
         

UDRUGA OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ 
DOMOVINSKOG RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

Domobranska 25, 47000 Karlovac 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE 2019. 

 

Naš plan za 2019. godinu, a tiče se našeg klasičnog programa je ispunjen. Tu je sve ono što je 

vezano uz Domovinski rat, dakle obilježavanje svih naših značajnih datuma, naše prigodne 

izložbe vezane za Božić i Uskrs, te stalna suradnja sa našim sestrinskim udrugama kao i 

relevantnim faktorima političkog života grada i županije i na razini države, a i svim drugim 

dobronamjernim i susretljivim institucijama.  

Sudjelovali smo na svim događanjima vezanim uz tematiku Domovinskog rata koje su se 

održavale po raznim mjestima po našoj županiji i Republici Hrvatskoj gdje smo bili u 

mogućnosti sudjelovati. Kao i svake godine,  tako i prošle,  uzeli smo učešće i u proslavi Dana 

Karlovačke županije, Dana grada Karlovca, obilježavanja stradavanja Općine Saborsko i Grada 

Slunja - dana kad su stanovnici morali napustiti svoje domove 1991.godine. Prisustvovali smo 

svim izvještajnim i izbornim skupštinama Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i 

obilježavanju Dana Hrvatske kopnene vojske, Dana Vojne kapelanije i Danu policije.  

Članovi Udruge posjetili su Crikvenicu, Selce, Novi Vinodolski i Rijeku. Tom prigodom smo 

posjetili spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i susreli se s predstavnicima 

Udruga iz Domovinskog rata.  

Redovno organiziramo radionice ručnih radova, duhovnu obnovu, kao i predavanja o zdravlju 

i psihološkoj pomoći vođena od od strane zdravstvenih djelatnika -  dr.spec.infektologije i prof. 

psihologije, kao i svećenika.  

Naša Udruga bavi se i izdavačkim djelatnostima pa smo tako izdali i našu prvu Monografiju 

„Poginuli hrvatski branitelji Domovinskog rata iz Karlovačke županije“. Naša Udruga je 

predstavila ovu Monografiju u travnju 2019. u Đurmancu te u listopadu 2019. u Gradu Zagrebu.  

Moramo reći da smo jako puno vremena uložili u prikupljanje podataka za pripremu izrade 

Fotomonografije „Spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 



Karlovačke županije“. To je bio iznimno težak i iscrpan posao, ali, zaista uz ogroman trud, 

uspjeli smo dovesti posao do kraja. Zahvaljujemo svima onima koji su nam u tome, kao i u radu 

udruge, pomogli. Uz njihovu pomoć naš plan za prošlu godinu je u potpunosti izvršen. 

 

Nadalje prikupljamo podatke za izradu dokumentarnog filma o stradalnicima Domovinskog 

rata. 

Tokom godine održani su redovni sastanci tijela Udruge: Predsjedništvo Udruge, Nadzornog 

odbora i Suda časti.  

Udruga redovno podnosi financijska izvješća Ministarstvu financija Porezna uprava i Uredu 

državne uprave u Karlovačkoj županiji.  

Prijavljujemo se na sve natječaje koji su raspisani od strane Ministarstva hrvatskih branitelja i 

Jedinica lokalne samouprave te podnosimo izvješća nakon provedbe projekta.   

Obavljale smo aktivnosti koje nisu bile u planu udruge, i gdje smo bile u mogućnosti nazočile 

smo i na tim događanjima. 

 

 

Predsjednica Udruge obitelji poginulih hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata Karlovačke županije 

Anđa Perak 

 

 

U Karlovcu, 16. lipnja 2020. 


