
              
  
 

Predmet: I Z V J E Š Ć E o radu  za 2014. god. 
 

- Održano je 12 redovnih i jedan izvanredni sastanak svih tijela Udruge. 

- 03. 01.   40 članova udruge je organizirano sudjelovalo na obilježavanju obljetnice obrane 
Suhovara. 

- 13.01.  Skuhana i podjeljena večera (oko 30-ak) obroka za beskućnike Splita. 

- 21.01.  5  članova sudjelovalo na obilježavanju akcije „Maslenica“. 

- 28.01.  Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obilježavanju akcija „Peruća“ 

- 10.02.  10-ak članova sudjelovalo na misi za poginule branitelje na Malačkoj.  

- 04.03.  7 članova udruge sudjelovalo na obilježavanju akcije  „Drače“. 

- 04. 03. Izaslanstvo udruge sudjelovalo  na obilježavanju Dana grada Kaštela. 

- 15.03. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obilježavanju obljetnice BATT. 

- 02.- 09. 04. Sudjelovali smo sa dva punkta (Split i Srinjine) u akciji prikupljanja pomoći 
“Dobro srce studenata Splita“. ( prikupljeno oko 2 kamiona pomoći) 

- 10.04. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obilježavanju obljetnice 
IX.bojne HOS-a. 

- 21.04.  izaslanstvo udruge sudjelovalo na mis za sve žrtve porača kod Kevine jame.  

- 23.04.  izaslanstvo udruge sudjelovalo na otkrivanju spomenika 7.gbr. u Varaždinu. 
Vijenac i svijeća. 

- 28.04. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obilježavanju obljetnice 4.gbr. 

- 07. 05. Sudjelovali  na proslavi Dana grada Splita.  

- 09.05. Izaslanstvo udruge u sklopu koor. sudjelovalo na otkrivanju spomenika 
IX.boj.HOS-a. 

- 16. 05. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na 1. Konvenciji hrvatskih branitelja u Zagrebu. 

- 17.05.2014. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na komemoraciji na Bleiburškom polju. 

- 18.- 29. 05. Oformili dva punkta (Split,Kaštela) i sudjelovali  u prikupljanju pomoći za 
poplavljena područja, odaziv velik, sudjelovalo dosta članova udruge. 

- 01.06 Izaslanstvo udruge u sklopu koord.sudjelovalo u obilježavanju obljetnice 
114.br.HV 

- 7. 06. Organizirli tradicionalno godišnje okupljanje na Malačkoj, sudjelovalo oko 250 
članova uz besplatan ručak druženje trajalo cijeli dan. 

- 22.06. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obilježavanju akcije „Miljevci“. 



- 24.06. 15-ak članova sudjelovalo na misi zadušnici za pok. zapovjednika, brigadira 
Ljubomira Mirka Palošeka.  

- 25.06. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obilježavanju Dana Državnosti. U Splitu i 
Kaštelima. 

- 29.07. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obilježavanju obljetnice 
115.br.HV u Imotskom  

- 04.08. Sudjelovali u obilježavanju Dana pobjede u org.grada Splita.misa,mimohod ratnih 
zastava i program na prokurativama. 

- 05.08. 60-ak članova organizirano sudjelovali u mimohodu branitelja na obilježavanju 
dana pobjede u Kninu. 

- 11.08. Obavili  razgovor sa novinarkom SD u vezi objave članka o bitci kod B. Grahova. 

- 13.08. 20-ak članova sudjelovalo na obilježavanju obljetnice bitke kod B.Grahova, gdje 
je stradalo 15 naših pripadnika. sv. Misa, polaganje vijenaca, obilazak ratišta,  

- 20.08. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na sastanku u B.Grahovu vezano za obnovu 
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, na kojem je dogovoren model financiranja 
obnove u kojem smo koordinatori za SD županiju. 

- 28.08. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obilježavanju dana općine Poličnik. 

- 30.08. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obilježavanju Dana hrvatskih mučenika u 
Udbini. 

- 14.09. Izaslanstvo udruge u sklopu kordinacije sudjelovalo na obilježavanju pogibije 
pripadnika MUP-a u Hrvacama. 

- 25.09. na obljetnicu pogibije Tihomira Radića, izradili i postavili spomen ploču na njegov 
grob na Lovrincu. 

- 05.10. sudjelovali u vojno-redarstvenom hodočašću u Mariju Bistricu. 

- 08.10. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. na obilježavanju Dana Neovisnosti. 

- 21.10. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjeluje na prosvjedu i daje podršku 100 %-
tnim HRVI u Zagrebu. 

-  
- 12.11. Obilježili obljetnicu formiranja brigade, polaganje vijenaca (Split, Kaštela) misom 

zadušnicom, svečanim otvaranjem  Ulice141.brigade na mejašima i prigodnim 
domjenkom. 

- kooridiniranjem svih gradskih struktura pomogli GK Mejaši u pravovremenom 
ishodovanju uporabne dozvole za Ulicu 141. brigadeHV. 

- 18.11. 50- članova sudjelovalo na obilježavanju Dana sijećanja u Vukovaru, a 10 članova 
u Škabrnji. 

- 26.11. Izaslanstvo udruge sudjelovalo u potpori zapovjednika ratnih brigada III ZP-Split 
prosvjedu branitelja u Zagrebu. 



-  

- 01.12. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obilježavanju obljetnice 158.br i 
6.dp. 

- 02.12. Članovi udruge sudjelovali na Tribini o razlozima prosvjeda branitelja. 

- 21.12. Sudjelovali u organizaciji i podjeli božićnih poklona za djecu naših članova. 

- Obilazimo  groblja svih naših poginulih pripadnika na dan pogibije i upalimo svijeću sa 
znakom Udruge, (pok. Senku Činčurku nismo bili zbog lošeg vremena i problema oko 
prijevoza za Vis. 

- Ustrojili smo materijalno poslovanje udruge. 

- Uskladili rad tijela Udruge sa novim Zakonom o udrugama. 

Izradili dvije zastave Udruge veličine 2X1 metar. Tiskali majice sa znakom brigade, 
izradili šuškavce sa znakom Udruge te izradili i podjelili svim članovima kalendare i 
božićne čestitke. 

- Izradili smo nove iskaznice Udruge. 

- U suradnji sa tvrtkom Trenton doo pripremili  i podjelili humanitarne pakete četvorici 
pripadnika težeg materijalnog stanja. 

- Izradili smo i podjelili poklone (kalendar, vino, monografija) za sve donatore u ovoj 
godini. 

- Posjetili teže oboljele i nemoćne članove. 

- Posredovali i sudjelovali u organizaciji sahrana umrlim pripadnicima brigade čije su 
obitelji za tim izrazile želju. 

- Malonogometna i balotaška ekipa sudjelovale na turnirima: (Sudamja 94, Brda i 
Neslanovac), balotaška ekipa osvojila 3. Mjesto. 

- Tiskali majice za športske ekipe. 

- Posredovali smo u riješavanju stambenih, pravnih i financijskih problema petorici naših 
članova. 

- Udruga je aplicirala na projekte gradova Splita i Kaštela te Županije Splitsko-
dalmatinske.  

- Sudjelovali u radu koordinacije udruga ratnih postrojbi Splita. 

- Službene stranice udruge ( web + facebook) su redovito održavane. Objavljeno je 62 
članka i obavijesti. 

- Objavljen je na stranicama udruge (facebook)  IN MEMORIAM svakom poginulom 
pripadniku na dan pogibije. 

- Objavljene su sve obavijesti za umrle pripadnike brigade za koje smo imali saznanja.  



  

      

                                                                                       predsjednik: 

                                                                                      

                                                                                    Nediljko Burazin                                                                   
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