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IZVJEŠĆE O RADU  

HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA- ZAJEDNICE UDRUGA  

za 2019. godinu 

 
 

Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga u 2019. godini provela je sljedeće planirane programe i 

aktivnosti: 

 
 

1. Međunarodne suradnje Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga; 

2. Osposobljavanja pričuvnih časnika; 

3. Obilježavanja obljetnica i blagdana te prezentacija i afirmacija Domovinskog rata i 

 njegovih sudionika 

4. Ostale aktivnosti. 

 

 

1. MEĐUNARODNA SURADNJA HČZ-ZU 
 

 

Uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, u 2019. godini sudjelovali smo na slijedećim 

međunarodnim aktivnostima: 
 

1.1. Zimsko zasjedanje CIOR-a 
 

 Zimsko zasjedanje CIOR-a (CIOR Mid-Winter-Meeting) održano je u vremenu od 30. 

siječnja do 1. veljače 2019. godine, u Briselu – Belgija, u novoj zgradi Zapovjedništva NATO-a. 

Na tradicionalnom zimskom zasjedanju CIOR-a (CONFEDERATION INTERALLIEE DES 

OFFICRIERS DE RESERVE) sudjelovalo je izaslanstvo HČZ-ZU. Voditelj izaslanstva je bio 

brigadir u miru Stanislav Linić a član izaslanstva brigadir u miru Neven Cugelj.   

Prvog dana rada održana je radna sjednica CIOR i NRFC (National Reserve Forces Committee). 

Rad zasjedanja otvorio je zamjenik načelnika stožera Vojnog zapovjedništva NATO-a u Europi, 

general pukovnik Olivier RITTIMANN, koji je u svom govoru istaknuo vrijednost i značaj 

pričuvnih snaga. Ome moraju biti sposobne, odgovorne i dostupne te biti važna komponenta 

nacionalnih oružanih i sigurnosnih sustava. U nekim zemljama pričuva čini više od 50% ukupne 

brojčane veličine oružanih snaga, čije angažiranje ne slijede izdvajanja za obuku i opremanje. 

Situacija oko pričuvnih komponenti OS zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja se mijenja 

tijekom posljednjih dvadesetak godina. Danas se pričuva angažira gotovo svakodnevno a njeni 

pripadnici svojim specijaliziranim znanjima predstavljaju značajnu potporu i nadopunu relativno 

nedostatnih profesionalnih sastava. Tijekom zimskog zasjedanja potpisan je Sporazum o suradnji 

između CIOR-a i NFRC-a kojemu je za cilj jačanje savjetodavne uloge CIOR-a prema NFRC-u i 

Vojnom odboru NATO-a (NATO Military Committee). Aktivnosti CIOR-a i NFRC-a nastavljen je 

zajedničkim radnim sastancima oko usklađivanja aktivnosti i programa razmjene baze podataka i 

informacija. Drugog dana održane su sjednica Savjeta CIOR-a i sjednice po radnim tijelima, 

uključujući radna tijela za izobrazbu mladih časnika, CIMIC-a (za vojna takmičenja), za tečaj 

stranog jezika, proračun i proširenje CIOR-a. Našoj zemlji predložena je organizacija Škole 

stranih jezika 

Cjelokupno angažiranje hrvatskih predstavnika tijekom redovnog zimskog zasjedanja CIOR-a bio 

je višestruko koristno za HČZ-ZU te njene matične udruge-članice na gradskim i županijskim 

razinama. Isto tako, rasprave tijekom ove i sličnih zasjedanja (primjerice ljetni kongres – Summer 

Congress i IBM – In-Between-Meeting) i doneseni zaključci izrazito su važne u procesu izgradnje 

pričuvne komponente oružanih snaga država članica NATO-a i partnerskih zemalja.  

 Nadamo se da ćemo tijekom nadolazećeg vremena donositelje odluka na razini 

Ministarstva obrane uvjeriti u značaj nastavka suradnje u okviru CIOR-a (i Gaminger 

http://hcz-zu.hr/nova-zgrada-sjedista-nato-a/
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inicijative) te značaj uspostave redovnih linija komuniciranja i izvještavanja o 

trendovima razvoja pričuvnih sustava NATO i partnerskih zemalja. Smatramo da 

informacije dobivane našim aktivnim sudjelovanjem u radu CIOR-a, za MORH i OSRH 

imaju golem značaj. Ponovo uvođenje pričuve kao komponente potpore djelatnom sastavu 

Oružanih snaga te zbog novih sigurnosnih prijetnji (nelegalne migracije, jačanje islamskog 

ekstremizma i drugo) nameću nuždu da važne informacije dobivene tijekom redovnih 

aktivnosti u međunarodnim asocijacijama pričuvnih časnika razmjenjujemo s Ministarstvom 

obrane i Glavnim stožerom OSRH. Nadalje, kod nekih NATO članica sve su češće šire 

društvene rasprave o ponovnoj  uspostavu novih modela obveznog služenja vojnog roka te 

uspostavi novih modela obuke i osposobljavanja pričuve za zadaće unutar njihovih državnih 

teritorija i/ili u okviru savezničkih zadaća izvan matičnih država.  

 
 

1.2. 27. vojno-redarstveno hodočašće u Lourdes 

 

Na 27. nacionalnom i 61. međunarodnom vojnom hodočašću u Lourdesu od 14. do 21. 

svibnja 2019. godine sudjelovao je jedan predstavnik Hrvatskog časničkog zbora RH – 

natporučnik u miru Tomislav Kolec iz HČZ Virovitice. 

Temeljem obavijesti Ministarstva hrvatskih branitelja (KLASA: 007-03/19-01/1; URBROJ: 522-

07/2-1-19-3) od 5. ožujka 2019. godine, HČZ ZU je pokrenuo postupak zaprimanja prijedloga 

kandidata od svojih članica u cilju utvrđivanja predstavnika HČZ ZU tijekom ovogodišnjeg, 27. 

hodočašća u Lourdesu. Budući da je Ministarstvo hrvatskih branitelja za svaku krovnu državnu 

braniteljsku udrugu proisteklu iz Domovinskog rata osiguralo samo jedno mjesto, predsjedništvo 

HČZ ZU imalo je zadaću donošenja odluke o ovogodišnjem predstavniku na 27. hodočašću u 

Lourdesu. Napominjemo da je prilikom odabira našeg predstavnika bilo izrazito teško odlučiti se 

za samo jednog. Naime, zaprimljeno je šest (6) prijedloga kandidata naših matičnih udruga, a do 

5. travnja je trebalo odabrati jednog. Kod odabira smo se vodili kriterijima nesudjelovanja 

predstavnika matičnih udruga članica HČZ ZU tijekom ranijih hodočašća u Lourdesu, zatim 

aktivnošću i prepoznatljivošću predloženog člana unutar matične udruge, kao i aktivnosti udruge 

unutar tijela Zajednice udruge te naročito - osobnih vrijednosnih motiviranosti predloženog 

predstavnika za nazočenje predmetnom događanju. Temeljem ranije navedenog, kandidat HČZ 

Virovitice, natporučnik u miru Tomislav Kolec, 30%-tni HRVI, rođen 1971. godine u Virovitici, 

predložen je da u ime HČZ ZU nazoči ovogodišnjem hodočašću u Lourdesu.   

Temeljem ranije navedenog, u cijelosti smo svjesni znatno većeg interesa i potreba naših članica 

za nazočenjem ovom i/ili sličnim događanjima te nam je namjera da žurno i argumentirano 

pokrenemo aktivnosti prema Ministarstvu hrvatskih branitelja i Vojnom ordinarijatu u RH radi 

osiguranja većeg broja mjesta za krovne udruge proistekle iz Domovinskog rata i njihove članice.   

 

1.3. Proljetno zasjedanje Gaminger inicijative – GAMING I. 
 

Zasjedanje Gaminger inicijative (GAMING I.), Slovenija, 23. do 26. svibnja 2019.  

Zveza Slovenskih Časnikov (ZSČ) bila je domaćin proljetnog godišnjeg zasjedanja Gaminger 

inicijative, koji je održan u Lesšću od 23. do 26. svibnja 2019. U radu Gaminga su sudjelovali 

predstavnici Švicarske, Slovenije, Slovačke, Makedonije, Italije, Mađarske, Njemačke, Češke i 

Hrvatske. Hrvatsko izaslanstvo su činili dopredsjednici HČZ-ZU, general Mate Ostović i 

natporučnik Igor Majetić. Te glavni tajnik HČZ-ZU brigadir Neven Cugelj. U stručnom dijelu 

posjeta vojnoj infrastrukturi OS Slovenije sudionici su posjetili Centar izvrsnosti za planinsko 

ratovanje („Center of Exellence for Mountain Warfare“ – CoEMW).  Sudionicima zasjedanja su 

dobrodošlicu poželjeli predsjednik ZSČ, umirovljeni general Alojz Štajner i direktor centra 

brigadir Boštjan Blaznik. Umirovljeni brigadir Janez Kavar održao je prezentaciju o povijesti 

planinskog ratovanja na području Slovenije. Brigadir Kavar je poseban naglasak dao na vrlo dobru 

suradnju slovenskih i američkih postrojbi u ovom vidu ratovanja i to još od Drugog svjetskog rata. 

U nastavku je direktor centra, brigadir Blaznik održao prezentaciju o CoEMW gdje je poseban 

naglasak dao na bitnost suradnje svih članica. Aktivnu ulogu u radu CoEMW igra i MORH čiji je 

jedan pripadnik, pukovnik Dražen Komadina načelnik Odjela za obuku i vježbe u centru. 

Sudionici sastanka primljeni su kod gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankoviča. Gospodin 
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Jankovič osvrnuo se na dobru suradnju Slovenskog časničkog zbora i grada Ljubljane te 

naglasio potrebu nastavka odličnih odnosa. Tijekom posjeta Ljubljani položen je vijenac za sve 

poginule u ratovima za Sloveniju. U ceremoniji polaganja vijenca sudjelovali su slovenski 

veterani obučeni u posebne prigodne odore. Predstavnici država članica održali su  prezentacije na 

unaprijed određenu temu  a to je bila Koncept pričuvnih postrojbi i uloga organizacija 

umirovljenih časnika u podizanju kvalitete pričuvnog sastava.  Ispred hrvatskog izaslanstva, 

prezentaciju o konceptu pričuve OSRH održao je brigadir Neven Cugelj. Prezentacija se zasnivala 

na podatcima  dobivenim od MORH-a/GSOSRH-a. Nakon prezentacija potvrđena je inicijativa 

Hrvatskog časničkog zbora da ujesen, od 3. do 6. listopada održi jesensko zasjedanje GAMING 

inicijative u Zagrebu. Za stručnu temu zasjedanja određeno je „Posljedice ukidanja vojnog roka 

zemalja članica na njihove oružane snage“. Za HČZ RH Sudjelovanje u radu GAMING I. bilo je 

izrazito korisno. Iz zadanih prezentacija predstavnika zemalja članica dobivene su informacije o 

sustavima i načinima organiziranja pričuvnih snaga, te njihovo angažiranje u kriznim situacijama 

(migrantskoj krizi i drugim situacijama). 

1.4. Međunarodni rafting „Kolpa – Kupa 2019.“ 
 

Međunarodna bilateralna aktivnost HČZ Saveza udruga Karlovačke županije i OZSC 

(Območno Združenje Slovenskih Častnika) Bele Krajine, “KOLPA – KUPA 2019.”, provedena je 

10. kolovoza 2019. Godine. Aktivnosti je započela u Adlešićima (Občina Črnomelj) u Sloveniji i 

završena u Pravutini (Općina Žakanje) u RH. Združenja slovenskih častnikov Bela Krajina i 

Hrvatski časnički zbor Saveza udruga Karlovačke županije su ove subote, 10 kolovoza 2019. 

provele tradicionalnu godišnju aktivnost raftinga na rijeci Kupi. Ovogodišnja aktivnost, koja je 

ujedno i 21. spust po Kupi i 5. zajednička aktivnost prijateljskih časničkih udruga Republike 

Slovenije i Republike Hrvatske, započela je programom i startom u Adlešićima u Beloj Krajini u 

Republici Sloveniji i završila dolaskom na cilj te prigodnim druženjem u Pravutini, općini Žakanje 

u Republici Hrvatskoj. 

Ovogodišnjoj aktivnosti koju su otvorili predsjednik ZSČ Bele Krajine Andrej Krašovec i 

predsjednik HČZ SU Karlovačke županije Igor Majetić, nazočilo je preko 260 sudionika a u 

raftingu po Kupi – rijeci koja spaja, sudjelovalo je 147 sudionika s obje strane. U programu su 

aktivno sudjelovali predsjednik i glavni tajnik ZSČ generali Alojz Štejner i Martin Jugovac, zatim 

predsjednik i glavni tajnik HČZ ZU brigadiri Branko Gačak i Neven Cugelj te vojni izaslanik 

Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i vojni predstavnik Sjedinjenih 

američkih država u Uredu za vojnu suradnju zaduženi za Sloveniju. 

Tijekom navedene aktivnosti dogovorena je provedba bilateralnog susreta predstavnika ZSČ i 

HČZ ZU, koji će se održati neposredno nakon provedbe multilateralne aktivnosti Gaming II u 

Zagrebu i Samoboru, 6. listopada 2019.  

 

1.5. Jesensko zasjedanje Gaminger inicijative – „GAMING II. 2019.“  
 

 Jesensko zasjedanje Gaminger inicijative – „GAMING II. 2019“ održano je u RH - u 

Zagrebu i Samoboru od 3. do 6. listopada 2019. 

Hrvatski časnički zbor - Zajednica udruga bio je domaćin i organizator jesenskog  

zasjedanje „Gaminger inicijative“ („Gaming II. 2019“). Redovno jesensko okupljanje 

predstavnika ove multilateralne inicijative u koju su udružene nacionalne udruge pričuvnih i 

umirovljenih časnika Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Sjeverne Makedonije, 

Poljske, Slovačke, Slovenije i Švicarske, provedeno je u Zagrebu i Samoboru, od 3. do 6. ovog 

mjeseca. Jesenskim zasjedanjem Gaminger inicijative predsjedao je talijanski kapetan fregate, 

Giuseppe Filippo Imbalzano. Program ove aktivnosti sastojao se od posjeta Središtu za sigurnosnu 

suradnju RACVIAC te posjeta Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru OS RH. Radni dio 

programa odnosio se donošenje odluka vezanih uz unutarnja organizacijska pitanja funkcioniranja 

inicijative u narednom periodu. Stručni dio zasjedanja odnosio se na prezentacije predstavnika 

Njemačke, Mađarske, Italije, Slovenije i Švicarske na temu „Utjecaj ukidanja redovnog služenja 

vojnog roka na obrambene sustave zemalja članica Gamingera“. 
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Prvog dana zasjedanja održano je otvaranje jesenskog zasjedanja te date  informacije o 

detaljima programa. Drugi radni dan započeo je posjetom Središtu za sigurnosne studije 

RACVIAC. Izaslanstva država članica Gaminger inicijative primila je zamjenica direktora 

brigadna generalica Gordana Garašić, a prezentaciju o ulozi i zadaćama Središta od njenog 

ustrojavanja do danas održala je časnica za odnose s javnošću, bojnica Marija Čičak. Tijekom 

posjeta Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru, predstavnike Gaminger inicijative je u ime 

načelnika Glavnog stožera primio brigadni general Denis Tretinjak. Prezentaciju na temu 

„Obrambena politika RH“ održao je predstavnik Uprave za obrambenu politiku, brigadir Darko 

Vukasović dok je prezentaciju na temu „Koncept pričuve OS RH“ održao pukovnik Mišo 

Kranjčić. Nakon posjeta Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru OS RH položen je vijenac kod 

Središnjeg križa na Gradskom groblju Mirogoj u znak počasti svim poginulim i nestalim 

hrvatskim braniteljima tijekom Domovinskog rata te svim poginulim tijekom svih ratova. 

Tijekom dana održan je radni sastanak na kojem su utvrđene odluke vezane uz unutarnju 

organizaciju i funkcioniranje Gaminger inicijative u narednom periodu do kraja 2023. godine. U 

tom kontekstu slovenski predstavnik brigadir Miran Fišer izabran je za čelnika povjerenstva za 

komunikacije i odnose s medijima. Rumunjska udruga pričuvnih časnika podnijela je zahtjev za 

primanjem u članstvo Gaminger inicijative, a članice Gaminger inicijative donijele su odluku o 

pozivanju na jedan od sljedećih redovnih zasjedanja tijekom kojeg bi prezentirali svoju udrugu te 

primljeni u Gaminger inicijativu u svojstvu promatrača te  kasnije primljeni u punopravno 

članstvo. Utvrđen je raspored redovnih zasjedanja Gaminger inicijative do 2023. godine. 

Domaćinstvo proljetnog zasjedanja iduće godine (Gaming I. 2020.) preuzela je Poljska, a 

aktivnost je predviđena za provedbu u Gdyini, od 27. do 30. svibnja 2020. U okviru ove aktivnosti 

predviđen je put trajektom u švedski grad Karlskrone, gdje će se održati „Baltički razgovori“ te 

povratak u Poljsku radi nastavka zasjedanja. Zbog toga je prijave potrebno potvrditi (uplatiti 

iznose kotizacija) do kraja ožujka 2020. Organizaciju jesenskog zasjedanja (Gaming II. 2020.) 

preuzela je Sjeverna Makedonija, a aktivnost će se održati od 1. do 4. listopada 2020. godine u 

Skopju. Aktivnosti tijekom 2021. godine preuzele su Češka (grad Tabor, 26. – 30. svibnja 2021.)  i 

Švicarska (jesensko zasjedanje), dok su se za organizaciju aktivnosti tijekom 2022. godine 

prijavile Mađarska i Italija. Za organizaciju redovnih zasjedanja tijekom 2023. godine  prijavljene 

su Njemačka i Hrvatska. Izabrani su i novi članovi predsjedništva Gaminger inicijative. Tako će u 

periodu do zasjedanja u Skopju dopredsjednik biti slovenski predstavnik, brigadir Vilim Kobal, 

koji će nakon toga preuzeti predsjedanje, a švicarski predstavnik bojnik Filipp Leo će biti 

dopredsjednik. Ujesen 2022. predsjedanje će preuzeti Švicarska, dok će dopredsjednika imenovati 

Njemačka. U okviru radnog dijela zasjedanja dogovorena je tema narednog sastajanja u Poljskoj, 

koji će se nositi radni naziv „Utjecaj nacionalnih udruga pričuvnih časnika prema civilnom 

društvu i široj zajednici“.  

Treći radni dan bio je posvećen stručnim izlaganjima predstavnika Njemačke, Mađarske, Italije, 

Slovenije i Švicarske na temu „Utjecaj ukidanja redovnog služenja vojnog roka na obrambene 

sustave zemalja članica Gaminger inicijative“. Prezentacije su održali predstavnici Njemačke 

bojnik Andre Roosen, zatim Mađarske pukovnik Artur Kovacz, Italije bojnik Paolo Iob, Slovenije 

Brigadir Miran Fišer i Švicarske bojnik Philipp Leo. Nakon prezentacija održana je tematska 

rasprava. Na kraju trećeg radnog dana održana je službena večera, tijekom koje su predsjedatelj 

kapetan fregate Giuseppe Filippo Imbalzano i domaćin, predsjednik HČZ-ZU brigadir Branko 

Gačak podijelili prigodne darove sudionicima aktivnosti. Tom prigodom je predsjedatelj 

Gaminger inicijative Imbalzano dodijelio počasne medalje Gaminger inicijative za doprinos u radu 

inicijative glavnom tajniku Slovenske zajednice udruga pričuvnih časnika (ZSČ) brigadnom 

generalu Martinu Jugovcu, i predsjedniku HČZ-ZU brigadiru Branku Gačku. Značkama Gaminger 

inicijative su nagrađeni italijanski vice-admiral Roberto Semi i hrvatski bojnik Mladen Lalić. 

 Hrvatsko izaslanstvo tijekom provedbe jesenskog zasjedanja Gaminger inicijative u 

Zagrebu i Samoboru, činili su: 

- predsjednik Branko Gačak, brigadir u miru; 

- dopredsjednik Igor Majetić, natporučnik u miru; 

- dopredsjednik Mate Ostović, general pukovnik u miru; 

- glavni tajnik Neven Cugelj, brigadir u miru; 

- zamjenik glavnog tajnika Mladen Lalić, bojnik u miru te 
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- počasni predsjednik Rozarijo Rozga, stožerni brigadir u miru. 

 
 

1.6. Redovni godišnji bilateralni sastanak ZSČ i HČZ-ZU 

 

 Redovni godišnji sastanak predstavnika Zveze slovenskih časnikov  (ZSČ) i Hrvatskog 

časničkog zbora – Zajednice udruga (HČZ-ZU) održan je neposredno nakon završetka jesenskog 

okupljanja predstavnika Gaminger inicijative u Samoboru, 6. listopada 2019. 

 U radu sastanku su u ime slovenskih gostiju sudjelovali dopredsjednik ZSČ brigadir Miran 

Fišer, zatim glavni tajnik brigadni general Martin Jugovac i predsjednik povjerenstva za 

međunarodnu suradnju satnik Rajko Najzer. Hrvatski predstavnici bili su predsjednik HČZ-ZU, 

brigadir Branko Gačak i zamjenik glavnog tajnika bojnik Mladen Lalić. 

 Nakon razmjene uvodnih informacija o aktivnostima na razini zajednice te matičnih 

udruga članica, koje obuhvaćaju područje međunarodne multilateralne (CIOR i Gaminger 

inicijativa) i bilateralne suradnje s udrugama susjednih zemalja, istaknut je visok stupanj 

podudarnosti stavova tijekom rada u navedenom multilateralnim asocijacijama te dobra i 

raznovrsna bilateralna suradnja matičnih udruga na lokalnim i regionalnim razinama. Pri tome je 

istaknuta potreba za daljnjim jačanjem opće i strukovne suradnje udruga.  Slovenska strana 

upoznala je o radu središnje državne udruge i njezinih udruga članica u isticanju „primjera dobre 

prakse“ a zaključeno je da postoji potreba ustrojavanja zajedničkog povjerenstva za korištenje 

sredstava europskih fondova, naročito fondova namijenjenih prekograničnoj suradnji. Hrvatska 

strana naglasila je kako s njihove strane treba dati veći medijski značaj i praćenje zajedničkih 

aktivnosti te ukazala na neka područja moguće opće i strukovne suradnje putem uključivanja 

hrvatskih udruga u postojeće projekte koje se provode u Sloveniji. Dogovoren je sljedeći sastanak 

u Sloveniji koji će se provesti nakon nekog od brojnih bilateralnih događanja tijekom iduće 

godine.  

 

1.7. Članarina CIOR-u 

 

Godišnja članarina CIOR-u obveza je svih članica CIOR-a. Ona iznosi 1.450 Eura, i 

obuhvaća razdoblje od 1. Listopada 2019. do 30. rujna 2020.  Uplaćena je 13. studenog 2019. , a 

trošak članarine i bankovnog transfera iznosi 10.997,75 kn.  

 

 

 

2. OSPOSOBLJAVANJE PRIČUVNIH ČASNIKA 
 

Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga u 2018. godini uspješno je proveo sve 

planirane aktivnosti, za koje smo najvećim dijelom dobili potporu OS RH. 

 

2.1. Sastanak Predsjedništva HČZ-ZU 

 

 Dana 10. siječnja 2019. u prostorijama HČZ-ZU u HVU u Zagrebu, održan je sastanak 

predsjedništva HČZ-ZU. Na sastanku su bili: Branko Gačak – predsjednik HČZ-ZU, Mate Ostović 

– dopredsjednik, Stanislav Krulić – glavni tajnik i Neven Cugelj, član Povjerenstva za 

međunarodnu suradnju. Sastanak je organiziran u cilju utvrđivanja glavnih aktivnosti tijekom prvog 

polugodišta 2019. koje su utvrđene godišnjim Programom rada te zbog utvrđivanja sadržaja dopisa 

i aktivnosti prema Ministarstvu obrane vezanih uz traženje značaja naše zajednice udruga koja je 

članica CIOR-a (asocijacije pričuvnih časnika NATO i partnerskih zemalja) i Gaminger inicijative 

(deset zemalja središnje Europe) i jedina hrvatska braniteljska udruga u navedenim međunarodnim 

multilateralnim asocijacijama. Dogovorene su aktivnosti prema MORH-u, Predsjednici RH koje bi 

se provodile radi cjelovitijeg izvještavanja unutar navedenih međunarodnih asocijacija. 

Dogovorene su i konkretne zadaće na provedbi navedenoga, a odnose se na nazočne predstavnike 

HČZ ZU. S dogovorenim je upoznat i dopredsjednik Igor Majetić (HČZ Ogulin), koji nije mogao 

nazočiti sastanku.  
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2.2. Edukacije u području pružanja psihosocijalne skrbi braniteljsko-stradalničkoj 

 populaciji 
 

Ministarstvo hrvatskih branitelja organiziralo je edukacije u sklopu projekta „Jačanje 

kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike 

Domovinskoga rata Faza 1.“ Predavanja su započela 21. veljače 2019., a odvijat će se do kolovoza 

2019. godine. Edukacije su podijeljene u četiri grupe: 

- Specijalističke edukacije u području komunikacija s braniteljsko-stradalničkom 

populacijom, 

- Specijalističke edukacije u području rada s teškim i traumatiziranim korisnicima iz 

braniteljsko-stradalničke populacije, 

- Specijalističke edukacije u području psihološkog savjetovanja korisnika iz braniteljsko-

stradalničke populacije, 

- Specijalističke edukacije u području korisnih metoda rada s korisnicima 

Svaka grupa edukacija sastoji se od nekoliko različitih tema predavanja, koja se provode u 

rasporedu od tri predavanja tjedno (četvrtak, petak, subota) po jednoj temi.  

 Temeljem primljenog rasporeda HČZ-ZU je u ožujku 2019. sudjelovao na predavanjima 1. 

grupe „Specijalističke edukacije u području komunikacija s braniteljsko-stradalničkom 

populacijom“, 7. do 9. ožujka. Tema predavanja unutar grupe edukacija: Komunikacija s teškim 

korisnikom Prvoj grupi Specijalističke edukacije u području komunikacija s braniteljsko-

stradalničkom populacijom sudjelovala je poslovna tajnica Snježana Dukić. Tema obuke iz 

područja „Rješavanje konfliktnih situacija“ održana je od 28. do 30. ožujka. Predavanja koja su se 

odnosila na rješavanje konfliktnih situacija odnosila su se na predavanje o Konfliktima i 

predavanju o agresiji. Nakon svake od serija predavanja održana je i radionica na kojoj su 

sudionici predavačima mogli postaviti pitanja i dobiti odgovore kako na praktičan način rješavati 

potencijalno neugodne ili opasne situacije koje dovode do konflikata i agresije i kako ih izbjeći. 

 

2.3. Koordinacijski sastanak sa predstavnicima 8. i 9. Centra znanja uključenih  

 u provedbu Razvojne suradnje u području CZ za društveni razvoj u RH 
 

 Od 20. do 22. ožujka u IMPACT Centru u Zadru, održan je koordinacijski sastanak sa 

predstavnicima 8. i 9. Centra znanja u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. 

HČZ-ZU iz objektivnih razloga NIJE sudjelovao na istom. Zbog neplanirane situacije u kojoj smo 

se našli neposredno prije početka održavanja koordinacijskog sastanka u Zadru, Nacionalnoj 

zakladi smo uputili pismenu ispriku te od NZRCD tražili informativne materijale vezane uz 

predmetnu aktivnost. 

 

2.4. Sudjelovanje u Povjerenstvu po Natječaju MHB – Kratka priča o Domovinskom ratu 
 

Ministarstvo hrvatskih branitelja (Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata u Upravi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji) donijelo je 9. travnja 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje  prijava pristiglih po Javnom pozivu za 

dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici 

Hrvatskoj, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini. Za potrebe 

donošenja odluka o dodjeli nagrada imenovano je Povjerenstvo. Za člana Povjerenstva imenovana 

je i Snježana Dukić. Održana su dva kruga čitanja i bodovanja kratkih priča, te sastanak 

Povjerenstva u Ministarstvu hrvatskih branitelja, u četvrtak, 16. svibnja 2019.,  na kojem su 

donesene odluke o nagradama za najbolje priče. 

 

2.5. Susret pričuvnih časnika HČZ-ZU "Slavonija 2019“ 

 

 Tradicionalni, sedamnaesti po redu susret pričuvnih časnika u 2019. godini pod nazivom 

„SLAVONIJA 2019“ uspješno je proveden dana 14. i 15. Lipnja. Susret je održan na području 

Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, uz učešće oko 180 časnika – članova HČZ iz 
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cijele Republike Hrvatske. Nazočni članovi su posjetili Požegu, Vinkovce i Vukovar. Prvoga 

dana susreta, 14. lipnja, pričuvni časnici obišli su vojarnu 123. brigade HV u Požegi gdje ih je 

primio i uputio im riječi dobrodošlice zapovjednik vojarne pukovnik Mato Tomašević. Potom su 

održana predavanja na teme: „Program školovanja dočasnika“, koje je održao pukovnik Zdenko 

Šakota, zatim predavanje na temu: „Program obuke vojnika na dragovoljnom služenju vojnog 

roka i dosadašnja iskustva“ održali su satnik Domagoj Galić i brigadir Milan Čorak te predavanje 

na temu: „Obuka pričuvnog sastava Oružanih snaga – programi i iskustva“, koju je održao je 

brigadir Slobodan Krstić. Nakon predavanja je održana diskusija na tematska predavanja, a na 

kraju se domaćinu i predavačima zahvalio predsjednik HČZ ZU brigadir u miru Branko Gačak. Za 

sudionike skupa potom je organiziran ručak u restoranu vojarne 123.brigade HV, a nakon ručka, 

sudionici skupa „Slavonija 2019.“ posjetili su i sjedište Požeško-slavonske županije te polaganjem 

vijenaca i paljenjem svijeća odali počast poginulim hrvatskim braniteljima kod spomenika na Trgu 

123. brigade. Poslije polaganja vijenaca i paljenja svijeća. Izaslanstvo HČZ – ZU primljeno je u 

zgradi Požeško-slavonske županije na kraći kurtoazni sastanak sa zamjenikom župana Požeško-

slavonske županije Vedranom Neferovićem  i zamjenikom gradonačelnika Grada Požege 

Ferdinandom Trohom. Nakon toga sudionici susreta „Slavonija 2019.“ stigli su u Vinkovce gdje 

im je u hotelu Slavonija bio osiguran smještaj. Po dolasku u Vinkovce, izaslanstvo HČZ – ZU i 

predstavnik Grada Vinkovaca položili su vijenac i upalili svijeće  na Gradskom groblju u 

Vinkovcima. Kasnije je u hotelu „Slavonija“ u Vinkovcima održana večera i druženje sudionika 

skupa. Drugog dana susreta, 15. lipnja sudionici su se uputili prema Vukovaru, radi odavanja 

počasti hrvatskim braniteljima na mjestima posebnog pijeteta. Na Memorijalnom groblju žrtvama 

iz Domovinskog rata sudionici aktivnosti „Slavonija 2019.“ uključili su se u program 

obilježavanja obljetnice ustrojavanja 4.vukovarske bojne 3. gardijske brigade „Kune“ koji je 

održan pod pokroviteljstvom Predsjednice RH te položili vijenac i zapalili svijeće kod središnjeg 

spomenika na Memorijalnom groblju žrtvama iz Domovinskog rata. Potom su krenuli u obilazak 

Opće bolnice Vukovar – mjesta posebnog sjećanja te Spomen doma Ovčara i mjesta Masovne 

grobnice na Ovčari, gdje su paljenjem svijeća odali počast žrtvama stradalima na Ovčari. U sklopu 

kompleksa vojarne 204. vukovarske brigade i Memorijalnog centra Domovinskog rata, brigadir u 

miru Petar Čavar održano predavanje o tijeku Bitke za Vukovar. Zajedničkom ručkom u restoranu 

kompleksa 204. brigade završen je službeni dio programa, a sudionici aktivnosti su samostalno 

posjetili ostala mjesta sjećanja na vukovarske žrtve te herojstva vukovarskih branitelja, uključujući 

Vodotoranj, Križ na Dunavu i Trpinjsku cestu. Uz sve spomenute sudionike uključene u program 

aktivnosti „Slavonija 2019.“ posebno se zahvaljujemo sudioniku borbi za Vukovar, gospodinu 

Ivanu  Štefecu „Škecu“, koji je vodio program aktivnosti u Općoj bolnici Vukovar te Spomen 

domu Ovčara i mjestu Masovne grobnice na Ovčari, koji je svojim emotivnim obraćanjima i 

potresnim svjedočanstvima iz tog vremena dodatno upotpunio sve naše spoznaje o herojskoj borbi 

za Vukovar. Kao i šesnaest prethodnih Susreta i ovaj je, uz druženje i susretanje ratnih prijatelja i 

poznanika, prema mišljenju većine sudionika,  bio iznimno uspješan i edukativan  odnosno mnogi 

časnici su stekli potpuno nove spoznaje, posebice o školovanju dočasnika, dragovoljnom služenju 

vojnog roka i obuci pričuvnog sastava Oružanih snaga. 

 

2.6. Radni sastanak MHB s predstavnicima udruga iz Domovinskog rata 
 

Ministarstvo hrvatskih branitelja - Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i 

članove njihovih obitelji, Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata, 

Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata, organizirali su u petak, 24. svibnja, na HVU 

„Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu, radni sastanak s predstavnicima udruga iz Domovinskog rata. Na 

dnevnom redu sastanka našlo se devet tema vezanih uz rad Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Održane su tako prezentacije na temu Prava iz mirovinskog osiguranja prema ZOHBDR, za status 

HRVI i status HB, predstavljen je Plan zakonodavnih aktivnosti i zakonodavni okvir za pripadnike 

HVO-a, Uloga područnih jedinica Ministarstva, prezentacija na temu EU projekti i strateško 

planiranje Ministarstva hrvatskih branitelja, Prezentacija na temu Program preventivnih 

sistematskih pregleda hrvatskih branitelja i razvoj programa palijativne skrbi za hrvatske 

branitelje, Pregled najznačajnijih aktivnosti i rezultata Uprave za zatočene i nestale i Zakona o 

osobama nestalim u Domovinskom ratu. Prezentacija o očuvanju i promicanju vrijednosti 
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Domovinskog rata i novim aktivnostima, također je održana prezentacija na temu 

Jedinstveni protokol obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata i godišnji kalendar 

obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata, te na kraju Obilježavanje VRO Oluja u Kninu.   

U ime udruge Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga, radnom sastanku prisustvovali su Rudolf 

Klicper, predsjednik HČZ Grada Zagreba i Snježana Dukić, poslovna tajnica HČZ-ZU.  

 

2.7. Sjednice tijela HČZ-ZU i 14. Redovni Sabor HČZ-ZU 

 

Hrvatski časnički zbor – Zajednica udruga je u Vojarni „Kovčanje“ na Malom Lošinju od 

17. do 21. rujna 2019. godine održala sjednice svojih tijela. U cilju pripreme dokumenata za 14. 

redovni Sabor, 18. i 20. rujna su održane 2. i 3. sjednica Središnjeg odbora te donesene odluke o 

udruživanju Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije i Hrvatskog časničkog zbora 

„Liburnija“ iz Opatije u Zajednicu udruga Hrvatskog časničkog zbora. Tijekom 2. sjednice 

Središnjeg odbora imenovan je brigadir Neven Cugelj iz HČZ Ogulin na mjesto glavnog tajnika i 

člana Predsjedništva HČZ-ZU. Također, u punopravno članstvo HČZ ZU primljen je i 

novoosnovani HČZ Liburnije tako da je Primorsko goranska županija u HČZ ZU predstavljena sa 

HČZ Primorja sa sjedištem u Kastvu i HČZ Liburnije sa sjedištem u Opatiji. Sjednica 14. 

redovnog Sabora održana je 20. rujna, a u njenom radu uz izaslanike iz matičnih (županijskih i 

gradskih) udruga sudjelovali su izaslanici potpredsjednika Vlade i ministra obrane, pukovnica 

Lenka Perić, zatim izaslanik ministra hrvatskih branitelja, pomoćnik ministra Dinko Tandara te 

izaslanik načelnika Glavnog stožera OS RH, brigadir Marin Nekić. Saborom je predsjedalo radno 

predsjedništvo u sastavu Branko Gačak, predsjednik HŠZ-ZU, zatim Igor Majetić, dopredsjednik 

HČZ-ZU i predsjednik HČZ SU Karlovačke županije te Stanislav Linić, predsjednik HČZ 

„Primorje“. Tijekom Sabora usvojena su izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu, 

koje je podnio predsjednik HČZ-ZU Branko Gačak te Izvješće Nadzornog odbora koji je podnio 

predsjednik Nadzornog odbora Davor Špoljarić (HČZ Virovitica) te Izvješće Suda časti koji je 

podnio predsjednik suda časti Dražen Magić (HČZ Koprivnica). Uz usvajanje navedenih izvješća 

doneseni su planski i financijski dokumenti za narednu godinu, odnosno Plan rada i Financijski 

plan za 2020. godinu. Tijekom radnog dijela sjednice Sabora, ratni zapovjednik 136. brigade HV i 

član HČZ Grada Slatine, brigadir Josip Černi je prezentirao knjigu Miljenka Brekala „Slatinska 

kronika Domovinskog rata“ a predstavnici HČZ „Primorje“ i HČZ „Liburnija“ brigadir Stanislav 

Linić i Rajko Bačnar govorili su o primjerima „dobre prakse“ njihovih udruga, koji putem raznih 

natječaja osiguravaju sredstva za funkcioniranje te svojim radom u znatnoj mjeri donose koristi 

široj društvenoj zajednici te izgradnji svekolikog sustava Domovinske sigurnosti. Nastavno na 

prethodno, predsjednik HČZ-ZU se osvrnuo na potrebu pronalaženja novih područja svekoliko 

korisnog društvenog angažiranja udruga-članica te da se uz postojeće oblike angažiranja pozornost 

usmjeri na one projekte i programe, koji se mogu financirati iz europskih (ESI) fondova, zatim puten 

natječaja prekogranične suradnje (Interreg) te projekata koje je moguće provoditi u okviru djelatnosti 

Nacionalne zaklade za civilno društvo i 9. Centra znanja. U tom kontekstu naveo je zadaću HČZ-ZU te 

proaktivnijeg djelovanja Predsjedništva i Središnjeg odbora i čelnih struktura udruga-članica u 

nadolazećem periodu. Jedna od značajnih aktivnosti tijekom ove i narednih godina biti će prijenos i 

razmjena znanja unutar udruga-članica, pri čemu HČZ-ZU mora preuzeti jednu od središnjih uloga. U 

tom kontekstu potrebno je dati maksimalnu pozornost jesenskom radnom sastanku u Šibeniku, koji će 

NZRCD organizirati krajem listopada te sastanku koji planira organizirati 9. Centar znanja tijekom 

studenoga ove godine u Zadru. Ovi sastanci biti će samo polazna osnovica za prijenos „naučenog“ od 

predstavnika HČZ-ZU koji će sudjelovati u njihovom radu na udruge-članice HČZ-ZU. Prve radne 

sastanke koje će organizirati HČZ-ZU sa svojim udrugama-članicama treba očekivati početkom iduće 

godine. Nadalje, s 9. Centrom znanja načelno su dogovoreni učestali kontakti, sastanci i moguće 

radionice s našom zajednicom u udruga u cilju nadoknađivanja znanja koje su druge članove 9. Centra 

znanja usvojile u ranijem periodu.  

Na kraju se zahvalio svim izaslanicima Sabora na konstruktivnim prijedlozima te zahvalio 

uvaženim gostima iz Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja i Glavnog stožera OS 

RH na potpori provedbe programa i aktivnosti HČZ-ZU.  U obraćanjima pomoćnika ministra 

Dinka Tandare, pukovnice Lenke Perić te brigadira Marina Nekića naglašena je potreba za 

nastavkom zajedničko korisne suradnje te njihova daljnja potpora u provedbi programa i 

aktivnosti HČZ-ZU. 
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2.8. Gađanje za članove HČZ Saveza udruga Karlovačke županije 
 

 Dana 12. listopada 2019. godine izvršeno je takmičenje u gađanju HČZ SU Karlovačke 

županije. Savez udruga Hrvatskog  časničkog zbora Karlovačke županije, sukladno Programu rada 

za 2019. godine proveo je u okviru projekta Promicanje vrijednosti Domovinskog rata aktivnosti 

vezane uz obilježavanje 28. obljetnice napada na Karlovac, 4. listopada 1991. godine. Niz 

aktivnosti obilježavanja obljetnice provedene su u razdoblju od 4. do 12. listzopada, a završene su 

i takmičenjem HČZ Karlovačke županije u streljaštvu.  Aktivnost gađanja na strelištu „Jamadol“ 

održana je 12. listopada. Organizator gađanja za udruge s područja središnje i jugozapadne 

Hrvatske iz automatske puške 7,62 mm i pištolja HS 2000, 9 mm je bio HČZ – Savez udruga 

Karlovačke županije. Takmičenju u gađanju se odazvalo 45 učesnika. Ekipni pobjednik u gađanju 

AP 7,62 mm je HČZ Ozalj s 232 krugova, a pojedinačni pobjednik je Pero Obrovac iz HČZ Duga 

Resa sa 79 krugova. Ekipni pobjednik u gađanju 2000, 9 mm je HČZ Duga Resa s 224 krugova, a 

pojedinačni pobjednik je Mladen Mataković iz HČZ Duga Resa s 81 krugom. Najboljim strijelcem 

proglašen je Mladen Bošković iz Karlovačke građanske garde koji je imao po 79 krugova u obje 

discipline. 

 

2.9. Gađanje članova udruga HČZ-a sjeveroistočne i središnje Hrvatske 

 

Gađanje članova udruga HČZ-a sjeveroistočne i središnje Hrvatske iz AP 7,62 mm i HP 

2000, 9 mm održano je 12. listopada na strelištu „Vrapčanski potok u Zagrebu. Više od 70 članova 

udruga Hrvatskog časničkog zbora s područja sjeveroistočne i središnje Hrvatske, okupili su se 

radi provedbe aktivnosti Programa rada za 2019. godinu – gađanje AP 7,62 mm i pištoljem HP 9 

mm. U takmičarskom dijelu aktivnosti sudjelovale su sljedeće udruge i savezi udruga: Zagreba, 

Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačke županije te udruge HČZ-a Ivanić Grada, 

Koprivnice, Novske, Jasenovca i Lipovljana, Samobora i Svete Nedelje, Virovitice i Vrbovca. U 

obje discipline takmičenja sudjelovali su naši prijatelji iz ZSČ (Zveza slovenskih časnikov) iz 

Brežica. Najbolje rezultate u gađanju pištoljem postigao je predstavnik ZSČ Brežice Ivan Štos s 

84 kruga, a najbolji u gađanju automatskom puškom bio je Vlado Paurić iz HČZ Virovitica sa 65 

krugova. 

 

2.10. Konferencija „Civilno društvo 2030“ 

 
 Konferencija „Civilno društvo 2030.“ Održana je u Šibeniku,  od 23. – 25. listopada 2019. u 

organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Cilj Konferencije je postaviti osnovu za 

daljnji razvoj civilnoga društva u novom desetljeću – do 2030. godine kako u Republici Hrvatskoj 

tako i na razini Europske unije te na Euro-Mediteranu. Izazovi s kojima se susreću gotovo sve 

zemlje u Europi i međunarodnoj zajednici stavljaju pred organizirano civilno društvo potrebu 

promišljanja vizije daljnjeg društvenog i ekonomskog razvoja te novih modela međusektorske 

suradnje koji će osigurati holistički pristup održivosti od lokalnih zajednica pa sve do planeta 

Zemlje. Poslije svečanog otvorenja uslijedili su uvodni paneli o budućnosti civilnoga društva, 

mogućnostima ESI fondova u novom razdoblju i potencijalima europskih programa mobilnosti o 

čemu su govorili: Marko Pavić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Antonija 

Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU te Đordana Barbarić, predsjednica 

udruge MoSt. Kraj prvog dana konferencije završio je umrežavanjem i povezivanjem sudionika 

Konferencije. Drugi dan Konferencije započelo je uvodom upraviteljice Nacionalne zaklade 

Cvjetane Plavša-Matić o viziji razvoja civilnoga društva do 2030. godine a potom su po radnim 

skupinama održani posebne radionice i predavanja o programima izobrazbe te savjetovanja o 

strateškom okviru za daljnji razvoj civilnoga društva te oblicima podrške civilnom društvu u 

idućem desetljeću. Posebno izdvajamo predavanje g. Ante Loboja iz Ministarstva gospodarstva, 

poduzetništva i obrta koji je govorio o „Sukobu interesa prema Zakonu o javnoj nabavi“. Budući 

da je izrazito interesantno i poučno predavanje obuhvatilo samo uski aspekt sukoba interesa 

vezano uz postupak javne nabave, odnosno čl. 25. ZJN i Uredbi EK  24 i 25/2014 koje se odnose 

na obveze (OCD) – nameće se potreba proširenja ovog pitanja na širu primjenu drugih propisa 
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kojim su regulirana područja djelovanja OCD. Nakon navedenog predavanja održana je 

radionica tijekom koje su sudionici (Program B) dali svoje prijedloge izmjena i dopuna 

Nacionalne strategije. Radna skupina od desetak predstavnika OCD u kojoj sam radio davala je 

prijedloge koji su se odnosili na dopunu dva od četiri područja Nacionalne strategije. Prijedlozi 

moje skupine odnosili su se na područje Institucionalnog i normativnog okvira za podršku razvoju 

CD i područje Osnaživanje uloge civilnog društva na društveno-ekonomski razvoj. Tijekom druge 

interaktivne radionice diskutiralo s o Razvojnim programima i EU programima i financiranju. 

Voditelji diskusije bili su zamjenica upraviteljice NZRCD za razvojne programe Marija Bolfek i 

zamjenik upraviteljice za programe EU Luka Bogdan. G. Bolfek govorila je o ulaganju u održivost 

udruga, zatim o funkcioniranje kroz Centre znanja a g. Bogdan o potporama i očekivanim 

natječajima koji su u pripremi i koji će biti uskoro otvoreni. Treći dan konferencije započela s 

nastavkom posebnih programa izobrazbi nakon kojih je održan plenarni završetak Konferencije i 

utvrđeni zaključci. U plenarnom dijelu konferencije sudjelovali su upraviteljica Nacionalne 

zaklade Cvjetana Plavša-Matić, Colin Habberton (JAR) te Barry Knight (UK). U radu 

Konferencije u ime Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga sudjelovao je predsjednik 

Branko Gačak. 

 

 

2.11. Konferencija „Braniteljske i stradalničke udruge: jučer – danas – sutra“ 

 

 Konferencija „Braniteljske i stradalničke udruge: jučer – danas – sutra“održana je u 

organizaciji 9. Centra znanja, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te Ministarstva 

hrvatskih branitelja. Konferencija je održana 29.11.2019. u Zagrebu, Dom Specijalne policije, Trg 

žrtava fašizma 1.  

Sukladno Sporazumu o Razvojnoj suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u 

RH između petnaest (15) krovnih braniteljskih i stradalničkih udruga i Nacionalne zaklade za 

razvoj civilnog društva, 9. Centar znanja je 29. studenoga u Domu Specijalne policije u Zagrebu 

organizirala konferenciju „Braniteljske i stradalničke udruge: jučer – danas – sutra“. Petnaest 

braniteljskih i stradalničkih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koje su članice i na državnoj 

razini sudjeluju u aktivnostima 9. Centra znanja, uključujući: Zajednicu županijskih zajednica 

udruga HVIDR-a RH, Udrugu hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Udrugu dragovoljaca i 

veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Udrugu branitelja Domovinskog rata INA-

NAFTAPLIN “KVIN”, Zajednicu udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata 

Hrvatske, Udrugu djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Udrugu 

specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, Savez udruga obitelji zatočenih i 

nestalih hrvatskih branitelja, Udrugu veterana 4.gardijske brigade, Udrugu Bojna Frankopan, 

Udrugu branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, Zajednicu udruga hrvatskih 

branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske, Hrvatski 

časnički zbor – Zajednici udruga,  Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, okupili su 

se u Domu Specijalne policije na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu radi provedbe tematske 

konferencije. Zadaća svih braniteljskih udruga je poboljšanje kvalitete življenja braniteljske i 

stradalničke populacije i promicanje vrijednosti Domovinskog rata u zemlji i inozemstvu te 

ukazivanje široj javnosti kako su branitelji temelj i vrijedan oslonac funkcioniranju civilnog 

društva. Konferenciji koju je otvorila koordinatorica 9. Centra znanja, nazočili su izaslanik 

Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjednik specijalne policije Alen Klabot, izaslanica 

Ministarstva Hrvatskih branitelja Gorana Marić, izaslanik Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva Pavle Schramadei, izaslanik Gradonačelnika Grada Zagreba Miodrag Demo. Nakon 

uvodnih riječi Marije Lučić, sudionike konferencije je pozdravio izaslanik gradonačelnika Grada 

Zagreba Miodrag Demo. U ime HČZ – ZU u radu konferencije sudjelovali su: predsjednik Branko 

Gačak, zatim dopredsjednik Igor Majetić te glavni tajnik Neven Cugelj i njegov zamjenik Mladen 

Lalić. Iz uvodnog izlaganja koordinatorice 9. Centra znanja ističemo uvjetnu podjelu 

funkcioniranja braniteljskih i stradalničkih udruga kroz razdoblja, od kojih je prvo od 1992. do 

2016. i označava razdoblje osnutka prvih udruga pa do početka rada udruga iz 9. CZ do 2016.; 

zatim razdoblje od 2017. do 2019. koje označava novo razdoblje za udruge proistekle iz 

Domovinskog rata kada su i institucije počele shvaćati da su branitelji i stradalnici temelj civilnog 
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društva i kada je 2017. Ministarstvo hrvatskih branitelja s Nacionalnom zakladom za razvoj 

civilnog društva o financiranju braniteljskih i stradalničkih udruga sklopilo Sporazuma o suradnji. 

To je ono što činimo danas, odnosno „učimo“ kako bi se što prije pripremili za traženje i 

pronalaženje novih izvora financiranja u periodu od 2020. do 2030. U novom razdoblju ključno je 

da na temelju naučenih lekcija iz sadašnjeg vremena utječemo na braniteljske i stradalničke 

udruge i cjelokupnu braniteljsku i stradalničku populaciju u cilju ukazivanja na da se braniteljske i 

stradalničke udruge moraju početi financirati iz EU fondova i drugih izvora, koji nude mogućnosti 

i prostor za rad u nadolazećem programskom razdoblju. U okviru prezentacija rada udruga 

sudjelovali su predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestali hrvatskih branitelja Ljiljana 

Alvir, zatim predsjednik HČZ – ZU Branko Gačak te predsjednik Zajednice udruga hrvatskih 

branitelja liječenih od PTSP-a Tihomir Trešćec. Gospođa Ljiljana Alvir održala je prezentaciju na 

temu „28 godina potrage za nestalim osobama u Domovinskom ratu“ a predsjednik Hrvatskog 

časničkog zbora – Zajednice udruga Branko Gačak na temu „Hrvatski časnički zbor – Zajednica 

udruga: jučer – danas – sutra“. U svom izlaganju govorio je o povijesnom razvoju HČZ od 1991. 

Do danas, današnjim izazovima pri čemu naglašava aktivnosti njegovih udruga-članica u zemlji i 

inozemstvu (bilaterala i multilaterala – CIOR i Gaminger inicijativa) te izazovima u budućnosti.  

U nastavku je dr. Elvira Koić prezentirala rezultate istraživanje o kvaliteti života hrvatskih 

branitelja liječenih od PTSP-a. O problemima s kojima se susreću danas i planovima za sutra 

govorila Ivana Marinović, koordinatorica za projekte u Zajednici udruga hrvatskih civilnih 

stradalnika iz Domovinskog rata, koja je svoje emotivno iskustvo podijelila sa svim sudionicima 

Konferencije. Predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Sandra Rapčak 

predstavila je udrugu osnovanu u Vukovaru 2007. godine. Udruga i danas ima sjedište u Vukovaru 

i djeluje na području cijele Hrvatske i ima 11 županijskih podružnica te 400 aktivnih članova. 

Predsjednik HVIDRA-e Maksimir Zvonimir Zakošek, predstavio je ovu temeljnu udrugu također 

naglasivši važnost umrežavanja, komunikacije, zajedničkih aktivnosti, edukacije, kvalitetnih 

programa i međusobnih susreta poput ove konferencije. U ime udruga-članica 9. Centra znanja 

zaključno je sve pozdravio predsjednik Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“ 

gospodin  Ivan Krupec. Konferencija je završila oko 18 sati, prigodnim domjenkom i 

umrežavanjem članica 9. Centra znanja. 

 

2.12.  Sudjelovanje vodstva HČZ-ZU RH na skupštinama i programima koje su  

 provodile gradske i županijske organizacije – članice HČZ-ZU 

 

  Dana 26. siječnja 2019. godine održana je redovna izvještajna i 4. izborna skupština HČZ 

grada Ogulina. Skupština je održana po dnevnom redu. Za novog predsjednika HČZ grada Ogulina 

izabran je umirovljeni pukovnik Miko Kolić, za dopredsjednika pričuvni poručnik Damir Kejžar, a 

za tajnicu Mateja Lipošćak. Ispred HČZ-ZU na skupštini nazočio je dopredsjednik HČZ-ZU Igor 

Majetić.  

 

  Dana 25.ožujka 2019. godine održane su Izvještajna sjednica Skupštine Saveza udruga HČZ 

Koprivničko-križevačke županije, a potom i izvještajna Skupština HČZ Grada Koprivnice.  

Točke dnevnih redova odnosile su se na uobičajena izvješća o radu za prethodnu godinu, 

planovima rada za tekuću te financijskim izvješćima za proteklu godinu. Uz navedeno su 

podnesena Izvješća Nadzornih odbora i Sudova časti. Temeljem telefonskog poziva predsjednika 

HČZ Grada Koprivnice, sjednicama je u ime HČZ ZU nazočio predsjednik Branko Gačak, koji je 

nakon radnog dijela sjednice informirao nazočne članove HČZ Grada Koprivnice i HČZ Saveza 

udruga Koprivničko-križevačke županije te goste o planiranim aktivnostima utvrđenim godišnji 

Planom HČZ ZU. U okviru kraćeg obraćanja upoznao je s planiranim aktivnostima koje u velikoj 

mjeri ovise o dodijeljenim sredstvima Ministarstva obrane, zatim odobrenim sredstvima nakon 

prijave na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja te o sredstvima Nacionalne zaklade za civilno 

društvo. Prilikom izlaganja osvrnuo se na glavne planirane aktivnosti u inozemstvu (Gaminger i 

NATO CIOR) te planirane aktivnosti koje se provode na području RH. U tom kontekstu spomenuo 

je i aktivnosti koje se provode u okviru Nacionalne zaklade u civilno društvo te o aktivnosti 

tijekom kojih će predstavnici HČZ ZU stjecati nova znanja i vještine te ih prenositi na članice, 

odnosno matične udruge i/ili saveze udruga. Nadalje, predsjednik HČZ ZU odgovorio je na 
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nekoliko pitanja vezanih uz hodočašće u Lourdes te o pitanja vezana uz bolju vidljivost 

udruga i njihovog rada u lokalnim sredinama i na državnoj razini. 

 

  Dana 29. ožujka 2019.godine održana je godišnja izvještajna i izborna Skupština HČZ 

Grada Novske, Općina Jasenovac i Lipovljani. Sjednici je uz predstavnike braniteljskih udruga s 

područja Novske, Jasenovca i Lipovljana udruženih u Odbor za branitelje Grada Novske, nazočio i 

gradonačelnik Marin Pilipić. Tijekom izvještajnog dijela sjednice Skupštine (točke dnevnog reda 

od br. 1. do 8.) podnesena su izvješća Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i Financijsko 

izvješće za 2018., zatim je donesen Program rada i financijski plan za 2019. te  utvrđen iznos 

godišnjih članarina. U dijelu rada sjednice koji se odnosio na izbor tijela, uključujući IO, NO i SČ 

(točke dnevnog reda od broja 9. do 12.) potvrđeni su raniji članovi navedenih tijela. Temeljem 

primljenog poziva sjednici je u ime HČZ ZU nazočio predsjednik Branko Gačak, koji je nakon 

radnog dijela, odnosno u okviru točke 13. dnevnog reda  sjednice zahvalio na pozivu te uputio 

poruke vezane uz temeljne odredbe Statuta i Programska načela HČZ ZU koje se odnose na 

karakter HČZ-a kao braniteljske, strukovne i iznadstranačke te isključivanje mogućih podjela koje 

bi bile vezane uz različitosti. Tijekom vremena u okviru točke 14. (Slobodna riječ) u okviru kraćeg 

obraćanja upoznao je s planiranim aktivnostima koje u velikoj mjeri ovise o dodijeljenim 

sredstvima Ministarstva obrane, zatim odobrenim sredstvima nakon prijave na natječaj Ministarstva 

hrvatskih branitelja te o sredstvima Nacionalne zaklade za civilno društvo. Prilikom izlaganja 

osvrnuo se na glavne planirane aktivnosti u inozemstvu (Gaminger i NATO CIOR) te planirane 

aktivnosti koje se provode na području RH. U tom kontekstu spomenuo je i aktivnosti koje se 

provode u okviru Nacionalne zaklade u civilno društvo te o aktivnosti tijekom kojih će predstavnici 

HČZ ZU stjecati nova znanja i vještine te ih prenositi na članice, odnosno matične udruge i/ili 

saveze udruga. Nadalje, predsjednik HČZ ZU odgovorio je na nekoliko pitanja vezanih uz 

hodočašće u Lourdes, zatim pitanjima vezanim uz zajedničku aktivnost pod nazivom „Slavonija 

2019.“ te informiran o odluci Predsjednice RH vezanoj uz ustrojavanje medalje „Zapadna Slavonija 

1991.“  

 

Dana 24. svibnja 2019. godine održana je Godišnja izvještajna skupština HČZ Virovitica  

Na poziv HČZ Virovitice predsjednik HČZ ZU brigadir u miru Branko Gačak nazočio je radu 

godišnje izvještajne skupštine HČZ-a Virovitica. Skupština je održana  u petak, 24. svibnja 2019.  

održao je u restoranu Strukovne škole u Virovitici. Tijekom skupštine su usvojena izvješća o radu, 

financijsko te izvješće Nadzornog odbora i Suda čast. Jednoglasno su usvojeni i program rada te 

financijski plan za 2019. godinu. U radu Skupštine sudjelovalo je 35 članova HČZ Virovitica te 

brojni gosti, među kojima i dožupan Virovitičko-podravske županije Darko Žužak i 

dogradonačelnik grada Virovitice Damir Marenić te brojni predsjednici i predstavnici braniteljskih 

udruga s područja grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. 

Predsjednik HČZ Virovitice Davor Špoljarić podnio je Izvješće o radu za 2018. godinu koje je 

obilovalo brojnim aktivnostima udruge između kojih se mogu istaknuti organiziranje predavanja o 

Domovinskom ratu u osnovnim školama, promicanje Domovinskog rata kroz sudjelovanje u 

brojnim organizacijama, od kojih je posebno istaknuta potporu u organizaciji tribine o 

Domovinskom ratu Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja na čelu s predsjednicom 

Anđom Oljačić. Iznesen je i Program rada za 2019. godinu koji također obiluje brojnim 

aktivnostima što ovu udrugu po aktivnosti svrstava u sam vrh udruga Hrvatskog časničkog zbora 

na državnoj razini. Nakon podnesenih izvješća, predsjednik Davor Špoljarić uručio je priznanje 

predsjedniku HVIDR-e grada Virovitice Mirku Poljancu na nesebičnom radu u promicanju 

Domovinskog rata i pomoći u radu Udruge. Predsjednik HVIDR-e Virovitica Mirko Poljanac 

zahvalio se na dodijeljenom priznanju te istaknuo da to priznanje smatra i priznanjem njegovoj 

udruzi i Koordinaciji braniteljskih udruga grada Virovitice.  

žU okviru obračanja gostiju, prigodnim riječima nazočne su pozdravili predsjednik Koordinacije 

braniteljskih udruga s područja bivše općine Virovitica Zvonko Kožnjak, koji se zahvalio udruzi i 

njenom predsjedniku Davoru Špoljariću i HČZ Virovitice na odličnoj suradnji posebno istaknuvši 

projekt opremanja spomen sobe Domovinskog rata. Čestitkama se pridružila i predsjednica 

Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije Anđa Oljačić 

zahvalivši članovima Hrvatskih časničkog zbora na velikoj pomoći u organizaciji tribine o 
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Domovinskom ratu koja je poprimila epitet najbolje organizirane tribine tog tipa u 

Hrvatskoj. Dogradonačelnik Virovitice Damir Marenić pohvalio je članove udruge na odličnom 

radu te, uz obećanje na daljnjoj potpori u radu, zahvalio se na doprinosu koji su dali u 

Domovinskom ratu u obrani Lijepe naše. 

Dožupan Darko Žužak u svom pozdravu istaknuo je proslavu 25. obljetnice 81. gardijske bojne te 

čestitao članovima pripadnicima 81. gardijske bojne njihovu obljetnicu. Osvrnuo se i na veliku 

smrtnost hrvatskih branitelja te najavio pripajanje Ureda državne uprave Virovitičko-podravskoj 

županiji uz obećanje da će to sigurno uticati na još bolju suradnju s udrugama proisteklih iz 

Domovinskog rata. Na kraju je nazočne pozdravio i predsjednik nacionalne udruge Hrvatskog 

časničkog zbora brigadir Branko Gačak pohvalivši duh zajedništva i izvrstan rad HČZ Virovitice 

unutar HČZ ZU te izvrsnu suradnju unutar udruga proizašlih iz Domovinskog rata Virovitice I 

Virovitičko-podravske županije. Članak i fotografije objavljene su na WEB stranici HČZ-ZU:. 

 

U periodu od 01. srpnja do 30. rujna održana je skupština HČZ Brodsko-posavske 

županije. Na Skupštini je donijeta odluka o pristupanju HČZ-ZU. Zbog obveza članova 

predsjedništva, kao i ograničenih financijskih sredstava, nismo bili u mogućnosti nazočiti održanoj 

Skupštini. 
 

Dana 20. prosinca 2019. održana je Izborna Skupština Hrvatskog časničkog zbora 

Samobora i Svete Nedelje, u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb Tigrova, Stari Hrast 55, Rakitje,  

Hrvatski časnički zbor Samobora i Svete Nedelje održao je Izbornu Skupštinu, 20. prosinca 2019. 

Skupština je započela u 17:30 sati odavanjem počasti (polaganjem vijenca i paljenjem svijeća) kod 

Spomenika poginulim, nestalim i umrlim Tigrovima te nastavljena u 18:00 sati radom sjednice 

Izborne Skupštine, koja je održana u zgradi Ustanove za sveobuhvatnu skrb Tigrova u Rakitju. 

Tijekom sjednice podnesena se izvješća o radu, zatim blagajničko izvješće, izvješće Nadzornog 

odbora i izvješće Časnog suda za tekuću godinu te usvojen Plan rada i Financijski plan za 2020. 

godinu. Nakon redovnog izvještajnog dijela sjednice pristupilo se izboru predsjednika i udruge. Za 

predsjednika je ponovo izabran stožerni brigadir u mirovini Rozarijo Rozga, a sastav tijela (Izvršni 

odbor, Nadzorni odbor i Časni sud) djelomično je osvježen novim članovima.  

Odavanju počasti Tigrovima i sjednici Skupštine su nazočili gosti iz Zveze Slovenskih Čatnikov 

Brežice, predstavnici Grada Samobora, Odbora za branitelje Grada Samobora, Samoborske Garde 

te drugi gosti, koji su se na kraju sjednice zahvalili na uspješnoj suradnji a ponovo izabranom 

predsjedniku i članovima tijela čestitali na izboru i ponovnom izboru. Izbornoj Skupštini je u ime 

HČZ – ZU nazočio predsjednik  Branko Gačak. 
 

Dana 23. prosinca 2019. održana je  izvještajna Skupština Hrvatskog časničkog zbora 

Koprivničko-križevačke županije, u Domu željezničara, Koprivnica, 23. prosinca 2019. godine 

Hrvatski časnički zbor Koprivničko-križevačke županije održao je Izvještajnu Skupštinu, 23. 

prosinca 2019. godine.  Skupština je započela u 18:00 sati podnošenjem Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća za 2019. godinu te usvajanjem Plana rada za 2020. godinu. Skupštinu je 

otvorio predsjednik HČZ KKŽ Zdravko Dimač, a uz članove matičnih udruga-članica, nazočni su 

joj bili i njihovi predsjednici HČZ Koprivnice Mladen Lukačić i HČZ Sveti Petar Orehovec 

Dragutin Gajski. Tijekom sjednice usvojen je prijedlog novog Statuta HČZ Saveza udruga 

Koprivničko-križevačke županije. Naime, u Koprivnici je novoustrojena nova udruga HČZ-a, koja 

će pod nazivom: HČZ „Dragovoljci domovinskog rata“ djelovati u okviru Saveza udruga 

Koprivničko-križevačke županije. Navedena udruga HČZ-a podnijela je zahtjev za registracijom u 

Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. Sjednici je nazočio i predsjednik 

novoustrojene udruge Tomislav Smonk, koji je ukratko informirao o novoustrojenoj udruzi. 

Tijekom sjednice Skupštine predsjednik HČZ Koprivničko-križevačke županije zahvalnicama se 

zahvalio na dosadašnjem radu članovima i ranijim dužnosnicima udruge Josipu Behinu, 

Krunoslavu Sajku i Željku Ivaniću.   Izvještajnoj Skupštini je u ime HČZ – ZU nazočio 

predsjednik  Branko Gačak. 

 

 

2. 13. Informiranje članstva i javnosti 
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Na našoj WEB stranici mjesec dana prije održavanja aktivnosti objavljujemo 

programe provedbe. U tijeku i nakon održavanja programa pored objava elektronskih medija 

(novine, radio, TV na lokalnoj i državnoj razini) na našoj WEB stranici dajemo detaljne obavijesti 

o provedbi aktivnosti. 
 

O provedenim aktivnostima objavljeno je puno članaka i fotografija , a isti su dostupni na WEB stranici 

HČZ-ZU RH. – www.hcz-zu.hr  ,  WEB stranicama MORH-a, MHB, Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva, i drugih 

 

 

 

3. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I BLAGDANA I PREZENTACIJA I AFIRMACIJA 

DOMOVINSKOG RATA I NJEGOVIH  SUDIONIKA 

 

Tijekom 2019. godine sudjelovali smo slijedećim aktivnostima:: 
 

Obilježavanje 26. obljetnice Vojnoredarstvene operacije „Maslenica 93“, održavano je 

od  19. siječnja do 13. veljače. Na temelju poziva organizacijskog odbora Zadarske županije, 

MORH-a i GSOS RH na ovoj obljetnici je, ispred HČZ-ZU, dana 22. siječnja sudjelovao počasni 

predsjednik HČZ-ZU Rozarijo Rozga. Program je počeo polaganjem vijenaca i paljenjem lampaša 

na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 3.bojne 3.gardijske brigade 

„Kune“ u VRO „Maslenica 93“ u Kašiću, potom kod spomen obilježja poginulim hrvatskim 

braniteljima 4.gardijske brigade „Pauci“ u Islamu Latinskom. Počast je odana poginulim 

pripadnicima HRM na rivi u Posedarju, a za sve poginule branitelje u VRO „Maslenica 93“ počast 

je odana kod križa na zaštitnom pojasu D-8 uz odmorište sjeverne strane mosta Maslenica. Na 

kraju programa održane su svete mise u crkvama Sv. Franje Podgrag – općina Jasenice i crkvi 

Marije Zaštitnice Kršćana u Paljuvu. 

Obljetnica početka Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj održana je 2. ožujka u 

Pakracu. Temeljem dopisa predsjednika HČZ-ZU gradonačelnici grada Pakraca na ovom 

obilježavanju u ime HČZ-ZU sudjelovali su: predsjednik HČZ Pakraca i Lipika, Božidar Lujanac i 

predsjednik HČZ Novske, Edvard Bogović. 

 

  Obilježena 27. obljetnica ustrojavanja HVO, Knin, 6. travnja 2019. 

 Na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja, dopredsjednik Hrvatskog časničkog zbora –  

Zajednice udruga – Igor Majetić, nazočio je središnjoj svečanosti obilježavanja 27. godišnjice 

ustrojavanja Hrvatskog vijeća obrane, koje je održano u Kninu, 6. travnja 2019. godine. Aktivnosti 

su provođene sukladno programu i protokolu provedbe aktivnosti obilježavanja. Svečani program 

započeo je polaganjem vijenaca na Spomeniku Hrvatske pobjede ''Oluja '95.'' na Trgu dr. Ante 

Starčevića u 9 sati, a u 10 sati je u u Gospinoj crkvi služena Sveta misa za sve poginule branitelje 

u Domovinskom ratu. Svečana akademija u Domu hrvatske vojske održana je u 11,30 sati, a 

nakon koje je održan prigodni domjenak za sve uzvanike. Hrvatsko vijeće obrane bilo je oružana 

snaga, najviše izvršno i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg-Bosne te glavna oružana 

snaga Hrvata u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata u BiH. Hrvatsko vijeće obrane osnovano je 8. 

travnja 1992. što se slavi kao Dan utemeljenja HVO-a. Nakon Daytonskog sporazuma HVO je 

definiran kao hrvatska komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme 

obrane 2005. godine, transformiran je u 1. pješačku (gardijsku) pukovniju, jednu od tri pukovnije 

u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. 
 

Obilježavanje 25. obljetnica ustrojavanja 81. gardijske bojne „Kumovi“ Virovitica, 

26. travnja 2019.  

  Na poziv predsjednika HČZ Virovitice i ratnog zapovjednika 81. gardijske bojne  

„Kumovi“, dana 26. Travnja, predsjednik HČZ-ZU – Branko Gačak sudjelovao je na aktivnostima 

obilježavanja 25. obljetnice ustrojavanja 81. gardijske bojne „Kumovi“ iz Virovitice. Uz službene 

aktivnosti koje su se sukladno predviđenom programu proslave odnosile na službeni dio počevši s 

obraćanjima službenog voditelja programa, obraćanja zapovjednika 81. gardijske bojne i uzvanika 

i gostiju, dodjele odličja i svečani objed, neformalni dio iskoristio sam za kraća ruženja s 

http://www.hcz-zu.hr/
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uzvanicima – predstavnicima MHB i MORH-a te predstavnicima braniteljskih udruga koje su 

članice Nacionalne zaklade za civilno društvo i Centara znanja. Isto tako, dio vremena proveo sam 

s predsjednicima i drugim predstavnicima HČZ Virovitice i HČZ Slatine. Teme razgovora s 

članicama HČZ ZU odnosile su se na provedbu aktivnosti HČZ ZU koje su utvrđenje Planom rada 

za 2019. godinu a čija je provedba planirana u vremenu od svibnja do rujna tekuće godine. 

 

Obilježavanje 24. obljetnica vojno-redarstvene operacije „Bljesak“, Okučani, 1. 

svibnja 2019. 

Temeljem dopisa ministra hrvatskih branitelja (Klasa: 007-03/19-01/19, Ur broj: 522-07/2- 

1-19-1) od 17. travnja 2019. godine,  pozivnice za obilježavanja središnje svečanosti koja je 

održana 1. svibnja 2019. godine u Okučanima, aktivnosti je u ime HČZ ZU sudjelovao 

predsjednik Branko Gačak. U sastavu izaslanstva bili su bojnik u miru Milorad Milenković i 

pričuvni desetnik Dragutin Dubravec. Predstavnici HČZ ZU sudjelovali su u aktivnostima 

programa, uključujući obilazak TT zbora i izložene vojne tehnike, zatim ceremoniji dočeka 

uzvanika  počasnom postrojbom HKoV (predsjednica RH, predsjednik Sabora, izaslanik 

predsjednika Vlade RH – potpredsjednik Vlade i ministar obrane, ministar hrvatskih branitelja, 

ministar unutarnjih poslova, i drugi), svečanosti polaganja vijenaca, svetoj misi u Crkvi svetog 

Vida te zajedničkom vojničkom ručku i moto-defileu posvećenu VRO „Bljesak“. U okviru 

neformalnih druženja predsjednik se sastajao s čelnim predstavnicima OS RH i MORH-a te 

predstavnicima drugih braniteljskih udruga koje su članice Nacionalne zaklade za civilno društvo i 

Centara znanja. U povratku se izaslanstvo sastalo s predstavnicima HČZ Novske u Novskoj oko 

provedbe aktivnosti Plana rada HČZ ZU za 2019. koje se provode tijekom proljetnih i ljetnih 

mjeseci tekuće godine.   

 

Svečani program Povratak pobjednika povodom povratka MiG-a 21 legendarnog 

hrvatskog pilota Rudolfa Perešina iz Austrije, Zagreb, 12. svibnja 2019.  

Svečani program Povratak pobjednika povodom povratka MiG-a 21 legendarnog 

hrvatskog pilota Rudolfa Perešina iz Austrije organiziran je ispred zgrade Ministarstva obrane 

Republike Hrvatske. U ime Hrvatskog časničkog zbora – zajednice udruga, nazočna je bila 

poslovna tajnica HČZ-ZU Snježana Dukić. 
 

Obilježavanje 28. obljetnice Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana HKoV-a u 

Zagrebu, 25. do 28. svibnja 2019. godine  

U vremenu od 25. do 20. svibnja održane su aktivnosti obilježavanja 28. obljetnice 

Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana HKoV-a. Po pozivu Ministarstva hrvatskih branitelja, 

dana 26. svibnja predsjednik HČZ-ZU je sudjelovao u programu na ŠRC Jarun, a dana 28. svibnja 

na svečanoj akademiji u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu, ispred HČZ-ZU 

prisustvovali su predsjednik Branko Gačak i dopredsjednik Igor Majetić. 
 

Prijem u Uredu Predsjednice RH povodom Dana državnosti, Zagreb, 25. Lipnja 

2019.  

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović upriličila je svečano primanje 

povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Za tu prigodu Predsjednica je uputila pozivnice 

Predsjedniku HČZ-ZU Branku Gačak i počasnom predsjedniku HČZ-ZU Rozariju Rozga. Pozvani 

se međutim zbog ranije dogovorenih obveza nisu mogli odazvati na svečani prijem, te je o tome 

uz isprike obaviješten Ured predsjednice RH. 

 

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 

24. obljetnica vojno-redarstvene operacije „Oluja“, Knin, 05. kolovoza 2019.   

Aktivnostima svečanosti obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Danu  

hrvatskih branitelja, koja je održana u Kninu, 5. kolovoza 2019. godine sudjelovao je državni vrh 

RH. Podizanjem zastave na kninskoj tvrđavi i čitanjem povjesnice VRO-a Oluja obilježen je Dan 

pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, kao i 24. obljetnica oslobodilačke 

vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja. Središnja svečanost Dana pobjede održava se u Kninu u 

kojem se 5. kolovoza točno u podne zavijorila hrvatska zastava, što je simbolično označilo kraj 

srpske pobune i agresije na Hrvatsku. Nakon programa na kninskoj tvrđavi, program je nastavljen 
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u crkvi Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta, gdje je služena sveta misa za domovinu. Nakon 

svete mise za Domovinu, položen je zajednički vijenac, koji su položili su predsjednica Republike 

i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, 

predsjednik Hrvatskog Sabora, Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej 

Plenković te predsjednica Zajednice udruga nestalih i poginulih hrvatskih branitelja Ljiljana 

Alvir.  Polaganju vijenca prethodila je budnica ulicama Knina, koju je svirao orkestar Oružanih 

snaga Republike Hrvatske. Neposredno prije polaganja vijenaca počasni postroj dao je prijavak 

predsjednici Republike i vrhovnoj zapovjednici Oružanih snaga Grabar-Kitarović, koja je obavila 

smotru postroja. Tijekom poslijepodnevnih sati je organizirana smotra naoružanja i vojne opremu 

Hrvatske vojske. U ime Hrvatskog časničkog zbora - Zajednice udruga hodočašću je nazočio 

glavni tajnik, brigadir Neven Cugelj. 

 

Obilježavanje 26. obljetnice VRO „Medački Džep“, Gospić, 9. rujna 2019.  

Svečanom obilježavanju nazočili su izaslanik predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OS 

Ante Deur, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Darko Nekić, izaslanik predsjednika Vlade 

RH ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra 

unutarnjih poslova umirovljeni general Mladen Markač, državni tajnik Ministarstva obrane 

Zdravko Jakop, zamjenik načelnika GS OSRH general pukovnik Drago Matanović, zamjenik 

glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić,  župan Ličko-senjske županije Darko Milinović, 

predstavnici lokalnih samouprava Ličko-senjske županije, generali, ratni zapovjednici, hrvatski 

branitelji, članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, predstavnici udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata te građanstvo okupljeno u čast VRO „Medački džep“. Budnicom 

ulicama grada Gospića, u izvođenju Orkestra OS, započelo je obilježavanje VRO Medački džep, a 

potom je služena Sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u Katedrali 

Navještenja Blažene Djevice Marije. Nakon svete mise, pred Spomenikom hrvatskim braniteljima 

u središtu Gospića položen je zajednički vijenac obitelji poginulih hrvatskih branitelja u 

VRO „Medački džep“ te zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske koji su položila izaslanstva. 

Po završetku središnje svečanosti na Trgu Stjepana Radića, izaslanstva su se uputila položiti 

vijenac i zapaliti svijeće u Vojarni 9. GBR „Vukovi“ te kod spomen-obilježja „Velebitskim 

junacima“ kako bi počast odali svim poginulim hrvatskim braniteljima. Tijekom cijelog dana 

posjetitelji imaju priliku razgledati Taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme na Trgu Stjepana 

Radića. U ime Hrvatskog časničkog zbora - Zajednice udruga hodočašću je nazočio dopredsjednik 

Igor Majetić. 

 

Obilježavanje 28. obljetnice HRM, Split i Dubrovnik, 19. i 20. rujna 2019.  

Obilježavanje 28. obljetnice Dana Hrvatske ratne mornarice održano je na više mjesta u Republici 

Hrvatskoj, a počasni predsjednik HČZ-ZU stožerni brigadir u miru Rozarijo Rozga nazočio je 

aktivnostima u Splitu i Dubrovniku. Predstavnik HČZ-ZU sudjelovao je u aktivnostima polaganja 

vijenca i paljenju svijeća ispred spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u 

Domovinskom ratu u Splitu, 19. rujna te aktivnostima u Dubrovniku 19. i 20. rujna. Aktivnosti 

koje su provedene tijekom četvrtka, 19. rujna uključivale su nazočenje večernjoj Svetoj misi za 

poginule i umrle hrvatske branitelje u Katedrali uznesenja Blažene djevice Marije u Dubrovniku te 

svečanom koncertu „Mi smo hrvatski mornari“ u kojem su sudjelovali Orkestar HRM-a, Mješoviti 

pjevački zbor HRM-a, Mješoviti zbor „Libertas“, Dubrovački komorni zbor, klapa „Sveti Juraj“ 

HRM i drugi. U petak, 20. rujna 2019. obilježavanje je započelo jutarnjom budnicom Orkestra 

HRM-a preko Straduna, nakon čega su položeni vijenci na  gradskom groblju „Boninovo“ u 

spomen na sve poginule branitelje te središnja svečanost obilježavanja 28. obljetnice Hrvatske 

ratne mornarice. Tijekom središnje svečanosti nazočnima su se obratiti zapovjednik HRM 

komodor Ivo Raffanelli, načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov , savjetnik Predsjednice 

RH za obranu i nacionalnu sigurnost dr. sc. Zrinko Petener, te izaslanik predsjednika Vlade RH 

potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević,   
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Obilježavanje 28.godišnjice ustrojavanja Glavnog stožera OS RH, 

Zagreb, HVU „Dr. Franjo Tuđman“, 27. rujna 2019.  

Povodom obilježavanja 28. godišnjice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga 

Republike Hrvatske u petak, 27. rujna 2019. na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ 

održan je okrugli stol o ulozi i djelu stožernog generala Zvonimira Červenka. Okruglom stolu 

nazočili su izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost 

Zrinko Petener, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog 

stožera OSRH general zbora Mirko Šundov, zamjenik načelnika Glavnog stožera general-

pukovnik Drago Matanović, predstavnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga te brojni gosti i 

uzvanici. Okruglom stolu je u ime HČZ-ZU nazočio predsjednik Branko Gačak. 

 

Obilježavanje Dana policije, Zagreb, 27. rujna 2019.  

 Ministarstvo unutarnjih poslova ovogodišnje obilježavanje Dana policije i njezinog 

zaštitnika, svetog Mihovila, započelo je 27. rujna, odavanjem počasti na zagrebačkom groblju 

Mirogoj i na Krematoriju. Nakon jutarnjeg programa, obilježavanje je nastavljeno središnjom 

svečanošću, koja je održana u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“. Središnjoj svečanosti je u 

ime HČZ-ZU nazočio predsjednik Branko Gačak. 

 

  Obilježavanje 28. obljetnice napada na Karlovac, 4. do 12. listopada 1991. 

  U sklopu obilježavanje 28. Obljetnice napada na Karlovac, 4. do 12. listopada 1991., Savez 

udruga HČZ Karlovačke županije imao niz aktivnosti. Sukladno Programu rada za 2019. godine 

provela je u okviru projekta Promicanje vrijednosti Domovinskog rata aktivnosti vezane uz 

obilježavanje 28.obljetnice Napada na Karlovac 4. listopada1991. godine. U okviru ovogodišnjeg 

obilježavanja 28. obljetnice napada na Karlovac, na sam dan napada organiziran je „Sat povijesti o 

Domovinskom ratu“  u Osnovnoj školi Turanj i otvorena izložba fotografija pod nazivom „Turanj 

1991.“ i izložba eksponata naoružanja iz Domovinskog rata. Članovi Saveza udruga Karlovačke 

županije i HČZ Karlovca sudjelovali su otvorenju „Darovne izložbe Karlovcu“ akademskih slikara 

Petra Grgeca i Danijela Butale. U okviru zajedničke komemoracije na Turnju položeni su vijenci i 

zapaljene svijeće ispred spomenika na Turnju. Sljedećeg dana, 5. listopada HČZ SU Karlovačke 

županije ugostio je osmočlano izaslanstva HČZ Grada Pule, koja je bila u obilasku karlovačke 

bojišnice te u posjet „Muzeju Domovinskog rata Karlovac“ na Turnju. Prezentaciju obrane Grada 

Karlovca i crta bojišnice u vremenu od 1991. do 1995. godine održali su ratni zapovjednici 110. 

brigade ZNG (kasnije HV) , brigadir u mirovini Branko Halužan i bojnik u mirovini Ivan Kolenc. 

Aktivnosti obilježavanja završile su 12. listopada, kada je HČZ Savez udruga Karlovačke županije 

bio domaćin sudionicima biciklističkog ultra-maratona „Grude – Vukovar“ koju je provodila udruga 

„Glasnici Istine“. Sudionici ultra-maratona posjetili su „Muzej Domovinskog rata Karlovac“. 

 

 

27. vojno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, M. Bistrica, 6. listopada 2019. 

U organizaciji Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u nacionalnom marijanskom  

svetištu u Mariji Bistrici, 6. listopada 2019. započelo je 27. hodočašće Hrvatske vojske, policije i 

branitelja. Uz brojne pripadnike Hrvatske vojske, policije i hrvatske branitelje, kao i članove 

obitelji poginulih, nestalih, preminulih i stradalih hrvatskih branitelja, na hodočašću su sudjelovali 

predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-

Kitarović, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević sa suradnicima, 

potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja 

Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih  snaga RH general zbora Mirko Šundov, 

glavni ravnatelj policije Nikola Milina, predstavnici Vojnih ordinarijata, predstavnici braniteljskih 

udruga i drugi. U ime Hrvatskog časničkog zbora - Zajednice udruga hodočašću je nazočio 

dopredsjednik Igor Majetić.  

 

  Komemoracija povodom pete godišnjice smrti Nevenke Topalušić, Vrbovec, 21. 

listopada 2019. 

Nakon obilježavanja pete godišnjice smrti Nevenke Topalušić u Zagrebu, u nedjelju i  
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ponedjeljak, 20. i 21. listopada 2019., aktivnosti su nastavljene paljenjem svijeća ispred grobnice 

Nevenki Topalušić na Gradskom groblju u Vrbovcu, zatim polaganjem vijenca i paljenjem svijeća 

kod Spomenika hrvatskim braniteljima „Hrvatska kocka“ u središtu Vrbovca te svetom misom 

zadušnicom u vrbovečkoj Crkvi Svetog Vida. Obilježavanju pete godišnjice smrti u Vrbovcu 

nazočili su Nevenkina djeca, Dubravko, Željko, Ana i Marija te suprug Branko sa članovima 

svojih obitelji, zatim ratni suborci iz 51. samostalne bojne Vrbovec i 2. gardijske brigade 

„Gromovi“, te pripadnici braniteljskih udruga, Hrvatskog časničkog zbor Vrbovec, zatim 

vrbovečke HVIDR-e, „Crnih mambi“ i Zajednice udruga Hrvatskog časničkog zbora. U 

aktivnostima obilježavanja godišnjice smrti Nevenke Topalušić sudjelovali su i predstavnici 

Ministarstva hrvatskih branitelja, državni tajnik Ivan Vukić i pomoćnik ministra Dinko Tandara te 

zamjenik gradonačelnika Ivica Strnščak koji je i sam kao pripadnik 51. samostalne bojne bio 

suborac pokojne Nevenke tijekom 1991. i 1992. godine. Nakon paljenja svijeća ispred grobnice 

Nevenki Topalušić, zapaljene su svijeće pripadnicima 51. bojne, Dubravku Smolecu i Damiru 

Rubenčiću, koji su u okviru završnih operacija za oslobađanje Zapadne Slavonije „Orkan 91“, 

poginuli u Subockoj, 28. prosinca 1991. godine. 

 

Komemoracija kod spomen obilježja „Trokut“ kod Novske, 29. listopada 2019.  

Kod spomen obilježja „Trokut“, Novska, u ponedjeljak, 29. listopada održana je 

komemoracija povodom sjećanja na prve oslobodilačke operacije, krajem 1991. godine u kojima 

je život izgubilo 314 hrvatskih branitelja iz 17 postrojbi. Dana 29. listopada 1991. započela je 

operacija „Orkan 91“ koja je trajala do 3. siječnja 1992., odnosno uspostave tzv. „Sarajevskog 

primirja“, koja predstavlja prvu značajniju pobjedu Hrvatske vojske i Policije u Domovinskom 

ratu. Ovom operacijom oslobođen je značajni dio okupiranog prostora Zapadne Slavonije te 

spriječena namjera o odsijecanju Slavonije od ostatka Republike Hrvatske. Ova operacija koju 

treba gledati kao na dio zajedničkih operacija na tlu Zapadne Slavonije krajem 1991. godine, 

„Otkos 10“, „Orkan 91“, i „Papuk 91“, oslobođeno je više od 2.200 prostornih kilometara RH te 

stvorene pretpostavke za uspješno oslobađanje Zapadne Slavonije tijekom operacije „Bljesak“, 1. 

do 3. svibnja 1995. godine. Program obilježavanja sastojao se od svete mise te svečane 

komemoracije na kojoj se nazočnima obratio zapovjednik postrojbi OG „Posavina“ general Rudi 

Stipčić, zatim izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Ivan Krupec, zamjenica župana 

Bjelovarsko – bilogorske županije i predstavnica župana suorganizatora, Tomo Medved, ministar 

hrvatskih branitelja, koji je bio izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, te Marin 

Piletić, gradonačelnik Novske. U aktivnostima su tradicionalno sudjelovale i udruge Hrvatskog 

časničkog zbora iz Ivanić Grada, Koprivnice, Novske, Jasenovca i Lipovljana, Pakraca i Lipika, 

Samobora i Svete Nedelje te  Vrbovca, čiji su članovi sudjelovali u operacijama oslobađanja 

Zapadne Slavonije krajem 1991. godine. Navedene udruge-članice Hrvatskog časničkog zbora – 

Zajednice udruga organizirale su polaganje vijenaca i paljenje svijeća u svojim mjestima i 

gradovima te posjetile mjesta pogibija i spomen obilježja na mjestima pogibije pripadnicima 

postrojbi s njihovog područja. 

 

Obilježena  28. godišnjice stradanja Škabrnje, 18. studenog 2019. 

Središnje odavanje počasti ubijenim braniteljima i civilima Škabrnje, održana je u 18.  

studenog.  Članice-udruge HČZ Zajednice udruga su sukladno svojim godišnjim programima 

aktivnosti sudjelovali u obilježavanjima stradanja Vukovara i Škabrnje. Program je započeo 

formiranjem kolone sjećanja i hodnjom do središta Škabrnje gdje je položen zajednički vijenac 

kod Spomen obilježja masovne grobnice. Nakon toga je u Crkvi Blažene djevice Marije održana 

sveta misa za stradale u Domovinskom ratu. Nakon mise je ponovo formirana kolona koja se kao i 

ranijih godina uputila prema Mjesnom groblju Svetog Luke, gdje su ispred središnjeg križa 

položeni vijenci za stradalnike. Na kraju službenog dijela programa, na Trgu dr. Franje Tuđmana 

za sudionike obilježavanja organiziran je zajednički ručak (vojnički grah). U ime Hrvatskog 

časničkog zbora – Zajednice udruga u aktivnostima programa obilježavanja stradanja Škabrnje 

sudjelovao je dopredsjednik Igor Majetić. Članovi Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske 

županije su ove godine u suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana Brodsko-posavske županije, 

Udrugom Hrvatski Domobran i Hrvatskim društvom političkih zatvorenika, njih pedesetak je 



 20 

sudjelovali u programu obilježavanja te su položili vijence i zapalili lampione kod Spomen 

obilježja masovne grobnice i Središnjeg križa na mjesnom groblju Svetog Lovre. 

 

Obilježavanje 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje 

Tuđmana, Zagreb, 10. prosinca 2019. 

 Obilježavanje 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana 

(aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku na 

Gradskom groblju Mirogoj i Ministarstva obrane na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ – Okrugli stol 

„Dr. Franjo Tuđman – vrhovni zapovjednik i državnik“) održana je 10. prosinca 2019.  

Obilježavanje je započelo oko 9 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod groba dr. Franje 

Tuđmana. Državno izaslanstvo činili su predsjednica RH, predsjednik Hrvatskog Sabora, 

predsjednik Vlade RH, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane, ministar hrvatskih branitelja te 

drugi dužnosnici RH. Navedenoj aktivnosti na Gradskom groblju Mirogoj na poziv ministra 

hrvatskih branitelja bili su nazočni i čelnici udruga iz Domovinskog rata. Slijedna aktivnost 

održana je na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ u organizaciji Ministarstva obrane RH. Okrugli stol na 

temu „Dr. Franjo Tuđman – vrhovni zapovjednik i državnik“. U radu okruglog stola uz članove 

obitelji Tuđman, nazočili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, izaslanik predsjednice RH 

Zrinko Petener, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, ministar hrvatskih 

branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera HV-a general zbora Mirko Šundov, vojni 

ordinarij biskup Jure Bogdan, ratni zapovjednici te drugi bivši i sadašnji visoki dužnosnici, kadeti 

HVU i drugi. Okrugli stol je otvorio zapovjednik HVU generala-bojnik Mate Pađen te je 

prikazana je videosnimka o prvom predsjedniku RH.  Nakon uvodnih riječi predsjednika Vlade 

RH te potpredsjednika Vlade i ministra obrane o predsjedniku Tuđmanu govorili prof. dr. 

Miroslav Tuđman, zatim akademik Ivica Kostović, general zbora Mirko Šundiov, dr, sc. Vesna 

Škare Ožbolt i general pukovnik Marijan Mareković. Prof. Tuđman govorio je o predsjedniku 

Tuđmanu kao povjesničaru i državniku, dok je akademik Kostović govorio o predsjedniku 

Tuđmanu kao državniku. Generali Šundov i Mareković govorili su o predsjedniku Tuđmanu kao 

vrhovnom zapovjedniku a dr. Skare Ožbolt o predsjedniku Tuđmanu kao mirotvorcu i državniku 

koji je promišljao o ostvarenju ciljeva uz brigu za svaki ljudski život i uz što manje gubitke i 

stradanja. Okrugli stol završio je prigodnim domjenkom sudionika oko 14 sati. Ranije navedenim 

aktivnostima na Gradskom groblju Mirogoj na poziv Ministra hrvatskih branitelja te slijednom 

aktivnosti na HVU „Dr. Franjo Tuđman na poziv potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane 

nazočio je predsjednik HČZ ZU Branko Gačak. 
 

Obilježavanje Dana Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman“ i promocije  

diplomanata diplomskih i preddiplomskih vojnih studija vojnog inženjerstava i vojnog 

vođenja i upravljanja, Zagreb, MORH, 16. prosinca 2019. 

Dan Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, obilježen je svečanom prisegom 

polaznika diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih vojnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno 

vođenje i upravljanje, 16. prosinca 2019. godine. Svečanost je održana u Ministarstvu obrane u 

Domu HV-a “Zvonimir” MORH-a na Krešimirovom trgu, a uz članove obitelji 12. i 13. naraštaja 

kadeta HVU-a, svečanosti je nazočio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika 

Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, zatim  

izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH Zrinko 

Petener, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, načelnik Glavnog stožera 

Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov te članovi obitelji pokojnih Tuđmana, Bobetka, 

Zadre, Matejaša i Matanovića i drugi gosti. Nazočnima su se obratili rektor zagrebačkog 

sveučilišta profesor Boras, ministar obrane Damir Krstičević te izaslanik Predsjednice Zrinko 

Petener. Ministar Krstičević čestitao je 12. i 13. naraštaju kadeta kazavši kako današnja prisega 

predstavlja veliki dan za Hrvatsku vojsku jer je broj od 132 prisegla kadeta isti broj zapovjednica 

ili zapovjednika vodova koji su snažni i obrazovani ljudi te za HV i RH predstavljaju sjajnu 

budućnost. Posebno ističe da se je među priseglim diplomantima i 30-ak žena. Svečanost 

promocije započela je predajom prijelazne Kadetske sablje najbolje polazniku studija, nakon čega 

su rektor profesor Boras, ministar Krstičević te generali Šundov i Pađen zajednički uručili 

diplome. Ovime je promovirano 132 kadeta 12. naraštaja diplomskih studija Vojno inženjerstvo i 
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Vojno vođenje i upravljanje te 12. i 13. naraštaja preddiplomskih studija Vojno 

inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, od kojih je 31 žena. Od ukupnog broja, šest je stranih 

polaznika i to iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Kosovo. Svečanosti je u ime HČZ – 

ZU nazočio predsjednik  Branko Gačak. 

 

 

4. OSTALE AKTIVNOSTI 

 

Od ostalih aktivnosti ističemo administrativno-planske poslove vezane uz prijave na 

natječaje Ministarstva hrvatskih branitelja (MHB) i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 

(NZRCD) te administrativno-financijske poslove izvještavanja o provedbi Programa MHB i 

NZRCD. Ovi poslovi odnose se na kompletiranje natječajne dokumentacije i prijave. Nakon čega 

slijedi postupak vrednovanja projekata te potpisivanja ugovora/sporazuma o korištenju sredstava 

radi provedbe programa. Nakon rezultata natječajnih prijava kod Ministarstva hrvatskih branitelja 

HČZ-ZU su odobrena dva programa, od kojih se prvi odnosi na Program „Promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata - Međunarodna suradnja“ a drugi na Program: „Psihološko i socijalno 

osnaživanje branitelja iz Domovinskog rata – Susreti i druženja članova udruge“. Ukupno 

odobrena sredstva za provedbu  Budući da se tijekom provedbe programa javljaju odstupanja 

(programska i financijska) obveza korisnika sredstava je traženje odobrenja izmjena. Tijekom 

izvještajne 2019. godine, HČZ-ZU je dva puta zatražio izmjene u programskom i financijskom 

dijelu prvog programa i jednom u financijskom dijelu izmjena drugog programa. Isto je i s 

procedurama prijava na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Izvještavanja po 

svakom od dva programa odobrena od MHB je jednom godišnjem u roku od mjesec dana nakon 

njihove provedbe. Izvještavanje NZRCD vrši se tromjesečno, s rokom od 20 dana nakon svakog 

tromjesečja. Ukupno odobrena sredstva NZRCD iznose 101.800 kuna i namijenjena su za 

provedbu institucionalne potpore rada HČZ-ZU, iz koje se financira plaća poslovne tajnice, usluga 

računovodstvenog servisa i aktivnosti u okviru 9. Centra znanja. Potpora MHB od 65.000 kuna 

namijenjena je provedbi Programa „Međunarodna suradnja“ a 25.000 kuna za provedbu Programa 

„Psihološko i socijalno osnaživanje branitelja iz Domovinskog rata“. 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 Branko Gačak, v.r. 

 brigadir u mirovini 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

HČZ-ZU je Centar znanja u području unapređenja kvalitete življenja 
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hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata 
u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom 

 

 

 

 


