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Đakovo, 14.travnja  2018.

Udruga veterana 122. Br. HV Đakovo – Izborna skupština

Ograncima Udruge veterana 122. Br HV Đakovo

Delegatima

Članovima Predsjedništva udruge

Svima

Na  temelju  odredbi  članka  33.  Statuta  Udruge  veterana  122.  br.  HV  Đakovo,  Predsjednik  povodom

održavanja redovne Izborne skupštine Udruge veterana 122. Br HV Đakovo, podnosi 

I Z V J E Š T A J 

(o radu Udruge u 2017. Godini)

Na temelju prihvaćenih odluka , plana i programa rada Udruge veterana 122. Br HV Đakovo za 2017. godinu rad

i aktivnosti podijeljeni su po programima i sadržaju, te kao takvi čine jednu cjelinu kako slijedi:

a) „I U RATU I U MIRU“

voditelj projekta : Nenad Bunoza i  Antun Šimić – Šima 

Program  "I  U  RATU  I  U  MIRU"  je  još  jedan  od  temeljnih  i  značajnijih  aktivnosti  brige  za

braniteljsku populaciju nakon Domovinskog rata. Ovaj program promovira aktivnu suradnju sa

drugim  braniteljskim  Udrugama  istog  ili  sličnog  programa  u  zemlji  i  inozemstvu,  te  Udruga

proizašlih  iz  Domovinskog  rata.  U smislu  veće  povezanosti  i  zajedničkih  aktivnosti  potpisuju

Povelje  o  prijateljstvu  i  suradnji,  te  u  tom  kontekstu  se  međusobno  posjećuju,  upoznaju  i

razmjenjuju  iskustva,  te  usvajaju  i  nove  ciljeve  i  programe.  Osnova  ovoga  programa  je

Promoviranje Domovinskog rata i vrijednosti za povijesnu građu , te očuvanje digniteta branitelja i

Domovinskog  rata  u  cjelini.  Razmjena  pozitivnih  primjera  i  Zakonskih  mogućnosti  rješavanja

pitanja veterana u drugim državama.

U 2017. godini sukladno ovom programu ostvarena je  suradnja sa

 Udrugom veterana Sajmišta iz Vukovara, 

 Udrugom veterana HOS-a Cerić – Bogdanovci, 
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 veteranima 1. samostalnog zrakoplovnog voda Đakovo, 

 Udrugom veterana 108. br. hv Slavonski Brod, 

 Udrugom veterana 130. br hv Osijek, 

 Udrugom veterana 106. br hv, Udrugom veterana 

 109. br. HV , Zajednicom udruga veterana pripadnika ZNG i HV, 

 te  u  tijeku  i  projekt  inicijative  Savjeta  za  branitelje  pri  uredu  gradonačelnika  grada

Đakova.

Cilj i željeni rezultat održavanja ovih  programa je međusobno povezivanje Udruga na temelju

zajedničkih  programa  rada  i  odluka  koje  su  po  svom  sadržaju  slične  ili  iste.  Raznolikost

pripadnosti  određenom kraju diljem Hrvatske i  uže povezivanje veterana na ovaj način svoje

ciljeve puno lakše ostvaruju, imaju veću potporu članstva,  afirmiraju Domovinski rat  i  dignitet

branitelja.  Pomažu si  međusobno u formiranju interesnih okupljanja ili  formiranja ekonomskih

subjekata  kao  primjerice  braniteljskih  zadruga.  Do  sada  je  već  diljem  Hrvatske  osnovano

zamjetan  broj  braniteljskih  zadruga  sa  tendencijom  rasta  i  suradnjom  sa  Udrugama  izvan

Hrvatske, primjerice u BiH u Žepču.

Dosadašnji rezultati pokazuju da su branitelji  zainteresirani za ovakav projekt budući da su se i

samoorganizirali u tu svrhu. Sada, putem ovoga programa omogućit će se veća povezanost, jača

osnova za djelovanje  prema drugim subjektima,ali  i  pokušaj  rješavanja  socijalno-ekonomskih

pitanja braniteljske populacije  o čemu svjedoči i Udruga nositelja ratnih odličja ZDŽ HVO Žepče

koji su iskazali zanimanje za formiranje takvih projekata i u njihovoj sredini, jer im je Đakovo i

naša Udruga predstavljala pozitivni primjer.

b) „BRANITELJI SVOME GRADU I DOMOVINI“

voditelj programa Nenad Bunoza i Antun Šimić - Šima

Ovim  projektom  Udruga  veterana  122.  br  HV  Đakovo  aktivno  promiče  svoj  grad  Đakovo  i

Republiku Hrvatsku dajući nesebičnu potporu kroz aktivnosti u sklopu manifestacije „Zvonila su

zvona katedrale naše” kroz koju organizira obilježavanje značajnih datuma u Domovinskom ratu

na području grada Đakova i đakovštine.

Za istaći su:

 obilježavanje obljetnice osvajanja vojnih objekata u gradu Đakovu i okolici,

  proslava formiranja 122. brigade HV Đakovo, 

 polaganje vijenaca na spomenicima na groblju i vijencu k. A.Stepinca u Đakovu,

  obilježavanje 10. obljetnice Udruge veterana 122. br. hv Đakovo, 

 organizacija zabavne večeri u Domu hrvatske vojske, 
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 obilazak drugih važnih mjesta i bitki iz Domovinskog rata ( Voćin, Knin, Slunj, Čojlug,

Ćetekovac, Balinci), 

 realizacija Spomen sobe poginulim braniteljima i 122. brigadi, 

 aktivnosti u prikupljanju materijala za snimanje dokumentarnog filma o 122. brigadi HV

Đakovo, 

 opremanje i unificiranje članova Udruge sa istovjetnim majicama, jaknama i kapama za

ogranke i cijelu Udrugu, 

 obilježavanje Dana hrvatskih branitelja, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatske

vojske i obljetnice VRO „Oluja” u Kninu.

 Aktivna  suradnja  sa  drugim  braniteljskim  udrugama  u  promicanju  vrijednosti  svoga

grada , domovine i hrvatskih branitelja i Domovinskog rata 

  suradnja sa osnovnim školama na području grada Đakova. 

c) „ZDRAV DUH ZA ZDRAVO TIJELO“

voditelj projekta: Stipan Samaržija i Tomislav Herceg

Sukladno planu  i  programu rada  Udruge  veterana  122.  br.  HV Đakovo  u  smislu  zdravijeg  i

rekreativnijeg provođenja slobodnog vremena naših branitelja tijekom 2017. godine  provodila je

niz aktivnosti angažirajući i pripadajuće ogranke Udruge , tako je organizirano i 

 natjecanje u pikadu 

 natjecanje u šahu

 radne akcije uređenja ljetnih izletišta

 sudjelovanje u biciklijadama

 aktivno sudjelovanje u  natjecanju u sportskom ribolovu  u lovu na soma „Somijada 

2017.”

Ovo je još jedan od načina organiziranja slobodnog vremena naših branitelja kako bi ga proveli

na što kvalitetniji način i na taj način uključili aktivno i branitelje koji zbog zdravstvenog stanja ove

vidove provođenja vremena koriste i kao aktivnu terapiju.

Tematska tribina „ZAKON O BRANITELJIMA“

voditelj projekta : Nenad Bunoza

d) Program  TEMATSKE  TRIBINE  –  "ZAKON  O  BRANITELJIMA"  je  jedan  od  temeljnih  i

najznačajnijih aktivnosti brige za braniteljsku populaciju nakon Domovinskog rata. Budući da je

Udruga veterana 122.BR HV Đakovo, već početkom 2016. godine aktivno sudjelovala u kreiranju

dijela prijedloga novoga "Zakona o braniteljima" kroz svoj prijedlog u 11 točaka  upućen ministru
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Tomi Medvedu i Ministarstvu branitelja. Kako je utvrđen i konačno definiran i usvojen novi Zakon

o braniteljima, , Udruga veterana 122.BR HV Đakovo, aktivno  se uključila u javnu raspravu i

tribine,te promoviranju i educiranju kod branitelja i braniteljske populacije i na taj način upoznati

branitelje sa njihovim pravima i načinu ostvarivanja prava koja im budu ovim Zakonom određena.

U  tu  svrhu  organizira  tematske  tribine  u  Donjoj  Vrbi,  na  području  grada  Đakova  i  općina

đakovštine tijekom veljače, travnja , svibnja, lipnja, rujna, listopada i studenoga 2017. godine.

1. Tematsku tribinu u mjesecu veljači i travnju pripremili u prostorijama Udruge veterana 122. br.

hv  u Đakovu,a tijekom navedenih mjeseci i  mjesta održavanja sa gostima iz Ministarstva

branitelja i nadležnih službi kod davanja pojašnjenja i tumačenja prava iz novog Zakona o

braniteljima.  Ovom prigodom  pozvani su svi zainteresirani branitelji, kao i stručne osobe i

određenih  institucija  koje  su neposredno involvirane kao primjerice  iz  HZMO,HZZO, HZZ,

Banaka,  MORH,  itd...Svaka tribina je  zabilježena i  kao edukativni  materijal  prenesena na

lokalnim i naknadnim edukacijama i informiranjima po Ograncima udruge veterana 122.BR

HV Đakovo tijekom cijele godine. 

2. Cilj i željeni rezultat održavanja ovoga  programa je

 pružanje  neposredne  pomoći  pri  rješavanju  socijalnih  ,  ekonomskih  i  obiteljskih

problema veterana, 

 zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 

 aktivna  suradnja  s  odgovarajućim  (državno  –  upravnim,  zdravstvenim i  drugim  )

ustanovama  radi  ostvarivanja  potreba  i  interesa  veterana  čiji  bi  konačni  rezultat

trebao biti zadovoljan i zbrinut hrvatski branitelj i članovi njihovih obitelji koji mogu

kvalitetnije i  u većoj mjeri  dati  svoj doprinos i u mirnodopskim vremenima kako u

razvoju  zajednice,tako  i  u  svom osobnom socijalno-ekonomskom,  materijalnom i

duhovnom razvoju, što u konačnici vodi i  perspektivnijem i bržem razvoju životne

sredine. budući da su se i samostalno zanimali kroz svoju Udrugu veterana 122. BR

HV Đakovo.

 preko  Zaklade  branitelja  ostvareno  je  više  jednokratnih  financijskih  pomoći  kod

požara na obiteljskoj kući,

 teške materijalne situacije

 pri liječenju i hospitalizaciji u veteranskim bolnicama,

  pomoć  kod  ostvarivanja  prava  smještaja  u  studentske  domove  i  ostvarivanju

studentskih i učeničkih kredita i stipendija, te zapošljavanja .

e) RATNA FOTOGRAFIJA

voditelj projekta : Željko Germovšek
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Program  "Ratna  fotografija"  je  kontinuirani  izraz  održavanja  sjećanja  na  Domovinski  rat  i

događaje iz Domovinskog rata, te dio edukativnog projekta namijenjenog svim građanima RH

kao i drugim zainteresiranim subjektima.

Program se temelji na dokumentarno-umjetničkom i povijesnom pristupu upoznavanja javnosti sa

događajima iz ratne povijesti Đakova i đakovštine. 

1. Svaki mjesec do dva u prostorijama Udruge veterana 122. BR HV Đakovo obnavlja se postav

ratnih fotografija uz izlaganje novih fotografija koje do sada nije bilo moguće vidjeti , budući su

iste u privatnim arhivima i kontinuirano se u prikladnim formatima koriste na izložbama ili se uz

nužnu  promjenu  formata  traži  dozvola  autora  kako  bi  od  malih  fotografija  mogli  izrađivati

fotografije prikladnih veličina za javnu prezentaciju. Dobar dio ovih fotografija dolazi iz nekoliko

izvora : Foto-kino klub Đakovo, Marko Perić, Pero Šola, Željko Germovšek, Ivica Vajler, Zlatko

Kajmić i niz drugih.

2.  Sukladno  važnim  prigodama  kao  što  su  obilježavanja  velikih  događaja  i  obljetnica  iz

Domovinskog rata i vojničke povijesti Đakova i đakovštine  organiziraju se izložbe  u prostorima

izvan  Udruge  veterana  122.BR  HV  Đakovo  u  gradu  Đakovu  ili  u  gradovima  prijateljima  i

Udrugama s kojima imamo potpisane Povelje o prijateljstvu i suradnji kao što su primjerice Split,

Sinj, Makarska,Vrgorac, Zagreb, Sisak, Valpovo, Osijek, Vukovar, Žepče gdje se postavi "Ratne

fotografije" u tim prigodama izmještaju u druge gradove.

3. Stalni postav i formiranje u Udruzi veterana 122. BR HV Đakovo "Memorijalne sobe" u kojoj su

izložene fotografije svih poginulih branitelja 122. BR HV Đakovo uz materijale iz tadašnjeg tiska i

drugih vidova javnog informiranja.

4.   Povremeni  postavi  i  izložbe  "Ratne fotografije"  u  školama Đakova i  đakovštine,  u  svrhu

približavanja i zornog prikaza djelovanja 122. BR HV Đakovo, kako bi se pokazalo domoljublje,

ponos i čast prema pobjedničkoj vojsci u Domovinskom ratu čiji su sudionici bili očevi, prijatelji,

bliža rodbina i poznanici današnjih učenika.

Cilj i željeni rezultat održavanja ovoga  cjelogodišnjeg programa je očuvanje digniteta i povijesne istine ratnog

djelovanja na području grada Đakova i đakovštine, zaštita od zaborava i mogućeg revidiranja događaja i

činjenica iz  Domovinskog  rata,  široko upoznavanje  javnosti  i  mladih  naraštaja  sa ratnim događajima u

našem gradu,  te dokumentirani i istiniti način iznošenja i prezentacije ratnih događaja u novijoj povijesti.

Ovakav način djelovanja je od izuzetne važnosti za grad Đakovo koji time prezentira visoku kulturnu razinu
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događanja , njegovanja i promocije rada foto entuzijasta i dokumentiranja važnih za bilježenje povijesnih

događaja u Đakovu i đakovštini koji su uvijek i kvalitetan izvor za povijesnu građu . Ovime grad Đakovo

nesumnjivo njeguje i promovira vrijednosti iz Domovinskog rata kao i branitelje  i njihov doprinos ugrađen u

temelje suvremene Hrvatske.

Posebno za istaći je da su u svim aktivnostima aktivno sudjelovali članovi Udruge i Ogranaka kako u organizaciji

u pojedinim segmentima tako i u sudjelovanju i aktivnostima kroz operativne radne timove.

U Đakovu, 14. travnja 2018. 

Domovini vjerni!
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