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SADRŽAJ
Izvješće o radu Udruge odnosi se na 2016. godinu, a podijeljeno je po tematskim razdobljima kako
bi dobili cjelovitu sliku o ukupnim aktivnostima koje je Udruga provodila u Republici Hrvatskoj.
Pod točkom 2. sadržane su aktivnosti koje provode podružnice Udruge. Izvješća su objavljena u
integralnom obliku, a koja su dostavili predsjednici podružnica.

1. Aktivnosti Udruge u 2016. godini po slijedećim tematskim cjelinama:
a) organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
b) obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica
c) humanitarna djelatnost Udruge
d) djelovanje Udruge u Republičkoj koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata
e) prijedlog programa rada Udruge za 2017.

2. Aktivnosti podružnica UDVDR RH
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AKTIVNOSTI
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU
U 2016.GODINI
a) Organizacija športskih natjecanja dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH
U sklopu organizacije športskih natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
održano je 21. Državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske „Karlovac 2016.“od 30.09.-01.10.2016. u Karlovačkoj 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, Sisačkomoslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj,
Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj županiji.
U sklopu gore navedenih športskih prednatjecanja hrvatski branitelji iz tih županija
natjecali su se u osam športskih disciplina: mali nogomet, povlačenje konopa, streljaštvo, kuglanje,
šah, boćanje, stolni tenis i elektronski pikado.
Na natjecanju je sudjelovala 21 podružnica (ukupno 1200 natjecatelja) u navedenim
športskim disciplinama.
Veličanstvenim mimohodom u Karlovcu 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 u
Turnju. Igre je otvorio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Ukupni pobjednik u svim disciplinama je Primorsko-goranska županija sa sveukupno 115
bodova. Drugo mjesto je osvojila Zagrebačka županija sa 115 bodova i treće mjesto je osvojila
Karlovačka županija sa 101 bodova.

b) obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica
U razdoblju između dva sabora Udruga je aktivno i djelatno sudjelovala na obilježavanjima
blagdana i obljetnica:
- 15. siječnja 2016. Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
- Od 21. – 23. siječnja 2016. godine obilježavanje obljetnice akcije „Maselenica 93.“
- 30.-31. ožujka 2016. godine obilježena obljetnica akcije „Plitvice“ i pogibije J. Jovića
- 27. ožujka 2016. blagdan Uskrs
- 01. svibnja 2016. obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije „Bljesak“
- 02. svibnja 2016. obilježavanje memorijala „12. redarstvenika“
- 28. svibnja 2016. – Dan oružanih snaga i Dan hrvatske kopnene vojske
- 25. lipnja 2016. Dan državnosti
- 05. kolovoza 2016. obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja
- 08. listopada 2016. Dan neovisnosti Republike Hrvatske
- 18-20. studenog 2016. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
- 18. studenog 2016. obilježavanje stradanja Škabrnje u Domovinskom ratu
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c) humanitarna djelatnost Udruge
Svakim danom rad Odjela za humanitarnu djelatnost UDVDR RH je sve potrebniji. Jedan
od bitnih čimbenika je socio-ekonomski razlog ali i prateća ekonomska kriza, usljed čega je veliki
broj hrvatskih branitelja nezaposleno, a vrlo često je slučaj da su i oba roditelja nezaposlena.
Odjel za humanitarnu djelatnost pomaže hrvatskim braniteljima koji žive na prostorima od
posebne državne skrbi, višečlanim obiteljima i obiteljima koji zaista žive u teškoj materijalnoj
situaciji, međutim pomaže se i svim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima je pomoć
potrebna.
Projekat
„Učenje stranih jezika za djecu razvojačenih, a nezaposlenih hrvatskih
branitelja od posebne državne skrbi“
U ovoj školskoj godini 2015./2016. otvorili smo škole engleskog jezika u tri županije:
- Vukovarsko-srijemska županija – Ogranak Komletinci
- Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – Ogranak Đulovac
- Sisačko-moslavačkoj županiji – Ogranak Topusko
Iz ove tri županije školuje se 80-tero djece.
Do sada je školovano 852 djece hrvatskih branitelja iz 8 županija, uključujući i ovu školsku
godinu.
Projekat
„Pomozimo studentima kupnjom informatičke opreme“

Projekat ide od Iloka, Dubrovnika do Cetine.
Ovu školsku godinu opremili smo 70 studenata prijenosnim računalima.
Do sada smo podijelili 270 prijenosnih računala.
Projekat
„Otvaranje informatičkih centara na područjima
od posebne državne skrbi“
Centre za informatičko opismenjavanje smo otvorili u 8 županija, u nekim županijama i više puta.

Tečaj je do završilo sada
245 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Sveukupno smo podijelili
143 fiksna računala
onima kojima je ta pomoć bila najpotrebnija (za rad podružnica i djeci čiji roditelji nisu u
mogućnosti kupiti računalo).
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Projekat
„Djeca hrvatskih branitelja ulici NE, športu DA.
Da sa svojim športskim uspjesima vratimo dug našim očevima
koji su stvorili Lijepu našu“
Ukupno smo do sada realizirali projekat u 14 županija:
- 18 malonogometnih klubova
- 1 košarkaški klub
- 2 rukometna klub
246 športaša je do sada opremljeno.
Projekat
„Kulturno- čitalački centar“
Pomažemo knjižnicama osnovnih škola sa donacijama knjiga kako bi učenike približili čitanju
knjiga.
Projekat je realiziran 2015./2016. u 5 županija:
- Vukovarsko-srijemska županija
–
Ogranak Komletinci i Otok
- Bjelovarsko-bilogorska županija
–
Ogranak Đulovac i Bastaja
- Sisačko-moslavačka županija
–
Ogranak Topusko
- Brodsko-posavska županija
–
Ogranak Garčin
- Primorsko-goranska županija
Ogranak Vrbovsko
Ukupno je donirano 1370 knjiga za školske knjižnice.
Projekat
„Svima jednaki početak školske godine
djeci hrvatskih branitelja i unučadima“
Prilikom realizacije naših projekta obiđemo dječje vrtiće i predškolsku djecu sa donacijama
prilagođenoj dobi te djece.
Posjetili smo djecu u 16 dječjih vrtića iz županija:
- Primorsko-goranska županija
Mrkopalj, Rab i Vrbovsko
- Splitsko-dalmatinska županija
Imotski, Gornji Vinjani i Blato na Cetini
- Bjelovarsko-bilogorska županija
Đulovac
- Sisačko-moslavačka županija
Topusko
- Grad Zagreb
DV „Zvončić“
- Vukovarsko-srijemska županija
Otok
- Osječko-baranjska županija
Laslovo i Erdut
- Krapinsko-zagorska županija
Petrovsko
- Međimurska županija
Štrigova
Istoj djeci smo donirali:
- 660 priča i slikovnica
- 150 DVD crtića
- edukacijske materijale prilagđene dobi te djece za rad djece u vrtiću
Djelatnici vrtića više su nego oduševljeni sa našom donacijom i našim projektom.
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Projekat
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
Ista Zaklada pomaže djecu putem „kumstva“.
Do sada je primalo kumstva 1100 djece, međutim demografska slika kod hrvatskih branitelja je
više nego slaba, tako da je sada taj broj manji i iznosi 900 djece hrvatskih branitelja, socijalno
ugroženih i iz višečlanih obitelji.
Odjel za humanitarnu djelatnost organizirao je donaciju od 40 tona jabuka, koja se je dijelila od
hrvatskog zagorja te od otoka Raba do Visa. Posebna pažnja je upućena braniteljima Dalmacije i
Dalmatinskog zagorja.
Branitelji ne znaju samo primati već i dobrotom vraćaju:
- Podružnica Međimurske županije
donirala je Caritasu Sisačke biskupije 4,5 tone krumpira i 1 tona i 500 kg jabuka
- Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije
donirala je za djecu hrvatskih branitelja 900 kg mandarina
Iste mandarine smo donirali djeci sljedećih podružnica:
-Brodsko-posavska županija – Garčin,
-Sisačko-moslavačka županija – Topusko,
-Primorsko-goranska županija -Vrbovsko
- Podružnica Krapinsko-zagorske županije
donirala je KBC „Sestre milosrdnice“, Očnoj klinici 15 novih jastuka.
Odjel za humanitarnu djelatnost ne samo da provodi navedene projekte već provodi i projekte za
opće dobro pomažući bolnicama kojima je ista pomoć više nego potrebna:
- Razna ortopedska pomagala,
- Sanitetski materijal,
- pelene za odrasle,
- plahte i sl.
Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji pomažemo u odjeći, obući, bijeloj tehnici,
namještaju ovisi o potrebi i pozivu iz baze.
Na teren je upućeno 106 velikih kartonskih kutija odjeće na podružnice koje su iskazalo
potrebu, a najviše su to bile podružnice
- Krapinsko-zagorska i
- Virovitičko-podravska županija i
- Splitsko-dalmatinska županija – Dalmatinska zagora
Sve naše programe ne bi mogli realizirati bez pomoći dobrih ljudi koji nam sa ljubavlju
pomažu i Ministarstvo hrvatskih branitelja.
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d) djelovanje Udruge u Republičkoj koordinaciji udruga proisteklih iz
Domovinskog rata
UDVDR RH unutar Republičke koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata
aktivno je pratila i sudjelovala u svim važnim događajima a koji su se odnosili na hrvatske
branitelje i članove njihovih obitelji, poboljšanje kvalitete života branitelja, te kao uvijek pratili
smo i aktivno sudjelovali u zaštiti prava i interesa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. O
svemu smo Vas izvještavali tijekom mandatnog razdoblja kako bi bili na vrijeme upoznati o radu
naše Udruge unutar Republičke koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te kako bi
naša priopćenja za javnost prenjeli našim članovima.
Članice Republičke koordinacije posebne prioritete davale su i daju projektima koji se
dotiču čuvanju uspomena na Domovinski rat, te podršku njegovom znanstvenom i spomeničkom
iskazivanju.
Traženje nestalih hrvatskih branitelja kao i njihovih grobišta, kako bi njihove obitelji
napokon mogle naći svoj mir, to je naša misija, to je naša zadaća od koje nikada nećemo odustati
dok se ne pronađe i naš posljednji nestali ratni prijatelj.
Članice se također zalažu za pravodobnu informiranost hrvatskih ratnih veterana, kao i za
osnivanje središnjeg memorijalnog groblja hrvatskih veterana Domovinskog rata.
Udruge organizirane u Republičku koordinaciju žele biti partner svojoj državi u rješavanju
svih pitanja koja su od veteranskog ali i zajedničkog interesa, od kojih je na prvom mjestu zaštita
prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH zajedno sa članicama Republičke
koordinacije delegirala je predstavnike koordinacije u Projektne timove Ministarstva hrvatskih
branitelja koji su aktivno sudjelovali svojim primjedbama, prijedlozima, izmijenama i dopunama u
kreiranju novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, te smo tako i
ovaj puta, kao i nebrojeno puta do sada dokazali i ukazali da imamo stručne ljude bez kojih se ne
može donositi novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja, a isti takav pristup bio je prema nama i u
donošenju svih prošlih zakona, na čemu smo posebno ponosni i zahvalni svima koji su u tome
sudjelovali.
Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata javila se i na javni
natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja za program Psihološko i socijalno osnaživanje te
podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI,
stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata pod nazivom „Rehabilitacija i rekreacija hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji kroz lov, ribolov, planinarenje te edukaciju i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta“.
Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata na svom Izbornom saboru
održanog 24. rujna 2015. godine, uz suglasnost obitelji Tuđman, donijela je odluku o promjeni
naziva u Republičku koordinaciju udruga iz Domovinskog rata „Dr. Franjo Tuđman“.
Dana 14. ožujka 2016. godine dobili smo i Rješenje Gradskog ureda za opću upravu kojim
se odobrava upis promjene naziva Republičke koordinacije.

e) Prijedlog programa rada udruge za 2017.
1. 22. 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
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2. AKTIVNOSTI PODRUŽNICA
IZVJEŠĆE O RADU
UDVDR PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Stalne aktivnosti UDVDR RH Podružnice Sisačko-moslavačke županije
➢ 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
Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i državnih blagdana
➢ 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 1991-2011.
➢ OSLOBOĐENJE BUJAVICE
➢ 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
➢ 21.
ŠPORTSKO
NATJECANJE
DRAGOVOLJACA
I
VETERANA
DOMOVINSKOG RATA UDVDR RH PSMŽ «GLINA 2016.» 18.6.2016.
➢ CARP CUP UDVDR RH (SVEHRVATSKO RIBOLOVNO NATJECANJE)
«KUTINA 2016.» rujan 2016.
➢ VI. RIBIČKA ALKA „ŠIŠINEC 2016“
➢ Sportske igre „POPOVAČA 2016.“
➢ RAFTING KUPA 2016.
➢ MALONOGOMETNI TURNIRI
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56. SAMB Kutina
Orašje
12. redarstvenika

KLUB ŽENA SUDIONICA DOMOVINSKOG RATA
Koordinacijski sastanci članica Kluba, širenje istine o Domovinskom ratu
pomoć pri zapošljavanju članica Kluba,
pomoć oko stambenog zbrinjavanja članica,
pomoć oko pružanja pomoći u hrani, lijekovima i dr. djeci hrvatskih branitelja
sudjelovanje na športskom natjecanju UDVDR PSMŽ,

KRATKO IZVJEŠĆE O RADU
PODRUŽNICE UDVDR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Redovna djelatnost
-sastanci središnjeg odbora i radnih tijela vezanih za proradu projekta su se odvijali prema planu
rada za 2016., a svaki sastanak je imao potrebnu većinu prisutnih
-članovi središnjeg odbora redovito su pratili natječaje lokalnih samouprava i ostalih institucija
vezanih za rad civilnog društva, te je podružnica sudjelovala na niz natječaja za pridobivanje
financijskih i materijalnih sredstava za osnovni rad i po pojedinim niže navedenim projektima
-mnogi članovi podružnice, samostalno, preko projekta ili zajedno s više braniteljskih udruga, su
sudjelovali u mnogim akcijama obilježavanja značajnih događaja iz hrvatske povijesti u svojim
jedinicama lokalne samouprave, u županiji i diljem lijepe naše, a napose u ovoj godini kada su
obilježavane 25.godišnjice osnutka mnogih postrojbi policije i HV ( kao i 103.br.HV zagorske ).
-središnji odbor, a napose Josip Horvatin je obradio velik broj zahtijeva branitelja s raznim
problemima te im je pružena pomoć i branitelji su upućeni na razne institucije RH u okviru
mogućnosti središnjeg odbora naše podružnice
-članovi središnjeg odbora stalno imaju kontakte s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i
županije kako bi zajedno mogli rješavati niz projekta vezanih za braniteljska pitanja
-prikupljanje članarina, evidencija članova, te vođenje financijskog poslovanja podružnice
-provođenje izvješćivanja članova o tekućim aktivnostima i prenošenja informacije putem
elektroničkih medija
Projekti:
Promicanje istine o domovinskom ratu u školama
U dosadašnjih 7. godina predavanja smo održali u 79 susreta s učenicima u školama, a na
predavanjima je bilo nazočno oko 3.948 učenika te preko 250 profesora i ravnatelja škola.
Posebnost u školskoj godini 2016/2017. je to da je podružnica uspjela osigurati promotivnu majicu
s posebnom utisnutom slikom – simbolike vezenje hrvatske zastave koju veže mala djevojčica u
Domovinskom ratu. S tim logom kroz projekt nabavljeno je 1.000 komada majica.
Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
Projekt informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja učesnika Domovinskog rata Krapinskozagorske županije i članova njihovih obitelji provodi se već 5. godinu. Ove godine održano je 4.
tečajeva informatičkog osposobljavanja i to u udruzi partner u UHBDDR Duga Međa/Virovitičkopodravska županija/, u ogranku Zabok, u Klanjecu -Klub Tuhelj i u UDiVDR Bedekovčina.
Tečajem je obuhvaćeno 78 polaznika, a ukupno je tijekom godine donirano 29 rabljenih osobnih
računala polaznicima tečajeva, članovima ogranaka za potrebe ogranaka,te obiteljima s slabijim
materijalnim statusom. Računala su dobivenih od raznih institucija i tvrtki, a članovi podružnice su
nekoliko njih popravili-osposobili za daljnju uporabu.
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Poginuli i umrli branitelja tijekom domovinskog rata sa područja krapinsko-zagorske
županije
Projektom je obuhvaćeno oko 180 poginulih i stradalih osoba, a na terenu treba još obići 26.
obitelji, te potom obaviti lektura i aktivnosti oko izdavanja tiskane knjige.
Sportske aktivnosti
U Zaboku 28.05.2016. g. održane su Županijske sportske igre s preko 200 branitelja iz županije i
gostiju, a sportske ekipe podružnice su sudjelovale i na raznim ostalim natjecanjima braniteljskih
udruga u županiji i šire, te na državnim igrama u Karlovcu.
Podružnica KZŽ povodom Dana zagorskih branitelja početkom listopada provodi projekt
ribolovnog natjecanja branitelja zajedno s ribolovnim savezom KZ Županije.
Humanitarna djelatnost
Tijekom 2016. godine u kontinuirano smo u okviru svojih vlastitih mogućnosti te u sklopu
zajedničkih akcija sa središnjicom u Zagrebu, skrbili o najugroženijim članovima obitelji branitelja
koje su u teškim ekonomskim situacijama te im pomagali donacijom hrane, odjeće, obuće,
namještaja, računala i drugim. A za dva člana osigurali smo kompletirali dokumentaciju za
jednokratne novčane pomoći od MHB.
Od PBZ Zagreb osigurali smo donaciju 50.000,00 kuna koju u obliku vaučera koristimo u
Specijalnoj bolnici Sveta Katarina za preglede i magnetnu rezonancu i terapije.
Sve aktivnosti PKZŽ UDVDR RH redovito se prikazuju na našoj
Udvdr.Pkz

facebook stranici

IZVJEŠĆE O RADU
PODRUŽNICE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Napominjemo da smo u izvještajnom razdoblju bili suočeni sa velikim problemima a vezanim uz
financiranje naše udruge od strane lokalne samouprave, odbijanja naše udruge i naših ogranka na
natječajima zbog neimanja „pravne osobnosti“ a temeljem postojećeg Zakon o udrugama RH.
Podružnica Koprivničko-križevačke županije između dva sabora UDVDR RH provela je
mnogobrojne aktivnosti od kojih izdvajamo taksativno kako ste i tražili najbitnije:
- u zadnje dvije školske godine (od ukupno četri do sada) uspješno smo provodili projekat
“Promicanje vrijednosti DR u školama Koprivničko-križevačke županije“ kojeg po jednoj školskoj
godini odsluša oko 2200 učenika kroz više od 120 nastavnih sati po svim županijskim osnovnim,
srednjim školama i gimanzijama a u ovom zahtijevnom projektu sudjeluje oko 20 članova udrugepredavača po temama iz DR
- vodstvo projekta je u ožujku 2016.god., sudjelovalo na državnom trodnevnom seminaru
„Domovinski rat - Hrvati BiH i HVO u Domovinskom ratu“ održanom u Makarskoj gdje smo
predstavili naš projekat ispred UDVDR RH.
- u Koprivničko-križevačkoj županiji bili smo predavači po temama iz DR stručnom vijeću
nastavnika povjesti cijele naše županije
- vodstvo Podružnice je sudjelovala na brojnim radionicama Koprivničko-križevačke županije i
grada Koprivnice vezano uz projekte EU, sufinanciranje projekata, alternativnih izvora
sufinanciranja udruga itd.itd
- sudjelovali smo aktivno u radu Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije kao jedina
braniteljska udruga i sudjelovali smo u donošenju županijske strategije vezano uz civilno društvo
Galovićeva 12, 10000 Zagreb, Croatia; tel. ++385 1 2331 383, fax. ++385 1 2344 245; žiro 2340009-1100081869
MB 0610658; OIB 96703924639

11
- podružnica je uz dan Koprivničko- križevačke županije nagrađena za naš veliki doprinos u radu
Plaketom Koprivničko-križevačke županije
- organizirali smo u srpnju 2016.god. veliku Humanitarnu likovno-kiparsku koloniju a prikupljene
radove ćemo iskoristiti za nabavku specijalne ljuljačke za djecu u kolicima u suradnji sa COOR
„Podravsko sunce „ Koprivnica
- organizirali smo već 4 po redu veliki, tradicionalni braniteljski turnir u gađanju zračnom puškom
„Oluja 95“ na kojem sudjeluje stotinjak natjecatelja - branitelja iz čak 8 županija
- Podružnica je sudjelovala kao i svake godine na DŠNDVDR,ove godine u Karlovcu
- organizirali smo vrlo uspiješan susret vodstava Podružnica „Regije sjever“
- članovi Podružnice nazočili su obiležavanjima obljetnica iz DR i komemoracijama (Vukovar,
Pakrac, zapadno-slavonska bojišnica Trokut, VRO Oluja, VRO Bljesak,Knin) kao i
komemoracijama za prešućivane žrtve WWII ( Bleiburg, D.Mosti, Limbuš i D.Velika)
- aktivni smo bili u radu Odbora za branitelje grada Koprivnice i našom inicijativom kao i
zalaganjem otvoren je nedavno u Koprivnici Spomenik hrvatskoj slobodi za branitelje DR
- predsjednik Podružnice gostovao je u TV emisiji Veterani mira s temom „Zaklada hrvatskih
branitelja“ a sa lokalnim medijima smo cijloo izvještajno razdoblje odlično surađivali
- tijekom izvještajnog razdoblja stalna nam je suradnja bila sa svim braniteljsko- stradalničkim
udrugama naše županije kroz sportske i ostale susrete
- kao svake godine sudjelovali smo na hodočašću u Mariji Bistrici i hodočašću u Voćinu
- ogranci Podružnice provodili su svoje brojne planirane aktivnosti ali uz očiti nedostatak financija
uvjetovanih natječajima svojih općina koji se strogo drže Zakona o udrugama koji prepoznaje
samo udruge koje su pravne osobe.
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ISTARSKE ŽUPANIJE

1.SPORTSKI PROGRAM:
1.1.18.Svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije
(18.SSNDVDR-IŽ) organizirano je i održano u Rovinju 16.travnja 2016. godine.Organizator
natjecanja je UDVDR-a podružnica IŽ,a domaćin natjecanja bio je ogranak Rovinj.Pokrovitelj
natjecanja Istarska županija,supokrovitelji Grad Rovinj i općine Bale,Kanfanar I Žminj.Na
natjecanju je sudjelovala oko 350 natjecatelja iz svih ogranaka UDVDR:
Bujštine,Buzeta,Labina,Poreč,Pule ,Rovinja,
kluba 119. brigade iz Pule,udruga veterana 35.inžinjerijske bojne iz Pule i Udruge udovica
poginulih HB IŽ. Ukupno 9 ekipa.Natjecanje je održano u osam disciplina:mali nogomet,potezanje
konopa,šah strteljaštvo,kuglanje,boćanje,stolni tenis i kartanje u briškuli i trešeti.Najbolji rezultat i
prvo mjesto u sveukupnom plasmanu osvojilla je UDVDR-ogranka Poreč.
Natjecanje je proteklo u potpunom redu bez ikakvih problema i bez povreda.
1.2.Sudjelovanje malonogometne ekipe UDVDR-PIŽ ( mješovita ekipa iz Pule i Rovinja) na
16.memorijalnom malonogometnom turniru „12-redarstvenika“u Vukovaru 2-4-svibnja 2016.
godine.Ukupno je sudjelovalo 12 ekipa iz RH.Turnir je tradiconalan i ovo je bio 16-ti po
redu.Ukupno je sudjelovalo 12 naših članova.
1.3.Ribolovna ekipa UDVDR ogranka Pula sudjelovala je na memorialnom ribolovnom natjecanju
„Mijo Kereži“ u rujnu 2016.godine na barama u Cerovlju.
1.4.21.DSSNDVDR-RH,karlovac 31.08.do 02.10.2016.Ekipa podružnice s 55 članova sudjelovala
je u natjecanjuu svm disciplinama.
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2 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI I, HUMANITARNI PROGRAM I OBILJEŽAVANJE
DRŽAVNIH PRAZNIKA I OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA:
2.1. Kroz ovu programsku aktivnost aktivno pomažemo našim socijalno ugroženim članovimakako
materijalno tako i kroz informiranje o radu institucija državnih i lokalnih na pružanju socijalne i
druge pomoći. Također kroz suradnju s vladinim centrom za PSP u Puli informiramo članstvo o
programima rada centra i pružanju pravne,socijalne i psihološke pomoći. U Suradnji s vladinim
centro za PSP IŽ rješavamo probleme HB sukladno našim mogućnostima..
Udruga je sudjelovala i na redovnom hodočašću pripadnika HV,policije i HB u Mariji Bistrici
2016.godine.
2.2.Udruga je redovno sudjelovala na obilježavanje svih državni praznika i obljetnica iz
Domovinskog zajedno s ostalim udruga DR ,SAB i lokalim i regionalnom vlasti u protokolu Grada
Pule, Iistarske županije i istalih gradova i općina.Sudjelovali smo na 25-toj obljetnici pogibelji 12
redarstvenika u Vukovaru 2-4. svibnja 2016.godine.
Obilježili smo prigodnim program 21.obljetnicu VRO „Oluja“ u Puli,Labinu,Buzetu,Umagu i
Poreču.
Zajedno s ostalim udrugama DR povodom 21.obljetnice VOR „Oluja“ odnosno povodom dana
pobjede,domovinske zahvalnosti i dana branitelja organizirali smo 4.mimohod HB u Puli.Na
mimohodu je sudjelovalo oko 700 HB zajedno s predstavnicima županije i gradova Istre.Iz naše
udruge sudjelovalo je oko 130 članova.Uz mimohod organizairana je i izložba umjetičkih radova
na temu „Domoviski rat“ te ratnih fotografija naših postrojbi na ratištima diljem Hrvatske.
Po završetku mimohoda u Domu HB održano je zajedničko druženje svih sudionika mimohoda s
predstavnicima IŽ,gradova Istre i svim gostima i uzvanicima.
2.4.Sudjelovali smo u organizaciji 25-te obljetnice obilježavanja dana formranja 19.i 154.brigade
HV .U Labinu,Puli i Rovinju u vremenu od 3.do 7.rujna 2016.godine .U okviru obilježavanja
25.obljetnice formiranja 154.brigde u Poreču 25.studenog u organizaciji podružnice i ogranka
Poreč organizirana je foto izložba o sudjelovanju porečke bojne u DR,predstavljena monografija i
otvorena ulica „Šetalište 154 brigade HV“.
2.5.Također smo sudjelovali na obilježavanju obljetnica i komemorativnih skupova iz NOB-e koje
organizira SAB-IŽ i t na stanciji Bembo,Šajini,Vrbanovica,Tar-Vabriga,Kučibreg,Brgudac i
Rušnjak
3.REDOVNA DJELATNOST:
U programu redovne u djelatnosti podružnica je održala 14.redovni godišnji izvještajni Sabor 8.
travnja 2016.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 zdravstveno-socijalnoj zaštiti,mirovinskim pravima,rješavanju
problema zapošlavanja ,brniteljskim zadrugama,fondu i zakladi HB i drugim problemima.
Podružnica je sudjelovala u radu koordinacije udruga iz DR-Istarske županije kao i na tri radne
akcije na uređenju šume Boškarica u sklopu suradnje s domom „Vila Marija” i to 23.04. i
14.10.2016.godine .
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR
PODRUŽNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
siječanj 2016– izrada financijskih izviješća, okupljanje branitelja
veljača- okupljanje branitelja, organizacija proslave 25. obljetnice 106 br.
ožujak- obilježavanje obljetnice Baranja,predaja dokumentacije za financiranje , izborni Sabor
Ogranaka Osijek, Uskršnji blagdani
travanj– opća sjednica Sreddišnjeg odbora Podružnice, izvještajni Sabor kluba Laslovo
svibanj – sastanci u svezi obilježavanja Dana Osječkih branitelja
lipanj - Obilježavanje Dana osječkih branitelja i obljetnice 106.br., okupljanje branitelja
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srpanj - izlučna športska natjecanja branitelja u Županiji, natjecanje u ribolovu Vadislavci
kolovoz – obilježavanje obljetnice pogibije redarstvenika i pripadnika ZNG u Dalju.
rujan - obilježavanje obljetnica, pripreme za ŠNDVDR RH Karlovac 2016, okupljanje
branitelja.
listopad - sudjelovanje na ŠNDVDR RH Karlovac 2016, bilježavanje obljetnice 130.br.
studeni -obilježavanje- Dan sjećanja na Vukovar, otkrivanje spomen ploče u Laslovu u sjećanje
na proboj iz Laslova.
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR-A PODRUŽNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nadnevka 06.02.2016.g. izborno-izvještajni sabor u ogranku Varaždin gdje je i potvrđen
dosadašnji predsjednik.
Nadnevka 04.06.2016 g organiziramo županijske susrete Hrvatskih branitelja te će najbolje ekipe
sudjelovati na državnom takmičenju UDVDR-a RH gdje e ove godine domaćin Karlovačka
županija.
U organizaciji 7GBR Puma delegacija udruge 24.06.2016g.odlazi na Dinaru gdje prisustvuju sv.
Misi te polaganju vijenaca i paljenju svijeća
Tradicionalni turnir u streljaštvu u Koprivnici 01.08.2016 „Oluja 95“ podružnicu
predstavljaju tri streličara.
I ove godine 21.rujna 2016.g. sudjelujemo u Međunarodnom projektu „Veterani hodaju za mir“.
Tijekom kalendarske godine ogranci i klubovi organiziraju izvještajne, izborno-izvještajne sabore,
malonogometne memorijalne turnire u čast poginulih branitelja, obilježavamo datume i obljetnice
iz bliže nam Hrvatske povijesti,sudjeluju u organizaciji županijskih športskih susreta,prisustvuju
na polaganju vijenaca i paljenju svijeća kod prigodnih datuma.
Organiziramo drugu godinu zaredom Biciklijadu Vinica-Varaždin Breg projekat koji
podržava MHB, a u sklopu tjedna biciklizma te proslave oslobođenja grada Varaždina i
Varaždinske županije te dan Branitelja Varaždinske županijeprihvaćen je u zajednicu kao projekat
od važnosti za same branitelje a i samu zajednicu u cjelini.
Organiziramo 5u godinu 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. U sklopu projekta ove godine 26.11.2016.g.50. članova i
obitelji Hrvatskih branitelja posjetilo je grad heroj grad “Vukovar“.
2016 g UDVDR-a PVŽ se je javila na natječaj Ministarstva Hrvatskih Branitelja te prijavila
12. projekata i to:
Podružnica 2 projekta –jedan projekat odbijen
O. Varaždin 3 projekta,
Klub Petrijanec 2 projekta-jedan projekat odbijen
Klub Gornji Knjeginec 1 projekat,
Klub Sračinec 1 projekat-projekat odbijen u cijelosti
O. Ivanec 2 projekta,
O. Maruševec 1 projekat
Moram konstatirati da su ove godine 3 projekta nisu odobrena tj. projekti koji se odnose na
sportske susrete branitelja tj. na tradicionalno memorijalne turnire u čast poginulim
Hrvatskim braniteljima. Za projekte koji su odobreni dobili smo novce ali ne u traženom
iznosu.
Humanitarna aktivnost udruge
Galovićeva 12, 10000 Zagreb, Croatia; tel. ++385 1 2331 383, fax. ++385 1 2344 245; žiro 2340009-1100081869
MB 0610658; OIB 96703924639

14
U suradnji sa krovnom udrugom odjelom za humanitarnu djelatnost g. Dubravkom Kutleša
Herljević a u sklopu projekta „ Pomozimo djeci Hrvatskih branitelja kupnjom informatičke
opreme“ tri godine zaredom po tri studenta dobila su prijenosna računala.
Donacija obitelji Štampar ogranak N. Marof u novcu pomoć za sanaciju izgorjelog krovišta
stambene kuče.
Na 24vrtom Hodočašću Hrvatske vojske, policije i Hrvatskih branitelja u Svetištu Majke
Božje Bistričke u Mariji Bistrici sudjeluje 50ak branitelja članova UDVDR-a PVŽ.
„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.
Gospođa Dubravka Kutleša Herljević sakupila donaciju u dječjoj hrani i dojeći za unuku
umrlog Hrvatskog branitelja člana Ogranka Ivanec.
Sponzoriramo i jednog našeg člana u preponskom jahanju te nastupa sa našim grbom na
konjskoj podsjedlici.
U suradnji sa HVIDR-a Varaždinske županije 20 naših članova dragovoljno je dalo krv za
potrebe bolnice Varaždin.
U organizaciji HVIDR-e, 7GBR Pume i UDVDR-a PVŽ odlazimo u posjet braniteljima
koji su na odsluženje kazne u kaznionici Lepoglava.
IZVJEŠĆE O RADU UDVDR-a
PODRUŽNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
-

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
Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja (dobili priznanje naši članovi)
Županijske sportske igre – obilježavanje Vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ – svake
godine izmeu dva Sabora
Odlazak članova Udruge i članova njihovih obitelji na vojno hodočašće – svake godine u
Mariju Bistricu
Državne sportske igre redovito smo bili učesnici
Odlazak hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Vukovar – svake godine
Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata – kroz period između dva Sabora na
državnoj i lokalnoj razini.
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE UDVDR-a RH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

-

ORGANIZACIJSKO-USTROJBENE ZADAĆE
U razdoblju od 1.1. do 30.3.2016. godine održali smo 21 Izvještajno-izborni sabor u svim
ograncima naše Podružnice.
1.4.2016. u Mihovljanu smo održali Izvještajni sabor Podružnice UDVDR-a RH
Međimurske županije na kojemu je usvojeno Izvješće o radu podružnice i Završni račun
podružnice za 2015. godinu, te usvojen Programa rada i Financijski plan Podružnice za
2016. godinu kao i uručene zahvalnice sponzorima i donatorima koji su nam pomogli oko
uređenje Muzejskog postava na otvorenom Zrakoplova MIG-21 u Pribislavcu.
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Tijekom mjeseca travnja uključujemo se aktivno u ekološke akcije čišćenja i uređenja
područja jedinica lokalne uprave i samouprave, a u srpnju u akciju čišćenja ambrozije.
18.7.2016. Čelništvo Podružnice sudjelovalo je na radnom susretu Regije Sjever u
Koprivnici.
organizirali smo i održali osnovni tečaj iz informatike od 29.2. do 4.3.2016. za 17 članova
ogranka Štrigova u OŠ Štrigova. Do sada smo kroz tečajeve u trajanju od 30 nastavnih sati
informatički opismenili 150 članova Udruge.
2.10.2016. sudjelovali smo na Hodočašću vojske, policije i hrvatskih branitelja u Mariji
Bistrici u organizaciji Ministarstva branitelja.
SPORTSKA NATJECANJA ČLANOVA I DJECE ČLANOVA UDRUGE
1.5.2016. na stazi stara Mura u Podturnu održali smo 17. Sportsko natjecanje hrvatskih
branitelja Međimurske županije u lovu ribe udicom na plovak. Nastupilo je 25 ekipa
ogranaka i Udruga stradalnika i branitelja Međimurske županije kao i ekipa ZVVS iz
Ljutomera.
25.6.2016. organizirali smo 22. Sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog
rata Međimurske županije, na kojima su nastupile 21 ekipa ogranaka s 500 natjecatelja.
25.6.2016. organizirali smo u Donjoj Dubravi 4. Susrete djece hrvatskih branitelja
Međimurske županije, na kojima je sudjelovalo stotinjak djece. Djeca su se natjecala u
stolnom nogometu, pikadu, modeliranju i likovnoj radionici.
Od 1.- 4.9. 2016. sudjelovali smo sa 21- nim djetetom u dječjem odmaralištu “Vladimir
Nazor” u Savudriji na Državni susreti djece hrvatskih branitelja.
1.10.2016. u Karlovcu smo sudjelovali sa ekipama u svim sportskim disciplinama na 21.
Svehrvatskom sportskom natjecanju dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike
Hrvatske.
22.10.2016. sudjelovali smo na 17.svehrvatskom športsko-ribolovnom natjecanju invalida i
veterana domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Jezerima Siromaja, Strugi
Nardskoj, gdje je ekipa ogranka Donja Dubrava osvojila 2. mjesto.
OBLJETNICE i SVEČANOSTI
28.6.2016. u suradnji s Gradom Mursko Središće u Murskom Središću obilježili smo 25.
obljetnicu zaustavljanja tenkova „JNA“ prilikom napada na Sloveniju 1991., te otkrili
preuređeno spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima s područja Grada Murskog
Središća.
5.8. 2016. Sudjelovali na obilježavanju 21. obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu.
5.8.2016. U Kuršancu u suradnji s Gradom Čakovcem otkrili spomen obilježje poginulom
hrvatskom branitelju Kos Branku pripadniku SJP Roda Varaždin u nazočnosti Glavnog
tajnika gosp. Zvonka Marića.
17.9. 2016. U suradnji s Međimurskom županijom obilježili 25. obljetnicu Dana
oslobođenja Međimurja i po prvi put na našu inicijativu obilježili Dan Međimurskih
branitelja,mimohodom branitelja.
5. 10.2016. delegacija Udruge sudjelovala na obilježavanju 25. obljetnice Dana obrane
grada Zadra
18.11.2016. Tradicionalno u suradnji s Gradom Čakovcem i Međimurskom županijom
organiziramo posjet branitelja gradu Vukovaru,te organiziramo Kolonu sjećanja u Čakovcu
kao i program „I u mom gradu Vukovar svijetli“
6.12. 2016. Sudjelujemo u obilježavanju Dan branitelja Lipika i obljetnici oslobođenja
grada Lipika.
Za sve državne praznike i blagdane redoviti smo sudionici s delegacijom u protokolu
polaganja vijenaca uz upotrebu našeg Počasnog zdruga.
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Obilježavamo obljetnice pogibije poginulih hrvatskih branitelja Međimurske županije

-

HUMANITARNA DJELATNOST
Povodom Božićno-novogodišnjih blagdana tradicionalno darujemo slatkim poklon
paketom djecu članova do 12. godina starosti te se tom prigodom podijeli oko tisuću
paketa.
U suradnji s članovima voćarima OPG Tarandek i Novak donirano je 1 tona jabuka za
donatore UDVDR-a RH.
18.3.2016. u suradnji s Odjelom za humanitarnu djelatnost Udruge dodijeljena su 4
prijenosna računala studentima članova naše Udruge.
U više navrata za socijalno ugrožene obitelji naših članova Padarić, Kovačić, Jurak, Car,
Živko primili smo od Odjela za humanitarnu djelatnost Udruge kutije s dječjim odjevnim
potrepštinama, te uručili donirana stolna računala obitelji Kovačić i Živko.

-

-

SURADNJA
Dobro surađujemo s Udrugama stradalnika i branitelja u okviru Koordinacije Udruga iz
domovinskog rata Međimurske županije, ujedno koordiniramo radom Koordinacije.
Njegujemo dobru međunarodnu suradnju sa Zvezom veterana vojne za Sloveniju
Ljutomer i Policijsko veteranskim društvom Sever za Pomurje.
Posebno možemo istaknuti veoma dobru suradnju sa nositeljima lokalne vlasti na svim
razinama Načelnicima, Gradonačelnicima i Županom.
IZVJEŠĆE O RADU
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA ZADARSKE ŽUPANIJE

-

-

-

-

-

Siječanj 2016.
Na samom početku godine 03.01. 2016. polažemo vijence na dan obrane Općine Poličnik.
Početak godine tradicionalno je u znaku organiziranja i realiziranja obilježavanja akcije
„Maslenica 93.“ koja se obilježavala od 21. – 22. siječnja, 2016. U samoj organizaciji
sudjelovali smo organizacijom mimohoda postrojbi po gradu, slanjem pozivnica,
pripremanjem obilježavanja u crkvi Sv. Frane na Potpragu-Velebit, osiguravajući šator za
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.
Veljača 2016.
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 2016.
14.15. 03 obilježavala se 23. godišnjica pogiblje Nenada Mataka – Mehe, komemoraciji je
nazočilo predsjedništvo udruge.
21.03. obiježavanje obljetnice pogiblje šestorice hrvatskih branitelja u Sukošanu
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 2016.
16.04. sudjelujemo u prigodnom programu u obilježavanju Dana Županije. 16.travnja
polažemo vijence i palimo svijeće na gradskom groblju Zadar.
Svibanj 2016.
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15.05. Nekolicina članova sa svojim obiteljima odlazi na komemoraciju u Bleiburg
20.05. Redovna izvještajna skupština UDVDR Zadarske županije.
Lipanj 2016.
organizirana je druga godišnja akcija darivanja krvi. Na ovu se akciju odazvalo 30 članova
iz svih ogranaka. Nakon darivanja organiziran je prigodni domjenak u prostorijama udruge.
25. lipnja na Dan državnosti položeni su vijenci i upaljene svijeće u čast poginulim
braniteljima na Gradskom groblju
28. lipnja obilježena je 24. obljetnica osnutka 112. brigade. Položeni su vijenci u spomen
poginulim pripadnicima 112. brigade na središnjem križu na gradskom groblju Zadar..
Srpanj 2016.
17. srpnja sudjelujemo u molitvenoj hodnji «Koracima nade u istinu» organiziranoj od
strane Udruge žena u Domovinskom ratu Zadar.
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 24. godišnjice 7. domobranske pukovnije gdje
polažemo vijenac i palimo svjeće. U popodnevnim satima odlazak predsjedništva u Livno
na spomen obilježje poginulim propadnicima 112. g.b, 7. domobranske pukovnije i 84. g.b
Kolovoz 2016.
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.
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.
31.08.2016. u čast poginulog pripadnika 112. brigade Orlanda Vančeka, 4 člana središnjeg
odbora tradicionalno odlaze u Osijek u posjet obitelji poginulog branitelja noseći im
prigodne poklone i odavajući mu počast polaganjem vijenca na grob u Osijeku.
Rujan 2016.
28.09. treća godišnja akcija DDK – 30 članova darovalo krv. U večernjim satima prigodan
domjenak u prostorijama udruge.
29.09. Obilježavanje Dana Policije
30.09. Obilježavanje 24. Obljetnice osnutka Otočkog bataljuna.
Listopad 2016.
01.10-02.10. Odlazak na Državno športsko natjecanje UDVDR RH u Karlovac
02.10. Povodom Dana obrane Grada Zadra sudjelovanje u molitvenoj hodnji „Crtom
obrane Grada Zadra“ Bokanjac – Dračevac.
08.10. Obilježavanje Dana Neovisnosti
Studeni 2016.
01.11. – Obilježavanje blagdana Svih Svetih
18.11. – Odlazak nekolicine članova U.O u Vukovar
18.11. – Odlazak nekolicine članova u Škabrnju
24.11. - Obilježavanje Dana Grada Zadra – Sv. Krševan
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IZVJEŠĆE O RADU
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
za 2016 godinu
-

-

-

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:
Ustroj Podružnice:
Na razini Podružnice trenutno je ustrojeno 23 ogranka ( na razini 18 općinama i 5 gradova
te 1 klub),
Trenutno Glavno tajništvo Podružnice funkcionira po potrebi uz stručnu pomoć Glavnog
tajnika Smiljka Vranić (volonterski).
Sukladno Zakonu o udrugama na razini Podružnice proveden je postupak unošenja
podataka o članovima u bazu podataka te je provedena revizija članstva. Udruga danas
broji 2712 članova svih formacija iz Domovinskog rata (ZNG, specijlne policije,
pričuvnog sastava policije, gardijskih brigada, pričuvnih brigada, domobranskih posrojbi).
Tijekom 2016 godine u Podružnicu kroz ogranke učlanilo 310 branitelja.
Obilježavanje blagdana, praznika i obljetnica (polaganjem vijenaca i paljenje svijeća
za poginule i nestale branitelje:
- Dan priznanja 15. siječnja (memorijalno groblje Vukovar),
- obljetnica postrojbi na području Vukovarsko-srijemske županije (109 br, 204 br.131 br)
- Dan Državnosti 25. lipnja (Vukovar)
- Dan Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i obljetnice
21. godišnjice VRA „Oluja“ – odlazak organizirano u Knin
- Dan obljetnice pogibije pojedinih branitelja
- Dan sjećanja na mjesta stradavanja branitelja i civila na razini općina i gradova VSŽ
- Dan gradova i općina
- Potpora koloni sjećanja „Brčko-Vukovar“ povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara u
organizaciji HVO HB Brčko Distrikt BiH)
- Potpora kolona sjećanja Orašje-Vukovar“ povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu
Vukovara u organizaciji UDVDR HVO HB Podružnica Orašje
- Potpora V. ultramaratonu Vukovar-Srebrenica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
grada Zagreba, srpanj 2016, godine
- sudjelovanje na obilježavanju obljetnica te siječanja na žrtve Domovinskog rata u Bosni
Hercegovini i Sloveniji (Stipića Livade, Orašje, Široki Brijeg, Kupres,Velika Polana...)
Međunarodna aktivnost
- Stipića livada, Jablanica-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. Povodom 23. 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. Pokolj u Doljanima 28. srpnja 1993. je
bio ratni zločin kojeg su počinili pripadnici Armije BiH i mudžahedini nad tamošnjim
autohtonim stanovništvom Hrvatima. Tog dana je ubijeno 39 Hrvata. Mjesto pokolja je bilo
selo Doljani, Stipića livade koje se nalazi nekoliko kilometara zapadno od Jablanice, u
općini Jablanica.
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- održavanje 5. međunarodne konferencije- U sklopu nastavka međunarodne suradnje
predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarskosrijemske županije je bila organizator međunarodne konferencije braniteljskih udruga
potpisnica povelje prijateljstva. Izaslanstva i gosti položili su vijenac i zapalili svijeće za
sve poginule i nestale hrvatske branitelje na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Povodom
održavanja konferencije Predsjednica gospođa Kolinda Grabar Kitarović je istakla „U duhu
prijateljstva svih hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, Republike Slovenije i branitelja
Bosne i Hercegovine ostvarena je sloboda i neovisnost, a svima njima na tom daru
dugujemo vječnu zahvalnost, predsjedniku Miličeviću čestitam na organizaciji i svim
sudionicima konferencije želim uspješnu realizaciju konferencije“. Konferenciju je otvorio
Zvonko Milas, predstojnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Konferencija je
održana u prostorijama Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar s temom
„Prezentacija Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, te programa posjete djece i
branitelja iz BiH“. Prezentaciju je održala Sandra Udovičić izaslanica ministra hrvatskih
branitelja RH i zamjenica ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar.
Nakon prezentacije, obilaska Memorijalnog centra provedena je rasprava te su doneseni
određeni zaključci. U sklopu posjeta izaslanstva su obišli znamenitosti grada Vukovara,
Vinkovaca, Iloka, Đakova, te su razgledali katedralu tom prigodom ih je primio Mons.
Luka Strgar kustos katedrale sv Petra u Đakovu.
Sportske aktivnosti, memorijalni turniri
- svibanj,2016. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Podružnica Vukovarsko-srijemske županije održan je 15. međunarodni memorijalni
malonogometni turnir spomen na pogibiju 12 redarstvenika u Borovu Selu. 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. Gubec”
Jarmina, te članovi članovi udruge katoličkih izviđača Jarmina, DVD Jarmina. U znak
zahvalnosti i sijećanje na pogibiju 12. redarstvenika Podružnica je darovala OŠ 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 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-srijemske županije i Gradskog poglavarstva Vinkovci.
- 19. športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice
Vukovarsko-srijemske županije. U Starim Jankovcima 30.05.2016. godine održano je 19.
športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Vukovarskosrijemske županije. Uz 800 učesnika dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, mještane
Starih Jankovaca, obitelji poginulih i nestalih branitelja, programu se nazočili i
mnogobrojni gosti. Ulicama Starih Jankovaca sudionici su prošli momohodom. 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. 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
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ogranaka sa područja naše županije kroz jednodnevni turnir u 9 sportskih disciplina.
Ukupan plasman: 1. Nuštar, 2.Vukovar, 3. mjesto: Ivankovo.
- 21. Državno športsko natjecanje Dragovoljaca i veterana Domovibnskog rata RH u
Karlovcu. UDVDR Podružnica Vukovarsko-srijemske županije je sudjelovala u svim
sportskim disciplinama i osvojila 5. mjesto u ukupnom plasmanu.
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 devetero redoviti studenata hrvatskih branitelja sa područja naše
županije: Županja, Ivankovo, Vođinci, Komletinci, Retkovci, Antin, i Korođ. 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."
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemska u
suradnji sa Odjelom za humanitarnu djelatnost UDVDR RH provodi projekt „Učenje
stranih jezika za djecu” za školsku godinu 2015./2016. koja se održava u Komletincima za
23 učenika.
Program se započeo provoditi dana 28.09.2015. godine a završio dodjelom diploma
30.05.2016. godine.
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.
Predsjednik Koordinacije je predsjednik Podružnice kroz koju je Podružnica odradila tri
programa.
Ostale djelatnosti
- Hodočašće branitelja u Mariju Bistricu u organizaciji Ministarstva branitelja, ispred
Podružnice sudjelovalo 21 branitelja i članova obitelji
- Održan Izborni Sabor UDVDR Podružnice VSŽ, 25.02.2016 godine, na kojem je izabran
predsjednik i ostala tijela Podružnice.
Iako je velik broj aktivnosti koje provodi podružnica i sami ogranci i klubovi ( na bazi
godine ogranci provedu oko 35-45 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.
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.
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18. ožujka 2016. godine u Zagrebu, u restoranu Gastro Globus sudjelovali smo u
provodi projekta „Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog
računala (laptopa) kojim se želi djeci hrvartskih branitelja iz višečlanih obitelji donirati
informatička oprema koji organizira. Prijenosno računalo dobili su slijedeći
studenti:KATARINA KLJAJIĆ iz Vetova, VALENTINA KEČ iz Sesveta, MARIJA
NOVAK iz Vidovaca i HELENA BERIĆ iz Vetova.
26.lipnja 2016. Slavonski Brod – sudjelovali smo na obilježavanju dvadeset peta
obljetnica osnutka 108. Brigade ZNG RH Slavonski Brod.
10.rujna 2016 godine UDVDR RH Ogranak Pleternica, bio je domaćin 11. Županijskog
športskog natjecanja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske Podružnice Požeško –slavonske županije.
23.rujna 2016 godine (petak) s početkom u 18,00 sati Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnica Požeško-slavonske županije održala
je Izvještajni sabor, čiji je domaćin bio Ogranak Čaglin.
26. rujna 2016. godine- kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u
mjestu Kamenska, obilježili smo dvadeset pete godišnjice prve vojne akcije s ciljem
oslobađanja Požeštine od agresora i tako se prisjetili poginulih hrvatskih vitezova.
01.10.2016. sudjelovali smo na 21.državnim športskim igrama Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata RH „KARLOVAC 2016“.
22.listopada 2016. godine- navršila se dvadeset peta obljetnica osnutka 123. brigade
hrvatske vojske koja
je
imala odlučujuću ulogu u ratnim zbivanjima na
zapadnoslavonskom ratištu i bila je udarna snaga prve pobjedničke borbene akcije u
Domovinskom ratu koja je nakon pada Vukovara, vratila samopouzdanje i vjeru u
pobjedu cijelom hrvatskom narodu.
U organizaciji naše udruge i županije Požeško-slavonske i uz potporu gradova i općina s
područja naše županije u Požegi smo za hrvatske branitelje, pripadnike slavne 123. brigade,
članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata,roditelje, udovice i djecu poginulih
branitelja te za sve građane i njihove goste organizirali bogat program obilježavanja koji se
sastojao od: polaganja vijenaca i paljenja svijeća u Požegi kod Spomen obilježja na Trgu
123. brigade, Misnog slavlja za sve poginule, nestale i umrle pripadnike 123. brigade u
Katedrali Svete Terezije Avilske u Požegi koju je predvodio biskup Požeško-slavonske
biskupije , svečanim postrojavanjem pripadnika 123. Brigade te mimohoda do središnjeg
požeškog trgu, zajedničkog druženja svih pripadnika 123. brigade u šatoru postavljenom
na Trgu te izložbe tehničko taktičkog zbora . Napominjemo da smo za ovu prigodu poslali
oko 3500 poziva te da se obilježavanju odazvalo preko 2000 pripadnika brigade, na što smo
iznimno ponosi.
18. studenog 2016.- na dvadeset petu obljetnicu pada Vukovara posjetili smo Vukovar i
pridružili se koloni sjećanja.
-NASTAVILI SMO SA PROVOĐENJEM PROJEKATA
„SAT ISTINE“ I „ VRIJEME ISTINE“ školska godina 2015/2016)
„Vrijeme istine“ proveden je u 8 srednjih škola s područja naše županije (Gimnazija
Požega,Srednja škola Pakrac, Srednja tehnička škola Požega,Srednja poljoprivrednoprehrambena škola Požega, srednja obrtnička škola Požega, Srednja ekonomska škola
Požega , Katolička gimnazija Požega,Izdvojeni razred srednje ekonomske škole Pleternica
). Naglašavam da je predavanje u srednjim školama poslušalo 280 učenika.
„Sat istine“ proveden je u svim osnovnim školama naše županije ( Trenkovo, , Velika,
Kaptol, Jakšić, Kutjevo, Čaglin, Pakrac, Poljana, Lipik, Brestovac, Pleternica i sve tri
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osnovne škole s područja grada Požege) a na predavanjima je bilo nazočno ukupno 659
učenika.
24. svibnja projekt „Sat istine“održali smo u obliku terenske nastave na brdu
Sokolovac u za učenike sve tri osnovne škole iz Požege. Predavanju je nazočilo
tristotinjak učenika osmih razreda. Nakon predavanja učenicima je za ručak poslužen
vojnički grah koji su na brdu Sokolovac za njih pripremili članovi naše Udruge te sok za
okrjepu.
Osim škola projekt je u 19.5.2016. godini proveden Visokoj dočasničkoj školi u požeškoj
vojarni te 20.5.2016. projekt je prezentiran Udruzi roditelja poginulih branitelja Požega.
Napominjemo da je naš ovlašteni predavač umirovljeni bojnik Mario Kalan 20. ožujka
2016. prisustvovao 9. Državnom stručnom skupu za učitelje i nastavnike povijesti na temu
Domovinskog rata u Makarskoj.
Naš ured otvoren je radnim danom u vremenu od 08,00 do 13,00 sati i služi za pomoć i
informiranje branitelja,članova udruge. Tijekom cijele godine pružamo savjete i pomoć
našim članovima u ostvarivanju braniteljskih prava kao i pomoć za što bezbolnije
prevladavanje nagomilanih poteškoća traume nezaposlenosti, alkoholizma, suicida .
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE UDVDR RH SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUP.

U vremenskom periodu od godinu dana od zadnjeg izvještajnog Sabora UDVDR RH PSDŽ
sudjelovala je uglavnom u svim važnim događajima koji se odnose na hrvatske branitelje i
Domovinski rat, kao i ostalim aktivnostima. Nastavili smo djelovati u zaštiti prava i interesa
hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Zajedno djelujemo s našim ograncima i klubovima po
općinama i gradovima i zahvaljujući i njima odradili smo većinu naših aktivnosti.
Po obilježavanju važnijih datuma i događaja iz Domovinskog rata u ovom periodu naši članovi
u većem ili manjem broju prisustvovali su: 5. listopada obljetnica pogibije hrvatskih branitelja
na Osinjaku, 11. listopada obljetnica osnivanja 141. br. HV i 126. br. HV, 9. listoda obljetnica
pogibije Andrije Matijaša, 18. studenog obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje kao i stradanja
Hrvatskih branitelja u Čepikućama, 26. studenog obljetnica osnivanja 116. br. HV, 13. prosinca
obljetnica osnivanja 72. bojne VP, 3. siječnja obljetnica stradanja Hrvatskih branitelja u
Suhovarima – Poličnik, 21. siječnja obljetnica početka operacije Maslenica, 26. siječnja
obljetnica stradanja Hrvatskih branitelja u prvoj zrakoplovnoj nesreći u Dom. ratu – Sinj, 27.
siječnja obljetnica operacije Peruća, 28. travnja obljetnica osnivanja 4. GB HV, 9. svibnja
obljetnica osnivanja IX. Bojne HOS-a, 1. lipnja obljetnica osnivanja 114. Br. HV, 26. lipnja
obljetnica pogibije 32. hrvatske branitelja iz 7. GB HV na Dinari, 2. srpnja obljetnica pogibije
33. hrvatskih branitelja iz Imotskog na južnom bojištu, 5. srpnja obljetnica pogibije hrvatskih
branitelja u Slivnici, 5. kolovoza veći broj naših članova prisustvovao je na svečanosti u Kninu
povodom obljetnice operacije Oluja, 6. kolovoza povodom dana Oluje organizirali smo
druženje naših članova i gostiju u Dugopolju, 11. rujna obljetnica osnivanja HRM /Šibenik i
Vodice/, 11.10. sudjelovali smo u Mokošici na godišnjicu napada na Dubrovnik.
Naši predstavnici su prisustvovali na nekoliko okruglih stolova i predavanjima na temu iz
Domovinskog rata za djelovanja postrojbi iz naše županije. Početkom godine klub žena koji
djeluje pri UDVDR RH PSDŽ organizirao je dvodnevni izlet u Vukovar, gdje su odali počast
poginulim u obrani Vukovara, obišli memorijalne centre, položili vijence i zapalili svijeće.
Zajedno sa udrugama maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata uključili smo se i ove godine
u projekt: Rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Od
3.07. do 9.07.2016., organizirana je zajednička ljetna škola u prirodi na poligonu braniteljske
zadruge za avanturistički turizam PATRIOT iz Dabra na jezeru Perući, općina Hrvace. U njoj
su sudjelovali branitelji i članovi njihovih obitelji. Ljetna škola u prirodi trajala je 7 dana i bilo
je oko 40 djece i unučadi branitelja koji se educiraju u prirodi, zaštiti okoliša, načinu
preživljavanja u prirodi, zbrinjavanju otpada u prirodi, sprečavanju požara, samopomoć i
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pomoć, priprema hrane u prirodi, tečaj prve pomoći. Sudionici su bili smješteni u kompletno
uređenim šatorima s podmetačima i vrećama za spavanje.
U sklopu rekreativnih aktivnosti organizirana su športska natjecanja u nekim sredinama gdje
djeluju naši ogranci. Prvenstvo Splita u balotama 8. i 9.10.2016. ljetna liga malog nogometa u
Dugopolju, natjecanje u boćanju i kuglanju u Imotskom. Naši konopaši sudjelovali su na
seoskoj olimpijadi u Radošiću u Kupresu. Bili smo i na 8. Ribičkoj alci u Šišincu. Prisustvovali
smo u Karlovcu na ovogodišnjem 21. Državnom športskom natjecanju UDVDR RH u svih
osam disciplina s ukupno 50 učesnika.
Imali smo i ostalih aktivnosti: Sudjelovali smo u daljnjem uređenju spomen doma 7. GB HV na
Dinari i postavljanju meteorološke stanice. Sudjelovali smo na izgradnji heliodroma u Mosoru
na nadmorskoj visini od 950 m, kojio je svečano otvoren 17.09.2016.
-8.07.2016. u Osijeku otkriven je spomenik poginulom policajcu Ivici Repušiću /8.07.1991./
rodom iz Imotskog.
-14.05.2016. na obljetnicu stradanja hrvatskog naroda u Bleiburgu je prisustvovalo oko 15 naših
članova i njihovih obitelji
-30.07. naši članovi su sudjelovali na hodočašću hrvatske policije, branitelja i braniteljskih
udruga u Sinju, gdje su između ostalog nosili sliku čudotvorne gospe sinjske jednu dionicu u
procesiji
-1.10.2016. postavili smo spomen obilježje u Poljicama na rodnu kuću poginulog hrvatskog
branitelja Miroslava Gudelja Migija koji je poginuo 1.10.1991.
-2.10.2016. dvadesetak naših članova sudjelovalo je na vojnom hodočašću u Mariji Bistrici
-polaznicima informatičke škole u Imotskom uručene su diplome
-preko Odjela za humanitarnu djelatnost sedmorici studenata /djeca od naših članova/ uručena
su prijenosna računala
-nabavili smo i organizirali podjelu 1500 sadnica maslina
-sudjelovali smo na regionalnom seminaru za braniteljske zadruge
-sudjelovali smo na križnom putu i svetoj misi u crkvi Hrvatskih mučenika u Udbini
-održali smo pet sjednica Središnjeg odbora
-neki su nam ogranci održali izvještajno-izborne sabore, a ostali će to odraditi što prije
-odazvali smo se na nekoliko akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Imamo veliki broj naših
članova koji su dobrovoljni davaoci krvi
-imamo dobru suradnju sa županijom, gradovima i općinama i svim braniteljskim i ostalim
udrugama, kao i sa sredstvima javnog priopćavanja, posebno na lokalnoj razini.
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
U izvještajnom razdoblju između dva Sabora, UDVDR Podružnica Primorsko-goranske
županije zajednoca sa svim ograncima (Ogranak Rijeka, Opatija, Kostrena, Jelenje, Bakar, Ravna
Gora, Matulji, Lokve, Vrbovsko, Općina Vinodolska, Crkvenica, Novi Vinodolski, Rab, Omišalj,
Mali Lošinj, Kraljevica i Mrkopalj) i klubovima („3. Maj“, „Rijeka“, „Luka“ i „Ina“) provela je
slijedeće aktivnosti:
Redovna djelatnost:
- održani su sabori podružnica,a ogranaka i klubova
- održavane su sjednice središnjeg odbora i radnih tijela prema planu i potrebama za 2016.
godinu, a svaka sjednica imala je potrebnu većinu nazočnih.
- redovito su praćeni natječaji lokalne samouprave i ostalih institucija vezanih za rad civilnog
društva, te je podružnica sudjelovala na natječajima za dobivanje financijskih sredstava za
osnovni rad i po pojedinim projektima
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sudjelovali smo u obilježavanju značajnih događaja kako u našoj županiji tako i u drugim
županijama i u suradnji sa udrugama proizašlih iz Domovinskog rata. Dostojno smo
obilježavali 25. godišnjicu osnutka postrojbi iz naše županije.
- pružanje pravne pomoći za branitelje i članove njihovih obitelji i dalje se odvija
kontinuirano jednom tjedno
Projekti:
- po projektu Odjela za humanitarnu djelatnost otvorili smo informatičke centre za
opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u Vrbovskom
- po projektu Odjela za humanitarnu djelatnost „Pomozimo djeci branitelja i unučadi
predškolske dobi“ dodijelili smo jedno stolno računalo i edukacijski materijal za rad vrtića
Bambi
- također smo po projektu Odjela za humanitarnu djelatnost uručili donaciju od 220 knjiga po
projektu „Kulturno-čitalački centar“ OŠ „Ivan Goran Kovačić“
- organizirali smo sportske susrete dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na otoku Rabu
gdje je sudjelovalo 800 natjecatelja
- sudjelovali smo na 21. Državnim športskim susretima dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata „Karlovac 2016.“ gdje smo u sveukupnom plasmanu osvojili prvo
mjesto
- sudjelovali smo na 17. Svehrvatskom športsko-ribičkom natjecanju
- sudjelovali smo na III. Ribičkoj alci invalida i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske „Šišinec 2016.“
Humanitarna aktivnost:
- kontinuirano smo u okviru svojih vlastitih mogućnosti skrbili o najugroženijim članovima
obitelji branitelja koje su u teškim ekonomskim situacijama te im pomagali donacijom
hrane, odjeće, obuće, namještaja.
-

IZVJEŠĆE O RADU
UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
Podružnice Virovitičko-podravske županije odnosi se na razdoblje od 01.siječnja do 30.
studenog 2016., obuhvaća gradove Orahovicu, Slatinu i Viroviticu, a podijeljeno je po
tematskim razdobljima između dva izvještajna Sabora, te kako bi dobili cjelovitu sliku o
ukupnim aktivnostima koje je Podružnica provodila.
Svojim se programskim načelima uvijek borimo za ugled svih hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji s vrlo jasnim ciljem stvaranja sustava društvenog poštovanja i osjećajem
efikasnosti i korisnosti braniteljske populacije u postranom razdoblju kako bi uvijek podsjećali
cjelokupno hrvatsko društvo na istinu, a istina je da bez nas, hrvatskih branitelja ne bi bilo ni
države ni demokracije, ali ni moderne, europske, suvremene i samostalne Republike Hrvatske.
Zbog svih ostvarenih rezultata i inicijativa koje je pokrenula Podružnica u županiji postala je
nezaobilazni društveni čimbenik u gradovima i općinama u Virovitičko-podravskoj županiji.
Aktivnost 01. Aktivno sudjelovali u Kulturno-turističkim manifestacijama
Podružnica aktivno sudjelovala u skopu kulturno-turističkim manifestacijama što organizira
Turistička zajednica županije.
Aktivnost 02. Izvještajne godišnje skupštine Udruga iz Domovinskog rata
Sudjelovali na svim izvještajnim godišnjim Skupštinama Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata u Gradu Orahovici, Slatini i Virovitici i šire.
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Aktivnost 03. Obilježavanje obljetnice „Bljesak“
Podružnica aktivno sudjelovala u obljetnici „Bljesak“ u Okučanima i Novoj Gradiški, gdje
smo kod spomen obilježja zapalili svijeće i pomolili se za poginule hrvatske branitelje.
Aktivnost 04. Dan grada Orahovice, Slatine i Virovitice
U sklopu Dana grada Orahovice, Slatine i Virovitice sa čelnicima gradova zapalili svijeće
kod križa i pomolili se kod spomen obilježja za poginule hrvatske branitelje.
Aktivnost 05. Komemoracija u Velikom Rastovcu
20. svibnja u Velikom Rastovcu sudjelovali u obilježavanju Komemoracije poginulim
hrvatskim braniteljima u Modriči i obilazak grobnih mjesta, te u sklopu toga organizirali
izložbu ratnih fotografija pod nazivom: „Da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području“.
Aktivnost 06. Komemoracija u Drenovcu
Kao i svake godine udruga sudjeluje u komemoraciji i svetoj misi za preko 500 hrvatskih
žrtava Drugog svjetskog rata pogubljenih u Drenovcu, prva nedjelja iza Srca Isusova.
Aktivnost 07. Dan državnosti
U gradu Orahovica, Slatina i Virovitica zajedno sa čelnicima gradova kod spomen obilježja
položili aranžman i zapalili svijeću
Aktivnost 08. Memorijalno brzopotezni šahovski turnir za poginule hrvatske branitelje
02. srpnja organizirali Memorijalni brzopotezni šahovski turnir „Damira Hornunga i Franje
Jusupa“ u Čačincima i u Hrvatskom domu u Čačincima također organizirali Izložbu ratnih
fotografija pod nazivom „Da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području“.
Aktivnost 09. Obljetnica pogibije Damira Hornunge i Franje Jusupa
07. srpnja zajedno sa ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata Orahovice
organizirali obljetnicu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa – obilazak grobnih mjesta
dvojice hrvatskih branitelja – komemoracija u Tenji i sv. Misa za sve poginule hrvatske
branitelje u Tenji.
Aktivnost 10. Obljetnica Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti
05. kolovoza naši članovi aktivno sudjelovali u obljetnici Dana pobjede i Domovinske
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu
Aktivnost 11. Obilježavanje Europskog dana
23. kolovoza u Mrtvom jarku (Bukovo suhopolje) sudjelovali smo u obilježavanju
Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritativnih režima.
Aktivnost 12. Komemoracija u Četekovcu
04. rujna predstavnici podružnice sudjelovali u komemoracija masakra u Četekovcu
Aktivnost 13. Dan neovisnosti
U Orahovici, Slatini i Virovitici 08. listopada zajedno sa čelnicima gradova u povodu Dana
neovisnosti položili smo aranžman i zapalili svijeće kod spomen obilježja
Aktivnost 14. Dana formiranja pričuvnog sastava MUP-a
Dana 18. listopada pomogli UHBDPP Orahovice 90-91. U Danu formiranja pričuvnog
sastava MUP-a i organizirali smo izložbu ratnih fotografija u hrvatskom domu u Crncu
Aktivnost 15. Natjecanje u kuhanju čobanca
Članovi udruge sudjelovali u kuhanju čobanca u Orahovačkom jezeru, u gradu Slatina i u
Virovitici
Aktivnost 16. Dana svih sveti
U Orahovici, Slatini i Virovitici 01. studenog obišli smo grobna mjesta hrvatskih branitelja
i zajedno sa čelnicima gradova položili vijence i zapalili svijeće
Aktivnost 17. Stopama Željka Majora
Od 15.-18. Studenog zajedno s Udrugom navijača „Mladost“ Čačinci (Alkosi) Udruga je
organizirala 5. hodočašće od Čačinaca do Vukovara pod nazivom „Stopama Željka Majora“, u
spomen na hrvatskog branitelja koji je poginuo u Vukovaru.
Aktivnost 18. Obilježavanje pada herojskog pada Vukovara
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Aktivnost 19. Sudjelujemo na Državnim športskim igrama
Aktivnost 20. Obilježavanje pogibije trojice hrvatskih branitelja
Aktivnost 21. Hodočašće hrvatskih branitelja Gospi Voćinskoj
Aktivnost 22. Obilježavanje obljetnice oslobađanja
Aktivnost 23. Pomoć hrvatskim braniteljima tijekom cijele godine
Aktivnost 24. Obilazak grobnih mjesta poginulih i umrlih članova
Aktivnost 25. Otvaranje spomen biste poginulom branitelju Branku Jakliću u Dolcima
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
U proteklom razdoblju osim sastanaka središnjeg odbora (10) i izvještajnog sabora
Podružnice ostvarili smo slijedeće.
 organizirana škola stranih jezika za djecu hrv. Branitelja Ogranka Daruvar i Đulovac
 održani sportski susreti na nivou Podružnice u Bjelovaru i G. Polju
 podružnica sudjelovala na državnom sportskom natjecanju s u Karlovcu u svim
disciplinama
 obilježavanje obljetnica i mjesta poginulih branitelja
 sudjelovali na obljetnici Vukovara i i Oluje u Kninu kao i Bljeska u Okučanimai Garešnici
 obilježavanje dana branitelja na razini općina i gradova podružnice
 organiziramo održavanje sata povijesti iz Domovinskog rata za učenike osnovnih i srednjih
škola po ograncima
 osnovano povjerenstvo za prikupljanje ratne dokumentacije o borbenim djelovanjima
postrojbi HV i MUP-a s područja naše županije o oslobađanju Zapadne Slavonije
 organizirani okrugli stolovi i prezentacija operacije OTKOS-10 kao i pokrenuta inicijativa
za ustanovljenje medalje OTKOS-10.
IZVJEŠĆE O RADU
PODRUŽNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROGRAM PSIHOSOCIJALNE-REHABILITACIJE HRVATSKIH BRANITELJA I
ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI KROZ ŠPORTSKA NATJECANJA I OBILJEŽAVANJA
„DANA SJEĆANJA
(blagdani, obljetnice i tribine)

Dana 4. rujna 2016. godine održano je 14. Športsko natjecanje hrvatskih branitelja
Domovinskog rata Zagrebačke županije “Vrbovec 2016.”. Natjecatelji su se natjecali u osam
sportskih disciplina, a skup su pozdravili glavni tajnik UDVDR RH i predsjednik PZŽ Zvonko
Marić, gradonačelnik Vrbovca Vladimir Bregović, a igre je otvorio zamjenik župana Zagrebačke
županije Damir Tomljenović
Uz neposrednu suradnju Zagrebačke županije i udruga proisteklih iz Domovinskog rata s
područja Zagrebačke županije provodili smo program psihosocijalne – rehabilitacije hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji kroz športska natjecanja i oblježavanja „Dana sjećanja“
(blagdane, obljetnice i tribine) želimo nastaviti naša trajna nastojanja da se istina o Domovinskom
ratu na području Zagrebačke županije, ali i cijele Republike Hrvatske dostojno i trajno obilježava,
te da se vrijednosti Domovinskog rata i hrvatskih branitelja nikada ne zaborave. Isto tako, kroz
športske aktivnosti i športska natjecanja koja provodimo već dugi niz godina želimo doprinjeti
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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 projekta 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. Stoga
kroz predloženi projekat psihosocijalne rehabilitacije želimo djelovati na zdravstvene, socijalne i
druge teškoće sudionika Domovinskog rata, kako bi kroz predloženi projekat pomogli našim
ratnim prijateljima u prevladavanju poteškoća koje danas imaju u miru
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2016 g.
Prosinac:-obilježena 24.obljetnica 142.brigade HV (Drniška)
-posjet veteranima Dubrovnika u prigodi Dana dubrovačkih branitelja
-organizacija obljetnice osnutka 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV
(Šibenik,Vodice i Skradin)
Siječanj:-obilježena 23 obljetnica VRO Maslenica odlaskom u Zadar,Kašić i Novigrad
- „
„
akcije „Peruča“
Veljača: „
23 obljetnica bitke u Dragišićima
Ožujak : „
24 obljetnica oslobodilačke operacije „Nos Kalik“
Travanj: - organizirana tribina o problemu suicida HB u Šibeniku i Drnišu
Svibanj: - obilježena obljetnica protjerivanja Hrvata iz Vrpolja,Potkonja i Knina
„
„
bitke za Stolove (otputovalo 50 članova udruge)
Lipanj: - organizacija 25 obljetnice 113 brigade HV
- Proslava 24 obletnice oslobodilačke bitke za miljevački plato
- Sudjelovanje u aktivnostima za Dan državnosti
Kolovoz:-obilježavanje VRO Oluja,Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana HB
-otkrivanje spomenika prvom oružanom sukobu u Plastovu,
-organiziranje humanitarne akcije za vukovarski toranj
Rujan: -suorganizacija proslave 25 obljetnice Rujanskog rata,25 rođendana hrvatske mornarice,
druženje s predsjednicom K. Grabar Kitarović, sajam braniteljskih zadruga
-postavljena spomen ploča Filipu Gaćini na obljetnicu smrti
Listopad:-odlazak u Dubrovnik na proslavu oslobođenja Dubrovnika,
Studeni: -obilježavanje okupacije grada Vukovara
-organiziranje sudjelovanja članstva (50) putu u Vukovar vlakom sjećanja
-organizirani odlazak na obljetnicu stradanja u Škabrnju(20 članova)
Humanitarni rad
-Udruga je podijelila 5 tona jabuka članovima
-prikupljanje sredstava za vukovarski toranj
-upravo prikupljamo sredstva za pomoć za liječenje u inozemstvu oboljelog djetet
našeg člana
Športski rad
-i u protekloj godini smo sudjelovali na sportskim susretima veterana naše udruge u
Karlovcu
-organizirali smo tradicionalne nogometneturnire u Skradinu, Murteru i Mandalini
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IZVJEŠĆE O RADU UDVDR RH PODRUŽNICA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Tijekom 2016. pružali smo i pružati ćemo financijsku, materijalnu, te besplatnu pravnu
pomoć hrvatskim braniteljima (ne samo članovima Udruge) i članovima njihovih obitelji.
Financijska pomoć uključuje školovanje djece poginulih hrvatskih brantitelja i donaciju
kompjutera za školovanje djece slabijeg imovinskog statusa. Pravna pomoć sastoji se u
sastavljanju pisanih podnesaka, tj. žalbi, zahtjeva, tužbi, požurnica, zamolbi i preporuka. Naši
predstavnici sudjeluju na prigodnim svečanostima, tribinama, stručnim skupovima u svim
gradovima i općinama vezano uz problematiku hrvatskih branitelja Ličko-senjske županije.
Prigodne svečanosti
Sudjelovali smo na otvaranju izložbe „Dva grada-jedna priča“, autora Krešimira Novinca
koju je organizirala Gradska knjižnica Senj u suradnji s Udrugom djece branitelja
Domovinskog rata Pakrac 23.09.2016. godine.
Sportska druženja
Sudjelovali smo na 21. Državnim športskim igrama dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata Republike Hrvatske „Karlovac 2016.“.
Obilježavanje blagdana i obljetnica
Sudjelovali smo u obilježavanju značajnih blagdana, praznika i obljetnica. 25. lipnja 2016.,
05. kolovoza 2016., 08. listopada 2016. i 18. studeni 2016.
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Tijekom 2016 g. god 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 2016 godine provoden je i projekt odobren od strane Ministarstva branitelja pod nazivom
„NISI SAM“.
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
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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 prikupljanje
mandarina kao i distribuciji istih do potrbitih korisnika.
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 .
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.
AKTIVNOSTI UDVDR RH PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
TOKOM 2016. GOD.
• Delegacije PKŽ su sudjelovale u obilježavanju svi važnijih datuma iz Domovinskog rata tokom
2016.g.
• PKŽ pokrenula i organizirala rad Ogranka Karlovac.
• PKŽ je održala Izborni Sabor podružnice.
• PKŽ je održala županijsko izlučno takmičenje.
• PKŽ je bila domaćin državnom športskom natjecanju UDVDR RH Karlovac 2016.
• PKŽ je sudjelovala u nizu aktivnosti koje su organizirale druge udruge iz domovinskog rata
koje djeluju na području Karlovačke županije.
• PKŽ je sudjelovala u radu i aktivnostima svojih ogranaka koji su također odradili svoje Sabore te
su sudjelovali u nizu aktivnosti na razini svoga djelovanja.
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• Ogranak Vojnić je iz donacija lokalne samouprave realizirao projekt izgradnje spomenika svim
poginulim za domovinu u centru Vojnića.
• Ogranak Karlovac je bio domaćin izlučnim igrama UDVDR RH PKŽ.
Predmet: aktivnosti Ogranka Draganić tijekom 2016 godine
1.
Rad na pripremi , tiskanju i izdavanju fotomonografije „DRAGANIĆAKI U
DOMOVINSKOM RAU“
2. Čuvanje indetiteta postrojbi i obilježavanja svih značajnih datuma iz povijesti Domovinskog
rata, te vijerskih i državnih blagdana.
Uskrs Obilježavanje dana OS RH (28.05.)
Dan državnosti (25.06.)
Obilježavanja dana 110. brigade (28.06.)
Obilježavanje Dana pobjede (05.08.)
Dan neovisnosti (08.10.)
Obilježavanje dana 129.brigade (23.10.)
Obilježavanje Dana mrtvih - posjet grobova poginulih (01.11.)
Obilježavanje dana stradanja pripadnika 129.brigade (08.11.)
3. Organiziranje puta i sudjelovanje u koloni sjećanja u Vukovaru 18.11.2016
4. Posjet muzejima: Memorijalni muzej vukovarske bolnice
Memorijalni muzej na Ovčari
Spomen dom na Trpinjskoj cesti
Muzej Vučedolske kulture
5. Sudjelovanje na Izlučnim županijskim Igrama UDVDR RH
6. Sudjelovanje i organizacija Državnih igara UDVDR RH
7. Održavanje izvještajnog sabora Ogranka Draganić
8. Tjedno održavanje sastanka Izvršnog odbora ogranka
IZVJEŠĆE
O RADU PODRUŽNICE GRAD ZAGREB
U prigodi održavanja Izvještajnog sabora UDVDR RH 07.prosinca 2016. godine podnosim
izvješće o radu UDVDR RH-Podružnice grada Zagreba.
Tijekom navedenog razdoblja, u kontinuitetu rada i djelovanja Udruge, u uredovno vrijeme,
provođeno je organizirano pružanje pomoći članovima naše podružnice (hrvatskim braniteljima) te
članovima njihovih obitelji u problematici : socijalnih, zdravstvenih, psiholoških i obiteljskih
poteškoća.
Angažirani smo bili u pružanju usluga promicanja istine o domovinskom ratu u vidu postavljanja
foto-izložbe „Zagreb u Domovinskom ratu 1991-1995“ po osnovnim i srednjim školama u gradu
Zagrebu.
Napominjemo, kako je ista izložba i edukativna prezentacija po školama provedena uz suradnju i
dopuštenje Gradskog Ureda za obrazovanje, kulturu i šport u 10 (deset) Osnovnih i 5 (pet)
Srednjih škola i gimnazija u gradu Zagrebu.
Tijekom još tekuće 2016. godine isti program nije provođen, jer je bivši Predsjednik istoimene
podružnice, gospodin Bruno Čavić, zbog osobnih zdravstvenih razloga podnio pismenu ostavku i
zamolio razrješenje sa dužnosti pa isto nije moglo biti adekvatno i pozitivno realizirano.
Galovićeva 12, 10000 Zagreb, Croatia; tel. ++385 1 2331 383, fax. ++385 1 2344 245; žiro 2340009-1100081869
MB 0610658; OIB 96703924639

31

Organizirali smo zbog problematike stagnacije rada i djelovanja naše Udruge, na prijedlog
ovlaštenog Povjerenika gospodina Ivana Krupeca, Izvanredno-Izbornu Skupštinu 28. listopada
2016. godine pri čemu je izabran novi Središnji odbor kao i Nadzorni odbor Udruge. Jednoglasno
je usvojen : financijski plan, plan rada Udruge, te Odluka o članarini za 2016/2017 godinu.
Sudjelovali smo na javnim skupovima, komemoracijama te Svetim Misama u čast pijeteta za
poginule suborce iz Hrvatskog domovinskog obrambenog rata na području grada Zagreba.
Nastojimo u suradnji sa drugim Udrugama aktivno sudjelovati na proslavama značajnijih
nadnevaka naše novije povijesti : Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, Dan Državnosti, Dan
Domovinske Zahvalnosti, Dan pobjede, Dan Hrvatskih branitelja, Dan neovisnosti, Svečani
Mimohod u prigodi VRO „OLUJA“ i druge slične manifestacije.
U prigodi Dana sjećanja na žrtve Vukovara, ove smo godine sa novim rukovodstvom Udruge
aktivno (organizacijski i provedbeno) uspješno odradili Svečani koncert „Vukovaru i Škabrnji s
ljubavlju“ u znak sjećanja i pijeteta povodom 25.obljetnice okupacije Vukovara i Škabrnje 17.
studenoga 2016 godine u Hrvatskom narodnom Kazalištu u Zagrebu. Isto smo proveli u suradnji sa
: Udrugom hrvatskih branitelja domovinskog rata 91-Koprivnica, Udrugom hrvatskih branitelja
145-e brigade HV-e Zagreb-Dubrava te sa Udrugom branitelja domovinskog rata „Zagrebački
Velesajam“ iz Zagreba.
Koncert je bio izuzetno posjećen, prisustvovali su i učenici i učenice uz nastavnike mi profesore
Osnovnih škola grada Zagreba i svakako uz suradnju sa Gradskim Uredom za obrazovanje, kulturu
i šport. Isti je popraćen od strane javih medija.
Nekolicina članova naše Udruge sudjelovala je 18. studenoga 2016 godine u komemoraciji i
Mimohodu žrtvama grada heroja Vukovara u Vukovaru a isto je odrađeno u suradnji sa
Ministarstvom hrvatskih branitelja i Udrugom Veteran 91, za šport i rekreaciju hrvatskih
branitelja.
U Osnovnoj školi na Žitnjaku, na poziv ravnatelja istoimene škole odrađeno je 18. studenoga vrlo
zapažena dvosatna prezentacija o Hrvatskom domovinskom obrambenom ratu, pri čemu je u istoj
sudjelovalo više razreda uzrasta 7 i 8 razreda uz nastavnike i profesore te nazočnosti hrvatski
branitelja iz: 99. brigade HV-e, 145-e brigade HV-e te 1. gardijske brigade „Tigrovi“ iz Zagreba.
Početkom prosinca (prva nedjelja adventa) ove godine u zagrebačkoj zavjetnoj crkvi u Remetama
u suradnji sa Franjevačkim (karmelićani) samostanom, vrlo smo uspješno okupili na prigodnu
edukativno-duhovnu manifestaciju hrvatske branitelje i njihove čelnike Udruga Udruga i ratnih
postrojbi te sa istima dogovorili daljnju suradnju za nadolazeće aktivnosti.
Odazvali smo se na poziv obilježavanja 25-e obljetnice tužnog sjećanja na ratne strahote mještana
Ernestinova 1991. godine te sudjelovali u odavanju počasti poginulim pripadnicima 101. brigade
ZNG/HV iz Zagreba na istočno slavonskoj bojišnici.
Na proslavi 170-e obljetnice stvaranja Hrvatske državne himne u Glini, odazvali smo se i
sudjelovali u višesatnoj svečanosti gdje smo na kulturološki način pružili svoj doprinos ovoj
vrijednoj manifestaciji u organizaciji Središnjice Matice Hrvatske iz Zagreba, Županije Sisačkomoslavačke kao i gradonačelnika grada Gline te kulturnih poslenika u istoimenome gradu i
institucija iz grada Zagreba.
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Napominjemo, kako se intevizira vrlo učinkovita suradnja sa Udrugama branitelja : 145-e brigade,
Kluba 148-e brigade HV (Trnje), 99. brigade Pešćenica, 101. brigade HV-e Susedgrad,
149. brigade HV-e Trešnjevka, te sa nekolicinom članova Udruga iz 151. brigade HV-e Samobor,
!53. brigade HV-e Velika Gorica kao i članovima Udruge branitelja iz 144. brigade HV-e iz
Sesveta.
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