavanje međunarodnog dana mira „ Veterani hodaju za mir.“
Pomozimo studentima, maturantima, djeci hrvatskih branitelja kupnjom informatičke opreme.
Naše članice odradile su nekoliko Humanitarnih poklon paket za obitelj koje su teškom materijalnom stanju.
Realizirali nekoliko kumstva Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske
Pomoć pri nastavku školovanja djece s područja RH zaostalih u ekonomskom razvoju i to obitelji Deskar iz
Špišić Bukovice, obitelji Viljevac iz Rušana i obitelji Kamenar iz Zdenaca
01.studenog svake godine 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
Svake godine 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 “.
Sa svojim članovima i njihovim obiteljima svake godine 13.prosinca sudjelujemo u Hodočašću hrvatskih
branitelja Gospi Voćinskoj
Sudjelujemo u organizaciji i obilježavanju obljetnice oslobađanja privremeno okupiranog područja bivše
općine Orahovica – Drenovac15.prosinca.
Organizirali smo u Virovitici Državne športske igre UDVDR RH i sudjelovali na drugim športskim igrama
koje su organizirale podružnice.
Tokom cijele godine održavaju se svi spomenici, grobna mjesta poginulih i umrlih članova, pored navedenih
aktivnosti i projekata, provode se i druge aktivnosti.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE UDVDR SDŽ
IZMEĐU DVA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SABORA 2011.-2015.
U vremenskom razdoblju od dva izvještajna sabora UDVDR RH, kratkim izvješćem osvrnuti ćemo se na one
djelatnosti koje je provodila ova podružnica u tom periodu.
UDVDR RH PSDŽ sudjelovala je u svim važnim događajima, koji se odnose na hrvatske branitelje i Domovinski rat,
kao i ostalim aktivnostima. Djelovali smo u zaštiti prava i interesa hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Mnoge
predviđene aktivnosti nismo mogli realizirati iz prvenstvenog razloga što su nam iz godine u godinu sredstva sve
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manja i manja. Negativne pojave s teškim stanjem u gospodarstvu naše županije utjecali su na rad i aktivnosti
Podružnice. Zajedno djelujemo s našim ograncima i klubovima po gradovima, gdje iskazuju izniman doprinos našem
radu, a zahvaljujući i njima odradili smo dosta zacrtanih aktivnosti. Veliku suradnju imamo i s podružnicom
Ministarstva branitelja Splitsko-dalmatinske županije, s kojima dijelimo zajednički prostor (Gundulićeva 3) u Splitu.
Svaki dan (osim subote i nedjelje) prostorije su otvorene za branitelje i njihove obitelji. Tajnik je svakodnevno u
Podružnici u prosjeku od najmanje 2 sata. Dvije djelatnice MB-a od kojih je jedna pravnica od 7 do 15 sati stoje na
usluzi braniteljima u rješavanju njihovih problema, dok je tri puta sedmično u popodnevnim satima od 16-19 sati,
liječnik, psiholog ili socijalna radnica koji djeluju u sklopu Centra za psihosocijalnu pomoć branitelja i članova njihovih
obitelji.
Predsjednik Podružnice predstavlja Udrugu u skladu sa Statutom, redovito prisustvuje svim sjednicama UDVDR RH i
sastancima koji se organiziraju na nivou županije i regije, kao i susretima i pozivima iz ostalog dijela Hrvatske, tako i
susjedne BiH.
Koordinacija braniteljskih udruga u zadnje vrijeme se je dosta poboljšala, što nije bio slučaj prije, pa se je uglavnom u
javnost izlazilo sa zajedničkim stavovima koja su od interesa za sve hrvatske branitelje i njihove obitelji, Održali smo
dosta zajedničkih sastanaka i koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja grada Splita i ostalih
mjesta naše županije.
Stavovi Podružnice izneseni od strane predsjednika dosta bi se uvažavali.
Održali smo jedan Izvještajno-izborni sabor, na kojem je izabrano novo rukovodstvo Podružnice.
Naš Središnji odbor održao je dvadeset sastanaka od kojih je sedam bilo van Splita, u prostorijama naših Ogranaka /
Dugopolje, Imotski, Sinj, Solin, Trogir, Kaštela i Omiš/.
Redovito bi se iznosile informacije o aktivnostima koje se provode po planu i programu predloženih projekata, koji su
u tijeku i onih koji se planiraju. Uvijek u prvom planu se spominje briga o pomoći hrvatskim braniteljima, zatim o
materijalno-financijskim uvjetima, bez kojih se teško mogu realizirati zacrtani projekti i o svim ostalim aktivnostima.
Posebne prioritete dajemo projektima koji se odnose na čuvanje uspomena na Domovinski rat
- Okupljanje branitelja provodili smo na programima kao što su: obilježavanje važnih datuma i događaja iz
Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih branitelja i
njihovih obitelji, športskim aktivnostima i športskim natjecanjima
- ostale aktivnosti
1.OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I DOGAĐAJA IZ DOMOVINSKOG RATA
Sa područja Županije Splitsko-dalmatinske od značaja za postrojbe koje su djelovale na našem prostoru, a nisu bile
obuhvaćene službenim protokolima od strane tijela državne uprave. Na ovaj način želi se spasiti od zaborava
događaji, ali i pogibije naših suboraca.
U ovom periodu svake godine na primjeren način naši članovi u većem ili manjem broju prisustovali su, (u nekima
smo bili i nositelji organizacije) na obilježavanju obljetnica važnijih datuma iz Domovinskog rata.
- 5. listopada obljetnica pogibije hrvatskih branitelja na Osinjiku – južno bojište
- 11. listopada obljetnica osnutka 141 br. HV i 126 br. HV
- 09. listopada obljetnica pogibije Andrije Matijaša
- 18. studeni obilježavanje stradanja grada Vukovara i Škabrnje
- 18. studeni obljetnica pogibije hr. Branitelja pripadnika 114. br. HV u Čepikućama
- 3. siječnja obljetnica stradanja hrv. branitelja u Suhovare-Poličnik
- 21. siječnja obljetnica početka akcije MASLENICA
- 26. siječnja obljetnica stradanja petorice hr.branitelja (prva zrakoplovna nesreća u Domovinskom ratu) u zaseoku
Šimci kod Sinja
- 27. siječnja obljetnica operacije Peruća
- 18. travnja obljetnica osnivanja 7.GB u Varaždinu
- 28. travnja obljetnica osnivanja 4 GB HV i u Splitu
- 09. svibnja obljetnica osnivanja IX Bojne HOS-a u Splitu
- 1. lipnja obljetnica osnivanja 114 br. HV u Splitu
- 26. lipnja obljetnica pogibije 32 hrvatska branitelja iz 7 GB na Dinari
- 2. srpnja obljetnica pogibije 33 hrvatska branitelja iz Imotskog, poginulih na južnom bojištu
- 5. srpnja obljetnica pogibije hrvatskih branitelja „Kobaca“ u Slivnici
- 4. kolovoza povodom Dana OLUJE organizirali smo druženje branitelja i gostiju i to 2012, 2013. i 2014. U
Kotlenicama (Općina Dugopolje, koja nam je bila i glavni pokrovitelj) gdje bi se okupilo svai put od 150 do 200
branitelja. Ove godine smo zajednica sa Udrugom maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, organizirali druženje u
Dabru (Općina Hrvace) na objektima braniteljske zadruge „Patriot“. Oko 120 prisutnih.
- 5. kolovoza prisustvovali smo na svečanosti u Kninu na obljetnicu Oluje
- 25. kolovoza obljetnica napada na vojarnu Sinj (prvi izvedeni napad na vojarnu JNA)
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2. PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA
- organizirali smo i provodili okrugle stolove i predavanja sa temama iz Domovinskog rata vezano za djelovanje
postrojbi iz Splitsko-dalmatinske županije, koje su dale veliki doprinos na oslobađanju naše Domovine. Po ovom
pitanju naročito dobro suradnju imali smo sa predstavnicima lokalne zajednice, crkve i škola, koji su nam bez
problema izrazili u susret, prilikom ustupanja prostora i drugim vrstama pomoći, koje su potrebne za realizaciju istih.
Na njima bi sudjelovali između aktivnih sudionika i zapovjednici ratnih postrojbi. Posjećenost bi bila dosta dobra, a
naročito među mladima iz srednjih škola i među osmašima iz osnovnih škola. Također smo se odazivali na radio i
televizijske emisije lokalnih medija povodom važnih obljetnica i naših aktivnosti.
- organizirali smo foto izložbe ratnih fotografija i prikazivanja originalnih filmova sa prvih crta bojišnice, snimljenih od
strane naših članova među kojima je bilo i profesiionalni snimatelj gosp. Petar Malbaša čiji je snimljeni materijal velika
dragocjenost za Hrvatsku. Taj materijal bio je jedan od krunskih dokaza prilikom suđenja našim generalima u Haagu.
Izložba je organizirana u 12 gradova i općina.
- svake godine Klub žena koje djeluju pri UDVDR RK PSDŽ organizirali bi dvodnevni izlet u Vukovar, gdje su odali
počast poginulim u obrani Vukovara obišli memorijalne centre, položili vijence i zapalili svijeće.
3. REHABILITACIJA I RESOCIJALIZACIJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Hrvatski branitelji, a posebno oni liječeni od PTSP-a imaju problema u funkcioniranju u društvu i danas iako je prošlo
20 godina od rata. Osnovna poluga njihove rehabilitacije je održavanje ravnoteže u obitelji i jačanje obiteljskih veza s
članovima. Zbog toga smo se zajedno sa Udrugom maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata uključili u ovaj projekt
pod nazivom:
„Rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih branitelja u društvo kroz programe vezane uz zaštitu okoliša i prirode“
Osmišljen je kao projekt zbližavanja članova obitelji i njihova zajedništva u obitelji. Od 3.07.2015. do 15.08.2015.
organizirana je zajednička Ljetna škola u prirodi na poligonu braniteljske zadruge za avanturistički turizam PATRIOT
iz Dabra na jezeru Peruća, Općina Hrvace. U njoj su sudjelovali branitelji i članovi njihovih obitelji.
Ljetna škola u prirodi trajala bi sedam dana, a bilo bi i po 50 djece i unučadi branitelja koje se educiraju u prirodi,
zaštiti okoliša, načinu preživljavanja u prirodi, zbrinjavanje otpada u prirodi, sprečavanje požara, samopomoć i
pomoć, priprema hrane u prirodi, tečaj prve pomoći, foto tečaj. Sudinici su bili smješteni u kompletno uređenim
šatorima s podmetačima i vrećama za spavanje.
U okviru ljetne škole održana je i edukacijska radionica za izradu suvenira.
Osnovni moto je zadovoljna djeca – zadovoljni roditelji – sretan brak.
4. ŠPORTSKE AKTIVNOSTI I ŠPORTSKA NATJECANJA
U sklopu rekreativnih aktivnosti organizirana su i športska takmičenja u sredinama gdje djeluju naši ogranci. Glavni
cilj nam je uključivanje što većeg broja veterana Domovinskog rata u športske aktivnosti i takmičarskog nadmetanja
među ogranicima i klubovima. Svake godine bi se organizirali turniri i takmičenja na kojima su nastupali veterani naših
ogranaka.
- U Splitu organiziramo turnir balota u 3 i 4 mjesecu. U Dugopolje organiziramo ljetnu ligu malog nogometa koja se
održava kroz 7 mjesec, Ogranak Trogir i Okrug u nadmetanju potezanja konopa koje se održava kroz ljeto u Marini,
Ogranak Imotski, natjecanje u boćanju i kuglanju, Ogranak Solin i Split, šahovski turnir i streljaštvo.
Naši su članovi prisustvovali sa svojim ekipama na turnirima koji su organizirani na području naše županije i to:
malom nogometu 30.05.2015. Split, potezanju konopa na ovogodišnjoj seoskoj olimpijadi u Radošiću smo osvojili
prvo mjesto i na drugim turnirima gdje su uključeni naši članovi. Prisustvovali smo na sva četiri Državna športska
natjecanja UDVDR RH koja su bila u ovom periodu, kao i na svima do sada i spremamo se za slijedeće koje će biti u
Zadru.
- Svake godine prisustvovali smo na Svehrvatskom športskom ribičkom natjecanju invalida i veterana Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji u lovu ribe udicom na plovak.
- Ove godine smo prisustvovali na VII ribičkoj alci u Šišincu.
5. OSTALE AKTIVNOSTI
- Sudjelovali smo u izgradnji i uređenju spomen obilježja 7 GB na Dinari. Poseban udio smo dali na izgradnji Spomen
doma od samog početka izgradnje do konačnog završetka prošle godine i u dovozu i postavljanju velikog kamenog
križa postavljenog uz spomen obilježje poginulim braniteljima. Na ovogodišnjoj obljetnici naša Podružnica je
organizirala prehranu za sve sudionike koji su bili nazočni 26.06.2015. godine. Bilo je oko 400 sudionika (prijevoz je
izvršen dvama helikopterima (Ministarstvo obrane).
- Svake godine smo početkom listopada prisustvovali na hodočašću u Mariju Bistricu
- Prošle godine smo dobili prostore od lokalne zajednice u Imotskom u kojima je uz pomoć donatora i Odjela za
humanitarnu djelatnost otvorena Informatička škola i škola za strane jezike.
- Polaznicima informatičke škole i škole stranih jezika u Imotskom uručene su diplome dok je škola u Imotskom
dodatno opremljena informatičkom opremom.
- Osnovali smo nogometni klub djece naših branitelja i uz pomoć Odjela za humanitarnu djeltnost UDVDR RH
kompletno je opremljen za normalno djelovanje. Ove godine su dobili i dodatnu sportsku opremu
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- U zadnje 3 godine sedamnaest studenata i učenika iz obitelji naših članova sa četvero i više djece dobilo je
prijenosna računala preko Odjela za humanitarnu djelatnost koja su im uručena od strane donatora na svečanosti u
Zagrebu, koja se za tu priliku organizira u Zagrebu na Velesajmu.
- Petero djece naših članova prima pomoć od Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske
- U više navrata smo podijelili humanitarnu pomoć obiteljima naših članova kojima je tu pomoć potrebna
- Prošle godine zajedno sa ostalim braniteljskim udrugama naše županije bili smo aktivno uključeni u prikupljanju
pomoći za nastradale u velikim poplavama u Hrvatskoj i BiH. U velikom broju naši su članovi sudjelovali u ovoj akciji
- 15 djece od branitelja iz višečlanih obitelji uručena je donacije u školskom priboru dostavljene od Humanitarne
zaklade za djecu Hrvatske, uz financijsku pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih
- Organizirali smo podjelu 5 tona jabuka našim članovima po Ograncima, koja nam je donirana preko UDVDR RH
Odjela za humanitarnu djelatnost
- Redovito sudjelujemo na regionalnim seminarima za braniteljske zadruge
- Održali smo 2013. Izvještajno-izborni sabor Podružnice i u svim našim ograncima održani su Izvještajno-izborni
sabori
- Pomagali smo našim članovima i njihovim obiteljima koji žive u teškim uvjetima, preko gradskih, općinski i
županijskih institucija.
U sklopu dolaska svetog oca Pape Franje u Sarajevo, organizirali smo putovanje sa dva autobusa gdje prisustvovalo
oko stotinjak naših članova i njihovih obitelji
- U sklopu 300 godišnjice sinjske alke, aktivno smo sudjelovali u pripremama za tu svečanost
- Naši članovi su sudjelovali i na vojnom hodočašću u Sinj 2.08.2015. godine, gdje su između ostalog i nosili sliku
Gospe Sinjske jednu dionicu u procesiji.
- Također u procesiji na samu Veliku Gospu 15.08. u zadnje tri godine jednu dionicu puta naši članovi nose sliku
Majke Božje
- Svake godine u svibnju organiziramo odlazak naših članova na komemoraciju u Bleiburg na obljetnicu stradanja
hrvatskog naroda. Bude do 100 članova
- Naša Podružnica bila je u Splitu nositelj humanitarne akcije Libertas Liber čiji su organizatori Hrvatska udruga
prošlost rada za budućnost mira, klub veterana 148. br. HV i Hrvatska udruga nakladnika i kolekcionara antikviteta,
čiji je cilj bio prikupljanje knjiga za knjižnicu bolnice hrvatskih veterana u Zaboku (od 8.06. do 26.06.2015.)
- organizirano se odazivamo na akcije dobrovoljnog prikupljanja krvi. Imamo veliki broj naših članova koji su
dobrovoljni davaoci krvi
- Imamo dobru suradnju s županijom, gradovima i općinama bez obzira koja politička opcija je kod njih na vlasti, jer se
ne bavimo politikom nego provodimo aktivnosti u korist naših članova i njihovih obitelji
- Također dobro surađujemo sa sredstvima javnog priopćavanja, posebno na lokalnoj razini
- Sudjelovali smo 2013. Godine u financiranju (2.500,00 kn) u izgradnji spomenika u Maljkovu dvojici poginulih
branitelja Ivici Grubaču i Bogoslavu Lukiću
- Zajedno sa UBDDR i planinarskim društvom Ljubljan Dugopolje izgradili smo kapelicu „Hrvatskih mučenika“ na
Mosoru (900 m nadm. Visine uz 2 sata hoda), koja je svečano otvorena 14.09.2013. godine. Svake godine se u drugu
subotu 9. mjeseca održava Sv. Misa.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR-a PODRUŽNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
IZMEĐU DVA SABORA UDVDR RH
- kroz vrijeme između dva Sabora UDVDR RH radili smo na rješavanju problema hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji
- svake godine održali Izvještajni Sabor UDVDR RH
- humanitarne akcije – dodjela kompjutora socijalno ugroženim obiteljima sa četvero i više djece (4 obitelji), te otišli sa
djecom po kompjutore (sve četiri godine)
- prosvjed u Vukovaru povodom natpisa na ćirilici
- križni put sa svijećama – povodom Uskrsa, brodska tvrđava i velika crkva – svake godine
- projekt izgradnje spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Trnjanima – Ogranak Garčin – financijska
potpora projektima Udruge branitelja 2013. Godine
- prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja (dobili priznanje naši članovi)
- županijske športske igre – obilježavanje vojno redarstvene akcije „Bljesak“ – svake godine između dva Sabora
- program osposobljavanja (traktori, kombajni...)
- program obrazovanja odraslih (srednja stručna sprema) HAK Nova Gradiška
- Državne sportske igre domaćini smo bili mi u Novoj Gradišci, a ostale državne igre redovito smo bili učesnici
- odlazak hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Vukovar – svake godine
- obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata – kroz period između dva Sabora na državnoj i lokalnoj razini.
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GRAD ZAGREB
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA GRAD
ZAGREB
rujan 2011.-rujan 2015. godine
a) MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODRUŽNICE GRAD ZAGREB
U izvještajnom razdoblju, tradicionalno, u kolovozu, na poziv predstavnika veterana Danskog bataljuna
predstavnici Podružnice sudjeluju na komemoraciji poginulim pripadnicima tog bataljuna u mjestu Dvor. U znak
počasti poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježju u Dvoru polažu se vijenci i pale svijeće. Također je
pokrenuta zajednička inicijativa za izgradnjom spomen obilježja poginulim Danskim vojnicima u Dvoru. Ovakva
suradnja nastaviti će se i sljedeće godine također u Dvoru.
25 / 26.04.2011. do 2015..
Na poziv veleposlanstva Australije članovi predsjedništva UDVDR RH PGZ nazoče na proslavi ANZAC DAY .
b) ORGANIZACIJA ŠPORTSKIH NATJECANJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH
PODRUŽNICE GRAD ZAGREB
U sklopu organizacije športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH PGZ je
sudjelovala na sva četiri sportska susreta ( Plitvice, Koprivnica, Virovitica i N. Gradiška).
c) OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA
U navedenom izvještajnom razdoblju članovi Podružnice su aktivno i djelatno sudjelovali na obilježavanjima
svih blagdana i obljetnica u RH i Gradu Zagrebu.
d) BRANITELJSKA I SOCIJALNA SKRB
U sklopu programa braniteljska i socijalna skrb, Podružnica je u izvještajnom razdoblju obradila preko
tristo slučajeva članova koji su imali potrebu za rješavanjem braniteljskih, statutarnih, zakonskih i pravnih pitanja.
Većina pitanja je riješena na obostrano zadovoljstvo.
e) DJELOVANJE PODRUŽNICE GRAD ZAGREB U ZAGREBAČKOJ KOORDINACIJI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ
DOMOVINSKOG RATA
Podružnica je 2011. godine pokrenula inicijativu o formiranju koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog
rata iz Grada Zagreba, radi lakše provedbe programa koji se odnose na sve udruge kroz objedinjavanje članstva i
resursa na obilježavanjima obljetnica i drugih zajedničkih zadaća.
f) AKTIVNOSTI PODRUŽNICE GRAD ZAGREB u izvještajnom razdoblju
Doprinos hrvatskih branitelja izgradnji civilnog društva, mirovni angažman branitelja i promicanje i zaštita
ljudskih prava

CIKLUS TRIBINA „KULTURA SJEĆANJA I PAMĆENJA
„Više od dva tjedna“
1. UVOD – objasnit će se osnovni pojmovi: sjećanje, pamćenje, kultura, rodna odrednica i sl. – uvod će iznijeti
VELJKO VIČEVIĆ; 2. USMENE POVIJESTI – dat će se prikaz podataka koji su prikupljeni za potrebe diplomskog
rada, a na temu žena hrvatskih braniteljica – prezentator IZABELA JAKARIĆ VONIĆ, doktor povijesti; 3. ISKUSTVO
IZ DOMOVINSKOG RATA – zapovjednik jedne zagrebačke brigade iznijet će svoja iskustva o ženama braniteljicama
u postrojbama hrvatske vojske za vrijeme Domovinskog rata, dat će i prikaz statusa braniteljica danas u udrugama
proizašlim iz Domovinskog rata, prezentator BRUNO ČAVIĆ; 4. OPĆENITO O POJAVI – obrada teme kroz
psihološki, ekonomski i dr. sadržaj, promatranje teme kroz rodnu odrednicu, iznošenje statističkih podataka i dr. –
trajanje 20 minuta, prezentator LJILJANA CANJUGA. U suradnji sa organizacijom I.S.P.I.Tp i Hrvatski dom
organiziran je ciklus tribina u prostorijama grada Zagreba Kaptol 27.
CIKLUS TRIBINA „KULTURA SJEČANJA I PAMĆENJA
„MI PAMTIMO – VI ZABORAVLJATE“
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Polazeći od kulture sjećanja i pamćenja na II. tribini bavimo se konstruktom pojmovnog određenja digniteta, i njegove
poveznice sa suverenitetom i zaštitom simbola državnosti, časti i dostojanstva sa povijesnog, i pravnog polazišta, te
kroz kulturu vidljivu u muzejskim postavima i prikazima tema iz suvremene povijesti (posljednjih 100 godina, od I. svj.
rata, II do DR, odnosno od Austro-Ugarske do Europske unije). U prvoj tribini težišno smo se bavili položajem,
identitetom i statusom žena/braniteljica a tribina je bila organizirana povodom 08. ožujka 2014. godine i imala je cilj
dati zaslužnu vidljivost njihovom sudjelovanju i doprinosu u DR. Druga tribina bavi se dignitetom (dostojanstvo, ugled,
čast) kao pojmom kojem smo zaboravili značenje. Propitujemo zaštitu digniteta kroz suverenitet (državnost od 1914
do danas), kroz simbole i vrijednosti - od početka određenja prava hrvatskog naroda na samoodređenje pa sve do
danas kada biramo 11 preferentnih koji trebaju zastupati, štititi, promicati i očuvati dostojanstvo RH kao 28. članice
EU a ujedno sudjelovati u očuvanju temeljnih vrijednosti EU (Povelja EU o temeljnim ljudskim pravima), zaštitu
elemenata državnosti te dostojanstva branitelja na što se obavezao Hrvatski Sabor svojom zahvalnicom 1992.
Temeljna ljudska prava uvijek su bila vezana za okvir kulture države koja ih je definirala, u njima je bilo ugrađeno
sloboda, jednakost, solidarnost, dostojanstvo (dignitet).Kako se u Hrvatskoj kroz vojnu i političku povijest, formirao
odnos prema suverenitetu, i oblikovao pojam digniteta? pitanje je na koje ćemo na tribini kroz zanimljiva predavanja i
predavače pokušati odgovoriti.
ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU
IZLOŽBA RATNE FOTOGRAFIJE I DRUŠTVENE KORISNOSTI HRVATSKIH BRANITELJA
Galerija „Zvonimir“ Bauerova 33, Zagreb
Foto izložba ratnih fotografija i društvene korisnosti hrvatskih branitelja. S tematskom izložbom nastojimo potaknuti i
razvijati kulturu sjećanja i socijalnu svijest kod ljudi na prinesene žrtve za slobodu hrvatskih državljana.
Vjerodostojnim fotografijama prikazujemo stradavanje ljudi i razaranje kako osobne materijalne imovine tako i iz
miljea kulturne, sakralne i umjetničke baštine. Mladim naraštajima prenosimo živo svjedočenje o pogubnosti ratnih
djelovanja na hrvatskim prostorima tijekom neprijateljske agresije na Republiku Hrvatsku. Šaljemo poruku ljudima
dobre volje i mladim naraštajima o potrebi mira i odgoja za izrastanje u odgovorne ljude znanja, rada i poštenja.
Trebamo se izdići iznad osrednjosti, poteškoća, duhovne bijede, laži i obmana, te služiti uzorima novim naraštajima
kako bi izrastali u svjesne i časne domoljube i odgovorne državljane Republike Hrvatske. Živimo sadašnjost,
uvažavajmo istinu i prošlost kroz zajedništvo multietičnosti i suživota sa drugima i različitijima koji krase bogatu
kulturnu stvarnost Republike Hrvatske.
PROVEDBA PROJEKTA “IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ZAGREB U DOMOVINSKOM RATU 1990.-1995.“ U
OSNOVNIM ŠKOLAMA, GIMNAZIJAMA I SREDNJIM ŠKOLAMA
UDVDR RH PGZ u suradnji sa gradskim uredom za školstvo i obrazovanje nastavila je uspješnu suradnju na
projektu.
Od 1. rujna 2011.g. do lipnja 2015.g. obišli smo 40 osnovnih škola i 25 srednjih škola i gimnazija, u tijeku je izrada
evaluacijskih dokumenata i priprema za tekuću školsku godinu 2015/2016.
g) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA PODRUŽNICE GRAD ZAGREB ZA NAREDNO RAZDOBLJE
Podružnica će i dalje nastaviti sa provedbom tri temeljna projekta: SOCIJALNA I BRANITELJSKA SKRB,
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ZAGREB U DOMOVINSKOM RATU“ u OŠ i SŠ Grada Zagreba i OBILJEŽAVANJE
VAŽNIH DATUMA I OBLJETNICA.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
AKTIVNOSTI PODRUŽNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZMEĐU IZBORNIH SABORA UDVDR RH
2011-2015.GODINE
Podružnica karlovačke županije održala je 16.središnjih odbor na kojima se raspravljalo o svim nadolazećim
aktivnostima. Podružnica je naslijeđena bez poslovnog prostora i sa raznim problemima. Podružnica je jedan veliki
dio problema riješila odnosno došla do poslovnog prostora koji je uređen i stavljen u funkciju. Poslovni prostor je u
najmu od grada Karlovca, znači svaki mjesec se plaća najam i režije ugovor je potpisan na pet godina. Poslovni
prostor se nalazi na adresi I. Gundulića 8 u Karlovcu što je i ujedno nova adresa PKŽ-e. Sada podružnica daleko
lakše funkcionira a to se osjeti i u radu podružnice. Podružnica odnosno njezini temeljni Ogranci koji žive i rade na
području od posebne državne skrbi daleko teže egzistiraju i funkcioniraju zbog okruženja u kojem žive. Samo
upornošću i ustrajnošću ljudi koji vode te Ogranke možemo u cijelosti biti zadovoljni učinjenim.
SPORTSKE AKTIVNOSTI
Podružnica karlovačke županije odrađuje izlučne igre između temeljnih Ogranaka i to svake godine je domaćin drugi
Ogranak. Plasmanom na izlučnim igrama odabiru se najbolji za športske igre UDVDR RH. Svake godine UDVDR RH
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PKŽ sudjeluje na Državnim športskim igrama UDVDR RH. Tu su sudjelovanja na raznim memorijalnim turnirima na
području županije i šire.
HUMANITARNA DJELATNOST
Odjel humanitarne djelatnosti UDVDR RH i gospođa Dubravka Herljević- Kutleša uvelike pomaže preko svojih
donatora, sponzora i UDVDR RH PKŽ.
Tako je u raznim projektima organizirala opremanje djece Hrvatskih branitelja kompletnom sportskom opremom za
mali nogomet, školskom torbama i prigodnim poklonima, odjeća i obuća iz „Caritasa“ Zagrebačke nadbiskupije.
Kumstvom djeci iz zaklade gospođe Ankice Tuđman. Kolege iz Krapinsko- zagorske županije donirale su na
inicijativu gospođe Herljević tri pisaća stola i dva računala što su sami dopremili i uručili u ogranak Vojnić i klub
Tušilović. Ovdje moramo spomenuti i donaciju 1500 kilograma jabuka za Podružnicu iz „Caritasa“ sisačkomoslavačke nadbiskupije.
Podružnica je za rad dobila HP stolno računalo od UDVDR RH. Obitelj Medved i Lapić sa šestero i više djece dobili
su školske ruksake i školskog pribora svaka u vrijednosti 2080 kuna od zaklade za djecu Hrvatske gospođe Ankice
Tuđman naravno na inicijativu gospođe Herljević. Moramo spomenuti da nismo samo dobivali donacije za obitelji
lošijeg socijalnog nego smo i pomagali poplavljenoj Gunji gdje su pojedini ogranci prikupili donacije u sijenu, odjeći i
građevinskom materijalu i organizirano to dopremili na poplavljeno područje.
OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA I DATUMA IZ NOVIJE HRVATSKE POVIJESTI
Kod obilježavanje državnih blagdana i praznika UDVDR RH PKŽ-e sa svojim delegacijama sudjeluju u obilježavanju
svih važnijih datuma iz Domovinskog rata i državnih blagdana a to su: dan OS RH 25.5., dan državnosti 25.06.,
datumi osnivanja ratnih brigada karlovačke županije (110br.,129br.,137 br., itd…).
Obilježavanu dana pobjede i domovinske zahvalnosti operacija „Oluja“ 05.08.
Obilježavanja Dana mrtvih 01.11.
Sudjelujemo na svim svečanostima Karlovačke županije, općina i gradova.
Svake godine na godišnjicu pada Vukovara, Škabrnje sudjelujemo u odavanju pijeteta svim poginulim i stradalima na
stratištima koje su počinili četnici i JNA.
U organizaciji UDVDR RH PKŽ osmi razredi OŠ Draganić posjetili su grad heroj Vukovar da bi odali počast ljudima
koji su herojski ginuli za lijepu našu i da bi lakše shvatili povijesne činjenice Domovinskog rata kojih je još uvijek
premalo u povijesnim školskim udžbenicima.
Pisanje i tiskanje foto monografija živih učesnika Domovinskog rata da se ne zaboravi.
Danas ne možemo biti zadovoljni odnosom države prema hrvatskim braniteljima koji se sve više i na svakom koraku
marginaliziraju. Ova udruga je jedna i jedina koja brine u pravom smislu riječi o svojim članovima i hrvatskim
braniteljima naravno sa svojim dosadašnjim vodstvom. Naravno da bi tih aktivnosti bilo i više ali nažalost recesija koja
pogodila sve slojeve našeg društva odrazila se i na našu PKŽ-e pa stoga sve teže i teže dolazimo do sredstava koja
su nam potrebna za rad PKŽ-e. Zahvaljujemo se Svima koji su na bilo koji način pomogli u radu PKŽ-e a poglavito
našoj Središnjici i ljudima koji ju vode.
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE RADA UDVDR RH
PODRUŽNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
RAZDOBLJE 2011-2015. GODINE
Tijekom razdoblja 2011.-2015. godine pružali smo i pružat ćemo financijsku, materijalnu te besplatnu pravnu pomoć
hrvatskim braniteljima (ne samo članovima udruge) i članovima njihovih obitelji. Pravna pomoć sastoji se u
sastavljanju pisanih podnesaka tj. žalbi, zahtjeva, tužbi, požurnica, zamolbi i preporuka.
Naši predstavnici sudjeluju na prigodnim svečanostima, tribinama, stručnim skupovima u svim gradovima i općinama
vezano uz problematiku hrvatskih branitelja Ličko-senjske županije.
SPORTSKA DRUŽENJA
Sudjelovali smo na Državnim športskim natjecanjima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH 2011.-2015.
godine
- 2011. godine bili smo domaćini na Plitvičkim jezerima, te se nadam da je svima bilo ugodno.
OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA
SUDJELOVALI SMO OBILJEŽAVANJU ZNAČAJNIH BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA:
01.svibnja 2011.-2015. godine – oblježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“
25. lipnja 2011.-2015. godine – Dan državnosti
05. kolovoza 2011.-2015. godine – Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (polaganje
vijenaca i paljenje svijeća)
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08. listopada 2011.-2014. godine – Dan neovisnosti obilježavali smo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na
gradskom groblju u čast poginulim braniteljima
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA PERIOD 2012.-2015.
Svojim radom i pravilnim odnosom u provođenju programa rada, Udruga je svakodnevno bila prepoznatljiva
u svim sredinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa osnovnim ciljem okupljanja hrvatskih branitelja koji su branili i
stvorili jedinu nam Domovinu Hrvatsku, a to ćemo i dalje činiti te poštivati volju hravatskog naroda i vlast na svim
razinama koju narod izabere.
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemska je udruga čiji je temeljni
cilj skrb za stjecanje statusa i zastupanja interesa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i stradalnika
Domovinskog rata na području Vukovarsko-srijemske županije kroz razne djelatnosti pružanja pomoći u
prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća. Podružnica svoj rad zasniva kroz
ogranke/kluba koji su ustrojeni i uspješno djeluju na području 5 gradova, 17 općina i 1 kluba na razini naše
županije te je su u rad uključeni članovi svih formacija iz Domovinskog rata (ZNG, specijlne policije, pričuvnog
sastava policije, gardijskih brigada, pričuvnih brigada, domobranskih posrojbi) i jedna je od najorganiziraniji
braniteljskih udruga na području Vukovarsko-srijemske županije. Udruga danas broji 2801 član.
Svojim radom se želimo nastojati nametnuti te na korektan način tražiti svoje mjesto koje nam pripada,
mjesto koje zaslužuje danas stvaratelj hrvatske Domovine hrvatski branitelj, nećemo i neželimo da nas se tretira kao
socijalnu kategoriju, neželimo niti tražimo privilegije već korektan odnos prema nama braniteljima, uz uvažavnje i
prava da kao pobjednici uživamo u svojoj obitelji i sredini.
Aktivnosti koji su provedene u ovoj godini i na kojima je udruga postigla zavidne rezultate kako na
sportskom polju tako i na društvenom polju sa aktivnostima od značaja kako za same branitelje tako i za članove
njihovih obitelji te širu zajednicu u kojoj živimo prezentirati ću kroz nekoliko područja djelovanja:
1. MEĐUNARODNA AKTIVNOST UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
2. ORGANIZACIJA ŠPORTSKIH NATJECANJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
3. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA
4. HUMANITARNA DJELATNOST UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
5. DJELOVANJE UDRUGE U ŽUPANIJSKOJ KOORDINACIJI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA
6. OSTALE DJELATNOSTI
AKTIVNOSTI U 2012. GODINI
Međunarodna aktivnost
-rujan 2012. (Vinkovci) U sklopu nastavka međunarodne suradnje predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije brigadir Marko Miličević bio je domaćin trodnevnog
susreta izaslanstva: Udruge DVDR-a HVO H-B Zajednica Podružnica županije Zapadno hercegovačke, Široki Brijeg
na čelu sa predsjednikom Mario Ticom; Udruge DVDR-a HVO H-B Zajednica Podružnica županije Posavske, Orašje
na čelu sa predsjednikom Marijanom Arlović; Udruge veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ Split, na čelu sa
tajnikom Goranom Kosor; Braniteljske udruge Podstrana, Podstrana na čelu sa predsjednikom Tonćijem Matešan;
Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Kupres na čelu sa predsjednikom Markom Lovrić-Pobro;
Policijsko veteranskog društvo „Sever“ za Pomurje, Slovenija, Murska Sobota na čelu sa predsjednikom Ćirilom
Magdić. Uz izaslanstva Udruga susretu su prisustvovali Mladen Begić ministar branitelja Vlada županije Zapadno
hercegovačke, Joso Marković, ministar branitelja Vlada županije Posavske, Stjepan Herceg načelnik općine Kupres,
dopredsjednici UDVDR Podružnica VSŽ Ante Zovak, Vjeran Nadovski, Janko Fa, predsjednik nadzornog odbora
Tomislav Borković.
Dugogodišnja suradnja UDVDR Podružnica Vukovarsko-srijemske županije i navedenih Udruga je rezultirala
potpisivanjem Povelje o prijateljstvu i međusobnoj suradnji. Potpisivanju Povelje su nazočili župan Vukovarskosrijemske županije Božo Galić te gradonačelnik grada Vinkovaca dr Mladen Karlić koji su upriličili prijem te upoznali
nazočne o Županiji, o gradu Vinkovcima, te dali veliku podršku u radu predsjedniku i vodstvu UDVDR Podružnice
VSŽ. U svojim obraćanjima čestitali su i podržali čin potpisivanja Povelje sa naglaskom da će i dalje podržavit
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programe ove Udruge kako na razini županije, gradova i općina tako sada i na međunarodnoj razini u skladu sa
potpisanim Poveljama. Nakon potpisivanja Povelje izaslanstva i gosti položili su vijenac i zapalili svijeće za sve
poginule i nestale hrvatske branitelje na Memorijalnom groblju u Vukovaru, te održali radni sastanak na tema
„Trenutni status branitelja, problematika, međunarodna suradnja između Udruga, obljetnice i posjet mjestima
stradavanja“. U sklopu posjeta izaslanstva su nazočila na otvorenju 47. vinkovački jeseni, šokačkim divanima, obišli
znamenitosti grada Vinkovaca i Iloka, posjetili Dom branitelja –spomen sobu u Ivankovu, te uživali u gastronomiji i
specijalitetima Slavonije.
- listopada 2012. (Radenci,Slovenija). Boravak delegacije Podružnice u Radencima na obljetnici obilježavanja
odlaska zadnjeg vojnika JNA iz Slovenije, a prilikom boravka delegacije koju su činili dopredsjendik Podružnice i
predsjednik ogranka grada Vukovara Vjeran Nadovski, predsjednik Nadzornog odbora Podružnice Tomislav Borković
i tajnica Podružnice Mirela Fabijan upriličeno je i primanje kod predsjednika Republike Slovenije Danila Turk.
- studenog 2012. (Kupres, BIH). Na poziv općine Kupres delegacija koju su činili predsjednik Podružnice brigadir
Marko Miličević i dopredsjednik Ante Zovak nazočili na svečanom obilježavanju osamnaeste obljetnice oslobođenja
Kupresa.
Sportske aktivnosti, memorijalni turniri
- svibanj 2012. održano obilježavanje pogibije 12. redarstvenika u Vinkovcima. U sklopu programa
obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskog rata, u povodu 21. godišnjice pogibije 12 redarstvenika u
Organizaciji UDVDR-a podružnica Vukovarsko-srijemske županije i Ogranka Vukovar, kojemu je odlukom središnjeg
odbora udruge povjerena organizacija u Vinkovcima je održan 11. Međunarodni memorijalni malonogometni turnir
„12. Redarstvenika“ na kojem su sudjelovale malonogometne ekipe iz Hrvatske, BiH. Izaslanstvo podružnice u sklopu
programa Memorijala „12. Redarstvenika“ podno spomen obilježju u Borovu Selu u sklopu koordinacije Udruga
proisteklih iz Domovinskog rata položilo je vijence i zapalilo svijeće, te sudjelovalo na svetoj Misi u crkvi Sv. Euzebija i
Poliona u Vinkovcima, a potom i na Stadionu HNK“Cibalia“ gdje je održan svečani mimohod učesnika Memorijala u
kojem su sudjelovali i predstavnici ekipa memorijalni malonogometnih ekipa sa stjegovima udruga.
- lipanj 2012. sudjelovanje na regionalnim igrama u Orahovici. U organizaciji Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata RH podružnica Virovitičko-podravske županije u Orahovici održano je 4. Regionalno
športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Regija istočna Hrvatska
„Orahovica 2012“ na kojem je sudjelovala i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice
Vukovarsko-srijemske županije u sedam disciplina. Regionalno športskom natjecanju dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Republike Hrvatske održane su u duhu druženja hrvatski branitelja iz 5. slavonskih županija, na
kojem su predstavnici naše županije polučili zadovoljavajući rezultat osvojivši 2. mjesto u sveukupnom poretku sa 21
bodom.
- rujan 2012. 15. športsko natjecanje održano u Ivankovu. U organizaciji ogranka Ivankovo dana 09.09.2012.
godine održano je 15. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Vukovarskosrijemske županije. Uz 620 učesnika dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, mještane Ivankova programu se
nazočili i mnogobrojni gosti. Svečanost je započela mimohodom sudionika igara kroz ulice Ivankova do Doma
branitelja Ivankova koje je predvodio prvi predsjednik ogranka Ivankova te prvi zapovjednik obrane Ivankova Ilija
Miličević uz pratnju konjanika i konjskih zaprega konjičke udruge „Potkova” Ivankovo te članove DVD Ivankovo. Na
svečanom programu uz prigodan govor gostiju nastupili su članovi KUD „I.G.Kovačić”Ivankovo, muška pjevačka
skupina „Ornice”Ivankovo te tamburaški sastav „Baće” Ivankovo. Sudionici i gosti nakon što su obišili Dom branitelja
Ivankova položili su vijence na spomen obilježje svim poginulim ivankovačanima u Domovinskom ratu te nazočili
svetoj misi za sve poginule i nestale hrvatske branitelje u špilji Lurdske Gospe u Ivankovu. Nakon uspješno
završenog takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara te uz zvuke tamburica „Dika” iz Vinkovaca nastavljeno je
zajedničko druženje kasno u noć. Na igrama su učestvovali članovi ogranaka iz 4 grada, 12 općinskih ogranaka te 1
klub sa područja naše županije kroz jednodnevni turnir u 9 sportskih disciplina: mali nogomet, potezanje užeta,
streljaštvo, kuglanje, šah, boćanje, stolni tenis, sportski ribolov i pikado (Ž). Ukupan plasman: 1. Vinkovci sa 117
bodova, 2.Ivankovo sa 114 bodova, 3. mjesto:Nuštar sa 103 boda.
-listopada 2012. sudjelovanje na 17. državno športsko natjecanje u Koprivnici. U organizaciji UDVDR-a RH
dana 06.10.2012. godine održano je 17. Državno športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovibnskog rata RH
u Koprivnici. Na igrama je nastupila i ekipa UDVDR-a Podružnica Vukovarsko-srijemske županije sa 46 svojih
natjecatelja i 7 predsjednika ogranaka.
Svečanost je započela mimohodom sudionika igara kroz ulice grada Koprivnice do Gradskog trga, nakon svečanog
programa položeni su vijenci na spomen obilježje u bivšoj vojarni u Koprivnici. Nakon uspješno završenog takmičenja
upriličena je podjela nagrada i pehara te je nastavljeno zajedničko druženje kasno u noć. Na igrama su učestvovali
članovi iz 21 županije kroz jednodnevni turnir u 8 sportskih disciplina: mali nogomet, potezanje užeta, streljaštvo,
kuglanje, šah, stolni tenis, sportski ribolov i pikado (Ž). UDVDR Podružnica Vukovarsko-srijemske županije postigla
je 3. mjesto u ukupnom plsmanu sa 108. bodova,
Obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica (polaganjem vijenaca i paljenje svijeća za poginule i nestale
branitelje:
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- Dan priznanja 15. siječnja 2012. godine (memorijalno groblje Vukovar),
- Obljetnica postrojbi na području Vukovarsko-srijemske županije
- Dan Državnosti 25. lipnja 2012. (Vukovar)
- Dan Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i obljetnice VRA „Oluja“
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
- Dan obljetnice pogibije pojedinih branitelja
- Dan sjećanja na mjesta stradavanja branitelja i civila
- Dan županije, gradova i općina
- Potpora I.ultramaratonu Vukovar-Srebrenica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba
- Sudjelovanje na svečanosti otvaranja Vinkovačkog jesenskog sajma gospodarstva i obrtništva.
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.
-Obilježavanje obljetnice pogibije hrvatskih pilota i padobranaca HRZ i PZO
- sudjelovanje na obilježavanju obljetnica te siječanja na žrtve Domovinskog rata u Bosni Hercegovini i Sloveniji
(Stipića Livade, Orašje, Široki Brijeg, Kupres,Velika Polana...)
Humanitarna djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Vukovarsko-srijemske
županije:
- U organizaciji UDVDR Podružnica Vukovarsko srijemske a povodom 20. godišnjice međunarodnog priznanja
RH održan je humanitarni koncert domoljubne glazbe.
- U suradnji sa Pročelnicom Odjela za humanitarne djelatnosti UDVDR-a RH gospođom Dubravkom Kutleša
Herljević dodijeljeno je 5 informatičkih računala za obitelji branitelja slabijeg imovnog stanja sa više od petero djece.
Računala su dodijeljena obiteljima iz Ogranaka Vrbanja, Ilok, Klub „PIK“ Vinkovci, Jarmina i Nuštar.
- Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH donirao odjeću, posteljinu, madrace. Donacija je u organizaciji
ogranaka grada Iloka prevezena te podijeljena članovima.
Djelovanje udruge u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije:
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica VSŽ sudjelovala je u radu koordinacije
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata VSŽ kroz : radne sastanke koordinacije (tijekom 2012. godine nije održana
niti jedna sjednica); na tribini koju je organizirala Udruga braniteljica VSŽ; na humanitarnoj akciji u organizaciji
Udruge hrvatskih branitelja motorista –istočne Slavonije: sudjelovali na programu u povodu međunarodnog dana
nestalih osoba.
Ostale djelatnosti:
-U sklopu obilježavanja 109. Vinkovačke brigade na inicijativu zapovjednika Josip Matić, Ivan Petrinović
predstavljena je monografija „109. Brigada na vratima Hrvatske (1991-1992)“.
-U posjet Podružnici boravila su djeca Mrkopljana. Tom prigodom posjetili su Ivankovo te znamenitosti grada
Vukovara.
AKTIVNOSTI U 2013. GODINI
Međunarodna aktivnost
- 2. međunarodna konferencija. U sklopu nastavka međunarodne suradnje predsjednik Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije bio je domaćin 2.
međunarodne konferencije braniteljskih udruga potpisnica povelje prijateljstva Ilok 2013 koja je održana od 06.08.09.2013. godine u Iloku. Na konferenciji je sudjelovala zamjenica ministra hrvatskih branitelja RH Vesna Nađ te
izaslanstva: Udruge DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica županije Zapadno hercegovačke, Široki Brijeg na čelu
sa predsjednikom Mariom Ticom, Zdenko Ćosić predsjednik Vlade županije Zapadno hercegovačke, Tomislav
Mandić zastupnik Doma naroda parlamenta Federacije, Mladen Begić ministar branitelja Vlada županije Zapadno
hercegovačke; Udruga DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica
županije Posavske, Orašje na čelu sa
predsjednikom Marijanom Tunjićem, Joso Marković ministar branitelja Vlada županije Posavske, Anto JerkovićBrčko, Udruga DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica Hercegbosanske županije, Tomislav grad na čelu sa
predsjednikom Jozom Radošem, Ivo Turalija-Kupres, Ilija Sliško-Tomislavgrad, Udruga veterana Domovinskog rata
„Brodosplit“ Split na čelu sa predsjednikom Goranom Kosorom, Braniteljska udruga Podstrana, Podstrana na čelu sa
predsjednikom Tončijem Matešan, UHRVIDR-a Kupres na čelu sa predsjednikom Markom Lovrićem, Policijsko
veteransko društvo „Sever“ za Pomurje, Slovenija, na čelu sa predsjednikom Ćirilom Magdićem, Damjan Jaklin župan
Velika Polana, Joža Prša-Velika Polana, dopredsjednici UDVDR Podružnica VSŽ Ante Zovak, Vjeran Nadovski,
Janko Fa, predsjednik nadzornog odbora Tomislav Borković, Smiljko Vranić voditelj sportova podružnice te glavna
tajnica Mirela Fabijan. Izaslanstva i gosti uz Zamjenicu ministra branitelja RH položili su vijence i zapalili svijeće za
sve poginule i nestale hrvatske branitelje na Memorijalnom groblju u Vukovaru, obišli spomen obilježje Ovčara,
posjetili bolnicu Vukovar. Dugogodišnja suradnja UDVDR-a Podružnica Vukovarsko-srijemske županije i Udruga
DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica Hercegbosanske županije, Tomislavgrada je rezultirala potpisivanjem
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Povelje o prijateljstvu i međusobnoj suradnji i time 8 članica sada čini Konferenciju. U okviru programa održavanja
konferencije, upriličeno je prijem u Vukovarsko-srijemskoj županija u Vukovaru, a sve sudionike konferencije primio je
župan Božo Galić. U posebnom ozračju na kojem su nazočili Božo Galić župan Vukovarsko-srijemske županije,
Zdenko Ćosić predsjednik Vlade županije Zapadno hercegovačke BiH, Tomislav Mandić zastupnik Doma naroda
parlamenta Federacije, Mladen Begić ministar branitelja Vlada županije Zapadno hercegovačke, Damjan Jaklin
župan Velika Polana, Slovenija, Joso Marković ministar branitelja Vlada županije Posavske, BiH, Ivan Rimac direktor
razvojne agencije VSŽ „Hrast” se razgovaralo o projektima gospodarske prirode i mogućnošću uključivanja
braniteljskih udruga u programe. U sklopu posjeta izaslanstvo je primio gradonačlenik grada Iloka Zvonimir Dragun te
su sudionici konferencije nazočili na otvorenju 46. Iločke berbe grožđa, obišli znamenitosti grada Iloka, uživajući u
gastronomiji i specijalitetima Slavonije.
- studenog 2013. (Kupres, BIH). Na poziv općine Kupres delegacija Podružnice je nazočila na svečanom
obilježavanju obljetnice oslobođenja Kupresa.
Sportske aktivnosti, memorijalni turniri
-28. travnja 2013. godine održano obilježavanje pogibija 12 redarstvenika. U organizaciji Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije održan je 12.međunarodni
memorijalni malonogometni turnir spomen na pogibiju 12 redarstvenika u Borovu Selu: Stipana Bošnjaka iz Nuštra,
Antuna Grbavca iz Nijemaca, Josipa Culeja iz Jarmine, Mladena Šarića iz Novih Jankovaca, Zdenka Pericu iz Nuštra,
Zorana Grašića iz Otoka, Ivicu Vučića iz Vinkovaca, Luku Crnkovića iz Otoka, Marinka Petrušića iz Tovarnika,
Mladena Čatića iz Županje, Janka Čovića iz Ivankova, i Željka Hralu iz Ivankova. Na programu se nazočili i
mnogobrojni gosti prije svega članovi obitelji poginulih redarstvnika, izaslanik Ministra branitelja Tomislav Josić,
Glavni ravnatelj policije RH Vlado Dominić, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, naćelnik PU
Vukovarsko-srijemske Blaž Topalović, načelnik policijske uprave Brodsko-posavske Ante Zovak, načelnik općine
Nijemci Ivica Klem, načelnik općine Ivankovo Branko Galić, načelnik općine Stari Jankovci Ivo Lozić, predsjednik
Policijskog društva „SEVER” iz Slovenije Ćiril Magdić sa delegacijom, župnik župe Nijemci prečasni Miro Tomas
ravnateljica OŠ Nijemci prof Tatjana Knežević. Na svečanom programu uz prigodan govor gostiju nastupili su učenici
OŠ „I. Kozarca” Nijemci. Predsjednik UDVDR podružnice Vukovarsko-srijemske se zahvalio supokroviteljima
memorijala gradonačelnicima i načelnicima općina u kojima će se program obilježavanja spomena na 12
redarstvenika od ove godine provoditi u devetogodišnjem ciklusu na području mjesta iz kojih su poginuli hrvatski
redarstvenici potom je uručio zlatne plakete udruge: glavnom pokrovitelju igara županu VSŽ Boži Galiću,
supokrovitelju načelniku općine Nijemci Ivicu Klemu, ravnateljici OŠ prof Tatjani Knežević, preč Miri Tomasu. Nakon
svečanog programa sudionici i gosti položili su vijence na spomen obilježje svim poginulim nijemčanima u
Domovinskom ratu, na grob pokojnog redarstvenika Antuna Grbavca, te nazočili svetoj misi za sve poginule
redasrtvenike, poginule i nestale hrvatske branitelje u crkvi sv.Karatina u Nijemcima. Nakon uspješno završenog
takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara uz zajedničko druženje. Na igrama su sudjelovali članovi 12 ekipa
koje su nosile simbolično ime 12 redarstvenika: UDRUGA „Prva nogometna lopta“ Županja, UDVDR Podružnica
Istarske županije, UDVDR Podružnica Kupres, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, Ministarstvo unutarnjih
poslova RH-a, Ekipa Vukovarsko-srijemske županije i Gradskog poglavarstva Vinkovci, UDVDR Podružnica
Vukovarsko-srijemske županije, UDiVDR HVO HR HB Podružnica Orašje, UDVDR-a Zajednica Podružnica Široki
Brijeg, Udruga veterana „BRODOSLIT” Split, Udruga branitelja INA-Naftaplin KVIN, Zagreb, UDVDR-a Podružnica
Sisačko-moslavačke županije, ogranak Kutina. Postignuti su slijedeći rezeulatati: mali nogomet: 1. Ministarstvo
unutarnjih poslova RH-a, 2. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, 3. UDVDR-a Podružnica Sisačko-moslavačke
županije, ogranak Kutina., najbolji igrač Dalibor Lovrić iz ekipe Ministarstvo unutarnjih poslova RH-a, najuspješniji
vratar Dino Jurgan iz ekipe Ministarstvo unutarnjih poslova RH-a, najuspiješniji strijelac Robert Radić iz ekipe
UDVDR-a Podružnica Sisačko-moslavačke županije, ogranak Kutina.
-16. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Vukovarsko-srijemske županije.
12. svibnja 2013 (Nuštar):U Nuštru održano je 16. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Podružnice Vukovarsko-srijemske županije. Uz 680 učesnika dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, mještane
Nuštra, obitelji poginulih i nestalih branitelja. Na igrama su učestvovali članovi ogranaka iz 5 grada, 14 općinskih
ogranaka te 1 kluba sa područja naše županije kroz jednodnevni turnir u 9 sportskih disciplina: mali nogomet,
potezanje užeta, streljaštvo, kuglanje, šah, boćanje, stolni tenis, sportski ribolov i pikado (Ž). Ukupan plasman: 1.
Vinkovci sa 134 boda, 2.Nuštar sa 133 boda, 3. mjesto:Ivankovo sa 123 boda.
- Sudjelovanje na 18. Državnom športskom natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovibnskog rata RH u
Virovitici 21. rujna 2013. ( Virovitica). U organizaciji UDVDR-a RH održano je 18. Državno športsko natjecanje
Dragovoljaca i veterana Domovibnskog rata RH u Virovitici. Na igrama je nastupila i ekipa UDVDR-a Podružnica
Vukovarsko-srijemske županije sa 63 natjecatelja. Podružnica Vukovarsko-srijemska županija je osvojila 3 mjesto sa
107 bodova. U sklopu državno sportskog natjecanja po prvi puta održalo se i malonogometno športsko natjecanje
djece hrvatskih branitelja iz četiri županije Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske i Virovitičkopodravske županije. Prvo mjesto je osvojila ekipa djece hrvatskih branitelja iz ogranka Babine Grede koja je
predstavljala ekipu Podružnice Vukovarsko-srijemske županije.
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Obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica (polaganjem vijenaca i paljenje svijeća za poginule i nestale
branitelje:
- Dan priznanja 15. siječnja 2013. godine (memorijalno groblje Vukovar),
- obljetnica postrojbi na području Vukovarsko-srijemske županije
- Dan Državnosti 25. lipnja 2013. (Vukovar)
- Dan Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i obljetnice VRA „Oluja“
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
- Dan obljetnice pogibije pojedinih branitelja
- Dan sjećanja na mjesta stradavanja branitelja i civila
- Dan županije, gradova i općina
- Potpora II.ultramaratonu Vukovar-Srebrenica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba
- Sudjelovanje na svečanosti otvaranja Vinkovačkog jesenskog sajma gospodarstva i obrtništva.
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Koordinacija dolaska i boravka hodočasnika iz Orašje, Ravne
Brčko, Širokog Brijega, Ploča. Brodsko-posavske županije u našoj županiji Podružnice i ogranaka na trasi prolaska
hodočasnika.
-Obilježavanje obljetnice pogibije hrvatskih pilota i padobranaca HRZ i PZO
- sudjelovanje na obilježavanju obljetnica te siječanja na žrtve Domovinskog rata u Bosni Hercegovini i Sloveniji
(Stipića Livade, Orašje, Široki Brijeg, Kupres,Velika Polana...)
Humanitarna djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Vukovarsko-srijemske
županije:
- U ožujku 2013. godine Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarskosrijemska u suradnji sa Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR RH provela je projekt "Pomozimo studentimadjeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala (laptopa)" Kroz navedeni projekt šestero redoviti studenata
hrvatskih branitelja sa područja naše županije: Jarmine, Iloka, Marinaca, Vukovara primili su prijenosna računala na
dar u svečanom ozračju u Zagrebu. Uz velike nastojanja i zahvaljujući ljudima dobre volje proveli smo projekt koji će
doprinijeti našim studentima u daljnjem obrazovanju stoga velika riječ HVALA donatoru prijenosnih računala Vajda
d.d. Zagreb vlasniku gos Milanu Šećkoviću, te voditeljici Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH gos Dubravki
Kutleša Herljević."
- Tijekom 2013. Odjel za humanitarnu djelatnost UDVDR-a RH donirao odjeću, posteljinu, madrace, igračke.
Donacija je u organizaciji ogranaka Ivankovo prevežena te podjeljena u suradnji sa Vinkovačkim karitasom.
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak općine Ivankovo u suradnji sa Odjelom za
humanitarnu djelatnost UDVDR RH provela je projekt pod nazivom „Učenje stranih jezika za djecu hrvatskih
branitelja”. Projektom je obuhvaćeno 25 djece branitelja sa područja općine Ivankovu.
Djelovanje udruge u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije:
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica VSŽ sudjelovala je u radu koordinacije
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata VSŽ kroz radne sastanke koordinacije
Ostale djelatnosti
- „Časni sude, nisam kriv“ – jedino je i mogao izreći hrvatski general Ante Gotovina kada je 12. prosinca
2005. prvi put izveden pred Haški sud. To se ispostavilo kao jedina i prava istina, ali je do nje trebalo proći sedam
dugih godina. U organizaciji naših ogranaka Ivankova, Vinkovaca, Županje, Tompojevci, prikazan dokumentarni film
„Časni sude, nisam kriv“ autorice Nade Prkačin u kojem su događaji kronološki poredani - od uhićenja generala
Gotovine 2005. do njegova povratka u rodne Pakoštane 2012 godine.
- na osnovu odluke SO Podružnice gradu Vinkovci i Županja dostavljen prijedlog za imenovanje ulica
imenima brigada 109 br i 131. br HV
- održana tribina na temu „Uloga i značaj osnivanja braniteljskih zadruga“, predsjednik Udruge zadruga
branitelja RH g.Mijo Vukušić
- sudjeloavnje na izložbi slika i skulptura branitelja i braniteljica u organizaciji Udruge braniteljica DR VSŽ
- sudjelovanje na tribina javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u organizaciji
Ministarstva branitelja
- u cilju promicanja istine o Domovinskom ratu otkupljeno 20 knjiga „OTKOS“ autora dr.sc. Anđelka Mijatović
- sudjelovanje na hodočašću hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Mariju Bistricu sudjelovalo 30
članova Podružnice
- U sklopu obilježavanja 109. Vinkovačke brigade Podružnica je pružila potporu i riješila sve financijska
potraživanja od obilježavanja i izdavanja monografije.
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AKTIVNOSTI U 2014. GODINI
Međunarodna aktivnost
- Posjet branitelja HVO Podružnici od 06-08.12.2014. godine U posjet Podružnici boravili su branitelji
HVO sa područja Tomislavgarda.
- 3. međunarodna konferencija. U sklopu nastavka međunarodne suradnje predsjednik Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije bio je domaćin 3.
međunarodne konferencije braniteljskih udruga potpisnica povelje prijateljstva Županja 2014 koja je održana od 6. i
17.05.2014. godine u Županji. Na konferenciji je sudjelovao predsjednik Savjeta za ratne veterane ureda predsjednika
RH Vlado Marić, general Ladislav Lipič, predsjednik Saveza vojnih veterana Republike Slovenije, izaslanstva:
Udruge DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica županije Zapadno hercegovačke, Široki Brijeg na čelu sa
predsjednikom Mariom Ticom, Zdenko Ćosić predsjednik Vlade županije Zapadno hercegovačke, Mladen Begić
ministar branitelja Vlada županije Zapadno hercegovačke; Udruga DVDR-a HVO BIH zajednica Podružnica županije
Posavske, Orašje na čelu sa predsjednikom Marijanom Tunjićem, Joso Marković ministar branitelja Vlada županije
Posavske, Udruga veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ Split na čelu sa predsjednikom Goranom Kosorom,
Braniteljska udruga Podstrana, Podstrana na čelu sa predsjednikom Tončijem Matešan, Policijsko veteransko društvo
„Sever“ za Pomurje, Slovenija, na čelu sa predsjednikom Jožom Prša, Damjan Jaklin župan Velika Polana, -Velika
Polana, dopredsjednici UDVDR Podružnica VSŽ Ante Zovak, Vjeran Nadovski, Janko Fa, predsjednik nadzornog
odbora Tomislav Borković te glavna tajnica Mirela Fabijan. Izaslanstva i gosti zapalili su svijeće za sve poginule i
nestale hrvatske branitelje na spomen obilježju generala Blago Zadro na Trpinjskoj cesti. U okviru programa
održavanja konferencije, upriličeno je prijem za sve sudionike konferencije kod župana Božo Galić i gradonačelnika
grada Županja Davora U sklopu posjeta sudionici konferencije su obišli znamenitosti Baranje, Kopačkog rita
uživajući u gastronomiji i specijalitetima Slavonije.
- studenog 2014. (Kupres, BIH). Na poziv općine Kupres delegacija Podružnice je nazočila na svečanom
obilježavanju obljetnice oslobođenja Kupresa.
Sportske aktivnosti, memorijalni turniri
- svibanj,2014 U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarskosrijemske županije održan je 13.međunarodni memorijalni malonogometni turnir spomen na pogibiju 12 redarstvenika
u Borovu Selu: Stipana Bošnjaka iz Nuštra, Antuna Grbavca iz Nijemaca, Josipa Culeja iz Jarmine, Mladena Šarića iz
Novih Jankovaca, Zdenka Pericu iz Nuštra, Zorana Grašića iz Otoka, Ivicu Vučića iz Vinkovaca, Luku Crnkovića iz
Otoka, Marinka Petrušića iz Tovarnika, Mladena Čatića iz Županje, Janka Čovića iz Ivankova, i Željka Hralu iz
Ivankova. Na programu se nazočili i mnogobrojni gosti prije svega članovi obitelji poginulih redarstvnika, Izalslanik
Glavnog ravnatelja policije RH Branko Bolanča, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Zdravko Kelić,
načelnik PU Vukovarsko-srijemske Miroslav Puž, načelnik policijske uprave Brodsko-posavske Ante Zovak,
gradonačelnik grada Otoka Josip Šarić, župnik župe Otok i dekan Antun Knežević ravnateljica OŠ Otok prof Marina
Beuk. Na svečanom programu uz prigodan govor gostiju nastupili su učenici OŠ „J.Lovretić” Otok, Muška pjevačka
skupina KUD "Filipovčica" Komletinci, KUD “J.Lovretića” Otok,izvidžači Otoka, te članovi DVD Otok. Predsjednik
UDVDR podružnice Vukovarsko-srijemske se zahvalio supokroviteljima memorijala gradonačelnicima i načelnicima
općina u kojima će se program obilježavanja spomena na 12 redarstvenika provoditi u devetogodišnjem ciklusu na
području mjesta iz kojih su poginuli hrvatski redarstvenici, potom je uručio zlatne plakete udruge: glavnom pokrovitelju
igara županu VSŽ Boži Galiću, supokrovitelju gradonačelniku grada Otoka Josipu Šariću, ravnateljici OŠ prof Marini
Beuk, preč i dekanu Antunu Kneževiću. U znak zahvalnosti i sijećanje na pogibiju 12. redarstvenika Podružnica je
darovala OŠ „J.Lovretić” Otok multimedijalnu učionicu. Predsjednik Podružnice u znak zahvalnosti na suradnji
Ravnateljstvu policije RH je uručio sklupturu 12 redarstvenika djelo hrvatskog inavlida Domovinskog rata Antuna
Ferberžara iz Otoka. Nakon svečanog programa sudionici i gosti položili su vijence na spomen obilježje svim
poginulim otočanima u Domovinskom ratu, na grob pokojnog redarstvenika Luke Crnkovića i Zorana Grašića, te
nazočili svetoj misi za sve poginule redasrtvenike, poginule i nestale hrvatske branitelje u crkvi sv.Antuna u Otoku.
Nakon uspješno završenog takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara uz zajedničko druženje. Na igrama su
sudjelovali članovi 12 ekipa koje su nosile simbolično ime 12 redarstvenika: Policijska uprava Brodsko-posavska,
Ministarstvo unutarnjih poslova RH-a, UDVDR Podružnica Istarske županije, UDVDR Podružnica Kupres, Policijska
uprava Vukovarsko-srijemska, Ekipa Vukovarsko-srijemske županije i Gradskog poglavarstva Vinkovci, UDVDR
Podružnica Vukovarsko-srijemske županije ogranak Vinkovci, UDiVDR HVO HR HB Podružnica Orašje, UDVDR-a
Zajednica Podružnica Zapadnohercegovačke županije, Udruga veterana „BRODOSLIT” Split, Udruga branitelja INANaftaplin KVIN, Zagreb, UDVDR-a Podružnica Sisačko-moslavačke županije, ogranak Kutina. Postignuti su slijedeći
rezeulatati: mali nogomet: 1. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, 2. UDVDR Podružnica Istarske županije, 3.
UDVDR-a Podružnica Sisačko-moslavačke županije, ogranak Kutina., najbolji igrač Tomislav Mravunac iz ekipe
UDVDR Podružnica Istarske županije, najuspješniji vratar Ivica Ležajić iz ekipe Policijska uprava Vukovarskosrijemska, najuspiješniji strijelac Drago Nesek iz ekipe Policijska uprava Vukovarsko-srijemska.
-17. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Vukovarsko-srijemske
županije. U Županji dana 31.08.2014. godine održano je 17. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana
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Domovinskog rata Podružnice Vukovarsko-srijemske županije. Uz
730 učesnika dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata, mještane Županje, obitelji poginulih i nestalih branitelja, programu se nazočili i mnogobrojni gosti.
Ulicama grada Županje sudionici su prošli momohodom uz članovi konjičke udruge „Stari Graničari” Županja„Serežani” i Puhački orekestar grada Županja. Sudionici i gosti položili su vijence na spomen obilježje svim
poginulim županjcima u Domovinskom ratu, te nazočili svetoj misi za sve poginule i nestale hrvatske branitelje u crvi
sv. Nikole Tavelića u Županja koju je služio dekan i župnik Marko Peulić. Nakon uspješno završenog takmičenja
upriličena je podjela nagrada i pehara te uz zvuke tamburica „Begeš” iz Županje nastavljeno je zajedničko druženje.
Na igrama su učestvovali članovi ogranaka iz 5 grada, 14 općinskih ogranaka te 1 kluba sa područja naše županije
kroz jednodnevni turnir u 9 sportskih disciplina: mali nogomet, potezanje užeta, streljaštvo, kuglanje, šah, boćanje,
stolni tenis, sportski ribolov i pikado (Ž). Ukupan plasman: 1. Županja sa 126 boda, 2.Vinkovci sa 113 boda, 3.
mjesto:Nuštar sa 111 boda.
- Sudjelovanje na 19. Državnom športskom natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovibnskog rata RH u
Novoj Gradišci. Igre su održane dana 14.09.2014. godine. Na igrama je nastupila i ekipa UDVDR-a Podružnica
Vukovarsko-srijemske županije sa 67 natjecatelja i predsjednika ogranaka. Svečanost je započela mimohodom
sudionika igara kroz ulice grada Novu Gradišku nakon nakon otvorenje igara od strane ministra branitelja Freda
Matića i svečanog programa položeni su vijenci na spomen obilježje u središtu grada Nove Gradiške. Nakon
uspješno završenog takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara te je nastavljeno zajedničko druženje kasno u
noć. Na igrama su učestvovali članovi iz 19 županija i grad Zagreb kroz jednodnevni turnir u 8 sportskih disciplina:
mali nogomet, potezanje užeta, streljaštvo, kuglanje, šah, stolni tenis, boćanje i pikado (Ž). UDVDR Podružnica
Vukovarsko-srijemske županije je osvojila 10. mjesto u ukupnom plasmanu.
Obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica (polaganjem vijenaca i paljenje svijeća za poginule i nestale
branitelje:
- Dan priznanja 15. siječnja 2014. godine (memorijalno groblje Vukovar),
- obljetnica postrojbi na području Vukovarsko-srijemske županije
- Dan Državnosti 25. lipnja 2014. (Vukovar)
- Dan Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i obljetnice VRA „Oluja“
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
- Dan obljetnice pogibije pojedinih branitelja
- Dan sjećanja na mjesta stradavanja branitelja i civila
- Dan županije, gradova i općina
- Potpora III.ultramaratonu Vukovar-Srebrenica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba
- Sudjelovanje na svečanosti otvaranja Vinkovačkog jesenskog sajma gospodarstva i obrtništva.
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Koordinacija dolaska i boravka hodočasnika iz Orašje, Ravne
Brčko, Širokog Brijega, Ploča. Brodsko-posavske županije u našoj županiji Podružnice i ogranaka na trasi prolaska
hodočasnika.
-Obilježavanje obljetnice pogibije hrvatskih pilota i padobranaca HRZ i PZO
- sudjelovanje na obilježavanju obljetnica te siječanja na žrtve Domovinskog rata u Bosni Hercegovini i Sloveniji
(Stipića Livade, Orašje, Široki Brijeg, Kupres,Velika Polana...)
Humanitarna djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Vukovarsko-srijemske
županije:
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemska u suradnji sa Odjelom
za humanitarnu djelatnost UDVDR RH provela je projekt "Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom
prijenosnog računala (laptopa)" Kroz navedeni projekt desetero redoviti studenata hrvatskih branitelja sa područja
naše županije: Nijemci, Berak, Šiškovci, Retkovci, Ivankovo, Svinjarevci, Strošinci, Novi Mikanovci, Otok i Štitar primili
su prijenosna računala na dar u svečanom ozračju u Zagrebu. Uz velike nastojanja i zahvaljujući ljudima dobre volje
proveli smo projekt koji će doprinijeti našim studentima u daljnjem obrazovanju stoga velika riječ HVALA donatoru
prijenosnih računala te voditeljici Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH gos Dubravki Kutleša Herljević."
- Gotovo 800 članova Podružnice povodom poplave na području Županje su se stavilo na raspolaganje
Stožeru za obranu od poplave Grada Županje. 500.-tinjak dan i noć brani naselja na prvoj crti s rijekom Savom, a
ostali su bili u pripravnosti. Veći dio članova su sudjelovali u potpori prijema stradalnika u mjestima gradu Otoku,
Cerni, Gradištu, Nijemcima i Nuštru. Predsjednik Podružnice je kontinuiranom kontaktu sa Stožerom za obranu od
poplave VSŽ te je dosada donirao veće količine vreća za pijesak, i ostalih potrepština u tijeku je prikupljanje pomoći
razini RH za pomoć obitelji stradalnika s težištem potreba za djecu i bolesne: pomoć je stigla iz Podružnice
Dubrovačko-neretvanske županije, Podružnice Grada Zagreba, Podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije, od
Zbora veteran Slovenije generala Ladislava Lipića, policijske udruge Sever, Velika Polana-Slovenija, branitelja
motorist iz Pakraca.
Djelovanje udruge u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije:
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Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica VSŽ sudjelovala je u radu koordinacije
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata VSŽ kroz radne sastanke koordinacije. Središnji odbor Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije na svojoj sjednici održanoj dana 25.04.2014. godine
proveo je raspravu o zaključcima sa sjednice Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko –
srijemske županije održane 20.03.2014. godine i podržao provedbu prijedloga iz Zapisnika sjednice Koordinacije
udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko – srijemske županije kojim se formira Radno tijelo za izradu
prijedloga ustrojstva Koordinacije te da se pristupi izmjenama i dopunama Sporazuma o ustroju Koordinacije udruga
proisteklih iz Domovinskog rata od 12. 09. 2001. g. – odnosno pročišćenog teksta Sporazuma, izmijenjenog i
dopunjenog od 22. 03. 2011.g. i Poslovnika, te izabere novo vodstvo Koordinacije. U studenom na izbornoj sjednici
donesen je novi sporazum članica koordinacije, Poslovnik o radu Koordinacije za predsjednika Koordinacije koju čine
13 udruga razine ustroja županije je izabran Marko Miličević predsjednik Podružnice.

Ostale djelatnosti
- sudjelovanje na hodočašću hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Mariju Bistricu
- U sklopu obilježavanja 109. Vinkovačke brigade Podružnica je pružila potporu i riješila sve financijska
potraživanja od obilježavanja dana brigade.
AKTIVNOSTI U 2015. GODINI
Međunarodna aktivnost
- U sklopu nastavka međunarodne suradnje izaslanstvo Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Podružnica Vukovarsko-srijemska je posjetilo Zajednicu podružnica Udruge hrvatskih dragovoljca i veterana
Domovinskog rata HVO županije Zapadno hercegovačke, Široki Brijeg. Tom prigodom predsjednik Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemska sa svojim suradnicima dopredsjednikom
Antom Zovkom, predsjednikom nadzornog odbora Tomislavom Borkovićem, glavnim tajnikom Smiljkom Vranićem
sastao se sa Ministrom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata vlade županije Zapadno hercegovačke gos
Mladenom Begićem i predsjednikom Zajednice podružnica Udruge hrvatskih dragovoljca i veterana Domovinskog
rata HVO županije Zapadno hercegovačke gos Marijom Ticom pri čemu je razmotrena trenutna problematika
hrvatskih branitelja te je usuglašen nastavak suradnje. Povodom 22. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja i civilni
žrtava rata na Stipića livadama izaslanstvo Podružnice položilo je vijenac i zapalilo svijeću na spomen obilježe te
nazočilo svetoj misi.
- održavanje 4. međunarodne konferencije planirano u rujnu u Tomislavgradu
Sportske aktivnosti, memorijalni turniri
- svibanj,2015. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarskosrijemske županije održan je 14. međunarodni memorijalni malonogometni turnir spomen na pogibiju 12
redarstvenika u Borovu Selu: Stipana Bošnjaka iz Nuštra, Antuna Grbavca iz Nijemaca, Josipa Culeja iz Jarmine,
Mladena Šarića iz Novih Jankovaca, Zdenka Pericu iz Nuštra, Zorana Grašića iz Otoka, Ivicu Vučića iz Vinkovaca,
Luku Crnkovića iz Otoka, Marinka Petrušića iz Tovarnika, Mladena Čatića iz Županje, Janka Čovića iz Ivankova, i
Željka Hralu iz Ivankova. Na programu se nazočili i mnogobrojni gosti prije svega članovi obitelji poginulih
redarstvnika. Na svečanom programu uz prigodan govor gostiju nastupili su učenici OŠ „M.Lovraka” Županja,
članovi nogometnog kluba „Graničar”Županja i udruga „Sarežani” Županja. Predsjednik UDVDR podružnice
Vukovarsko-srijemske se zahvalio Ministarstvu branitelja, supokroviteljima memorijala gradonačelnicima i načelnicima
općina, u kojima će se program obilježavanja spomena na 12 redarstvenika provoditi u devetogodišnjem ciklusu na
području mjesta iz kojih su poginuli hrvatski redarstvenici. U znak zahvalnosti i sijećanje na pogibiju 12. redarstvenika
Podružnica je darovala OŠ „M.Lovraka” Županja opremu za multimedijalnu učionicu. Nakon svečanog programa
sudionici i gosti položili su vijence na spomen obilježje svim poginulim županjcima u Domovinskom ratu, te nazočili
svetoj misi za sve poginule redasrtvenike, poginule i nestale hrvatske branitelje u crkvi sv.Nikole Tavelića u Županji.
Nakon uspješno završenog takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara uz zajedničko druženje. Nagrade i
pehare je uručio najuspiješnijim ekipama brat pokojnog redarstvenika Mladena Čatića. Na igrama su
sudjelovali članovi 12 ekipa koje su nosile simbolično ime 12 redarstvenika: Policijska uprava Brodsko-posavska,
Ministarstvo unutarnjih poslova RH-a, UDVDR Podružnica Istarske županije, UDVDR Podružnica Kupres, Policijska
uprava Vukovarsko-srijemska, Ekipa Vukovarsko-srijemske županije i Gradskog poglavarstva Vinkovci, UDVDR
Podružnica Vukovarsko-srijemske županije ogranak Vinkovci, UDiVDR HVO HR HB Podružnica Orašje, UDVDR-a
Zajednica Podružnica Zapadnohercegovačke županije, Udruga veterana „BRODOSLIT” Split, UDVDR-a Podružnica
Sisačko-moslavačke županije, ogranak Kutina. Postignuti su slijedeći rezeulatati: mali nogomet: 1. Ministarstvo
unutarnjih poslova RH-a, 2. UDVDR-a Zajednica Podružnica Zapadnohercegovačke županije, 3. Vukovarsko-
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srijemske županije i Gradskog poglavarstva Vinkovci, najbolji igračica Ana Kovačević iz ekipe Ministarstvo unutarnjih
poslova RH-a, najuspješniji vratar Ivan Zlomislić iz ekipe UDVDR-a Zajednica Podružnica Zapadnohercegovačke
županije, najuspiješniji strijelac Damir Mustapić iz ekipe Vukovarsko-srijemske županije i Gradskog poglavarstva
Vinkovci.
-18. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Vukovarsko-srijemske županije. U
Cerni dana 30.08.2015. godine održano je 18. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Podružnice Vukovarsko-srijemske županije. Uz 650 učesnika dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, mještane
Cerne, obitelji poginulih i nestalih branitelja, programu se nazočili i mnogobrojni gosti. Ulicama Cerne sudionici su
prošli momohodom uz članovi KUD „Tomislav” Cerna i članova DVD Cerna. Sudionici i gosti položili su vijence na
spomen obilježje svim poginulim cerancima u Domovinskom ratu, te nazočili svetoj misi za sve poginule i nestale
hrvatske branitelje u crvi sv. Mihaela Arkanđela koju je služio župnik Krešimir Jukić. Nakon uspješno završenog
takmičenja upriličena je podjela nagrada i pehara te uz zvuke tamburica nastavljeno je zajedničko druženje.
Na igrama su učestvovali članovi ogranaka iz 5 grada, 16 općinskih ogranaka sa područja naše županije
kroz jednodnevni turnir u 9 sportskih disciplina: mali nogomet, potezanje užeta, streljaštvo, kuglanje, šah, boćanje,
stolni tenis, sportski ribolov i pikado (Ž). Ukupan plasman: 1. Ivankovo sa 138 bodova, 2.Nuštar sa 131 bodom, 3.
mjesto: Cerna sa 120 bodova.
Obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica (polaganjem vijenaca i paljenje svijeća za poginule i nestale
branitelje:
- Dan priznanja 15. siječnja 2015. godine (memorijalno groblje Vukovar),
- obljetnica postrojbi na području Vukovarsko-srijemske županije
- Dan Državnosti 25. lipnja 2015. (Vukovar)
- Dan Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i obljetnice VRA „Oluja“ –odlazak
organizirano U Knin
- Dan obljetnice pogibije pojedinih branitelja
- Dan sjećanja na mjesta stradavanja branitelja i civila
- Dan gradova i općina
- Potpora IV.ultramaratonu Vukovar-Srebrenica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba
- sudjelovanje na obilježavanju obljetnica te siječanja na žrtve Domovinskog rata u Bosni Hercegovini i Sloveniji
(Stipića Livade, Orašje, Široki Brijeg, Kupres,Velika Polana...)
Humanitarna djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Vukovarsko-srijemske
županije:
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemska u suradnji sa Odjelom
za humanitarnu djelatnost UDVDR RH provela je projekt "Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom
prijenosnog računala (laptopa)" Kroz navedeni projekt desetero redoviti studenata hrvatskih branitelja sa područja
naše županije: Vođinci, Stari Mikanovci, Jarmina, Retkovci, Ivankovo, Strošinci i Antin primili su prijenosna računala
na dar u svečanom ozračju u Zagrebu. Uz velike nastojanja i zahvaljujući ljudima dobre volje proveli smo projekt koji
će doprinijeti našim studentima u daljnjem obrazovanju stoga velika riječ HVALA donatoru prijenosnih računala te
voditeljici Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH gos Dubravki Kutleša Herljević."
Djelovanje udruge u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije:
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica VSŽ sudjelovala je u radu koordinacije
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata VSŽ kroz radne sastanke koordinacije.
Ostale djelatnosti
- U sklopu obilježavanja 109. Vinkovačke brigade Podružnica je pružila potporu i riješila sve financijska
potraživanja od obilježavanja dana brigade.
Iako je velik broj aktivnosti koje provodi podružnica i sami ogranci i klubovi ( na bazi godine ogranci
provedu oko 30-36 programa), cilj nam je u narednom periodu pojačati aktivnosti svih ogranaka na okupljanju
branitelja, te izraditi kvalitetan program rada u kojem bi podjednako sudjelovali svi ogranci i klubovi u vidu predlaganja
programa što bi u konačnici rezultiralo i izradom jedinstvenog kalendara aktivnosti koje provodi ova podružnica, a
većina događanja već ima kontinuitet postojanja. Takovim pristupom radu i izradom kalendara aktivnosti stvorila bi se
veća uključenost braniteljske populacije u rad ogranaka na područjima djelovanja.
Iz pregleda aktivnosti podružnice UDVDR-a Vukovarsko srijemske županije vidljivo je da postoji dobra
suradnja sa velikim brojem udruga na području naše županije a i šire.
Iako smo danas svjedoci da umjesto da uživamo u blagodatima naše Domovine, svoje obitelji susrećemo se
iz dana u dan sa teškom problemima koji ponekad dovode u pitanje život branitelja te opstojnost obitelji.
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Sa velikom radošću mogu istaći zahvalnost ljudima dobre volje koji svojim životom i djelima omogućavaju
braniteljima i članovima obitelji branitelja, građanima VSŽ i široj javnosti napose djeci promicanje i održavanja
identiteta Domovinskog rat, spomen ugleda, časti i slave poginulih hrvatskih branitelja, te stvaranju uvjeta da kroz
educiranja, učenja vrednuju tekovine Domovinskog rata.

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH
1. 20. DRŽAVNO ŠPORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
REPUBLIKE HRVATSKE
2. MEĐUNARODNA AKTIVNOST UDRUGE
3. PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU U ŠKOLAMA
4. SKRB I DRUŠTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
5. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, PRAZNIKA I OBLJETNICA

