
ODRŽANA IZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE 6.4.2018. 

Predsjednik Rudolf Jedvaj upoznao je nazočne skupštinare da naša udruga sada broju 532 
člana što je znatno povećanje od prošle godine. Želja nam je uključivanjem u rad mlađih 
suboraca vršiti prijenos znanja i iskustva na mlađe snage u preuzimanju vođenja udruge.     
Sa Udrugom 204-te brigade –Vukovar dogovoren je susret u Vukovaru u svibnju, kad 
planiramo doći u posjet i započeti suradnju. Tom će nam prigodom pukovnik Nikica Burić 
vukovarski branitelj biti vođa puta i domaćin. Trošak prehrane sami pokrivamo kotizacijom, a 
prijevoz smo riješili sponzorom. 

 

Svi su godišnji izvještaji usvojeni jednoglasno,što potvrđuje da je naš rad ocijenjen uspješnim.                
Nakon odlaska u Vukovar predstoji nam obilježavanje Dana branitelja Zagrebačke županije 
koji će se ove godine održavati 30. Lipnja u Dugom selu. Trudit ćemo se nastaviti pomagati 
suborcima koji su teškog zdravstvenog i materijalnog stanja, kao što smo to radili do sada. 

             

U svom obraćanju članovima skupštine izražena je zahvala Gradu Samoboru, Svetoj Nedelji i 
Zagrebačkoj županiji na podršci našim programima kojim kandidiramo prilikom natječaja za 
financiranje. 



Ove godine kreće u realizacija projekta „Spomen sobe Domovinskog rata“po investitoru 
Ministarstvu za socijalnu skrb, u prostorijama zapovjedne zgrade ovdje u vojarni što nas 
posebno raduje. 

 

                                                           Idejni projekt uređenja interijera u kojem očekujemo održavati naše buduće skupštine 

Skupštinu je ispred Udruge „Etno fletno“ pozdravila gđa Marija Lindić, sa kojom udrugom 
uspješno surađujemo kao dobri susjedi. Marijan Telišman pozdravio je skupštinu ispred 
Vatrogasne zajednice Grada Samobora poželjevši nam uspješan rad, što je učinio i Ivo Bubnić 
ispred Hrvatskog časničkog zbora. 

        



 Pročelnik Društvenih djelatnosti u Gradu Samoboru prof. Juro Horvat u svom obraćanju 
skupštini, posebno je naglasio uspješnu suradnju koju zajednički ostvarujemo u rješavanju 
svakog pojedinog potrebitog hrvatskog branitelja. Sredstva za rad braniteljskih udruga 
pokrivaju osnovne potrebe za naš rad. 

 
Zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić istaknuo je da Samobor u radu Odbora 
za hrvatske branitelje Zagrebačke županije ima tri predstavnika koji zastupaju interese 
samoborskih braniteljskih udruga. Pozvao nas je da se odazovemo kao i prethodnih godina 
na obilježavanje Dana branitelja Zagrebačke županije. Ove godine na liječenje u Ivanić Grad u 
„NAFTALAN“ imat će mogućnost po 10 dana koristiti branitelji sa područja Zagrebačke 
županije što Županija financira za 100 korisnika sa 333.000.-kuna.                                                                             
General Rudi Stipčić zapovjednik Operativne grupe Posavina u svom obraćanju zahvalio je 
Udruzi što se odazvala sa svojim barjakom i u odorama na pogreb generalu Petru Stipetiću 
na Mirogoju, što posebno cijeni i zahvaljuje. 

Neslužbeni dio nakon skupštine proveli smo u druženju na čašici razgovora u našim 
prostorijama. 

U Samoboru,7.4.2018.  

 


