
              
  

 
Predmet: I Z V J E Š Ć E o radu  za 2018. god. 

 

- 03. 01.    članovi udruge  organizirano sudjelovali na obiljeţavanju obljetnice obrane 

Suhovara. 

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

- 10. 02.  10-ak članova sudjelovalo na misi za poginule branitelje na Malačkoj. 

- 19. 02. Tiskali Fotomonografiju brigade. 

- 28. 02. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na spomen hodnji Kaštela-Malačka 

- 04.03.   sudjelovali na obiljeţavanju akcije  „Drače“. 

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

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

- 22.03. Odrţana Izborna skupština na kojoj je nazočilo 64 člana i izabrano novo vodstvo 

udruge na mandat od 4 godine. 

- 10.04. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obiljeţavanju obljetnice 

IX.bojne HOS-a. 

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

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

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

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

- 01.06 Izaslanstvo udruge u sklopu koord.sudjelovalo u obiljeţavanju obljetnice 

114.br.HV  

- 2. 06. Organizirli tradicionalno godišnje okupljanje na Malačkoj, sudjelovalo oko 150 

članova uz osiguran ručak druţenje trajalo cijeli dan. 

- 25.06. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obiljeţavanju Dana Drţavnosti. U Splitu i 

Kaštelima. 

- 29.07. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obiljeţavanju obljetnice 

115.br.HV u Imotskom  

- 04.08. Sudjelovali u obiljeţavanju Dana pobjede u org.koordinacije udruga ratnih brigada 

polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. 

- 05.08. 11.08. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obiljeţavanju Dana Velike Gospe u 

Sinju, na misi i procesiji sa stijegom brigade. 

- 13.08. Organizirali odlazak 50-ak članova  na obiljeţavanje obljetnice bitke kod 



B.Grahova, gdje je stradalo 15 naših pripadnika. sv. Misa, polaganje vijenaca, obilazak 

ratišta uz osiguran ručak.  

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

- 30.08. Izaslanstvo udruge sudjelovalo na obiljeţavanju Dana hrvatskih mučenika u 

Udbini. 

- 14.09. Izaslanstvo udruge u sklopu kordinacije sudjelovalo na obiljeţavanju pogibije 

pripadnika MUP-a u Hrvacama. 

- Izaslanstvo udruge sudjelovalo u obiljeţavanju Dana HRM-a u Ploćama 

- Sudjelovali na svečanosti prijema novog naraštaja kadeta u Lori. 

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

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

- 10.11. Sudjelovali na svečanosti otvaranja Dana Vukovara u Splitu. 

- 6. - 12.11.  Obiljeţili obljetnicu formiranja brigade: Balotaški turnir, polaganje vijenaca u 

Kaštelima i Splitu, Sv. misa i domjenak u Splitu. 

- 16.11. Sudjelovali u obiljeţavanju obljetnice 40. Inţ. bojne Split. 

- 17.11. Sudjelovali u paljenju svijeća u Vukovarskoj ulici u Splitu. 

- Organizirali za MB odlazak  vlakom u Vukovar. 

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

u Škabrnji. 

- 01.12. Izaslanstvo udruge u sklopu koord. sudjelovalo na obiljeţavanju obljetnice 158.br i 

6.dp. 

- Sudjelovali u sklopu koordinacije na obiljeţavanju obljetnice 72. B.VP u Sinju.      

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

- Obišli  groblja svih naših poginulih pripadnika na dan pogibije, pomolimo se  i upalimo 

svijeću,  

- Posjetili teţe oboljele i nemoćne članove. 

- Posredovali i sudjelovali u organizaciji sahrana umrlim pripadnicima brigade čije su 

obitelji za tim izrazile ţelju. 

- Malonogometna i balotaška ekipa sudjelovale na turnirima: (Sudamja 96, Kaštela, 

Neslanovac i za našu obljetnicu). 

- Posredovali smo u riješavanju stambenih, pravnih i zdravstvenih problema 5 orici naših 

članova. 

- Udruga je aplicirala na projekte gradova Splita i Kaštela te Ţupanije Splitsko-



dalmatinske.  

- Aktivno sudjelovali u radu koordinacije udruga ratnih postrojbi Splita. 

- Sudjelovali u radu koordinacije braniteljskih udruga grada Splita (nazočili na 5 sastanaka 

u poglavarstvu). 

- Izaslanstvo udruge sudjelovalo na Skupštini Udruge udovica pog. branitelja na drţavnoj 

razini. 

- Izaslanstvo udruge sudjelovalo na skupštinama udruge roditelja poginulih branitelja 

Splita i Kaštela. 

- Sluţbene stranice udruge ( web + facebook) su redovito odrţavane. Objavljeno je 47 

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.  

- Sudjelovali u promocijama svih knjiga i filmova sa tematikom Domovinskog rata, više 

njih kao suorganizatori. 

- Sa Teniskim klubom Split suorganizirali teniski turnir Oluja -95 u Splitu. 

- Povodom Dana branitelja grada Splita i Dana mjesta Srinjina sa udrugom Cvit Srinjina 

suorganizirali fotoizloţbu Branitelji Srinjina u D.Ratu. 

- Odrţavali redovite  sastanke svih tijela 

Udruge. 
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