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IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2015. g. 

 

 Tijekom godine udruga je uspješno odradila sve svoje Statutarne obveze. 

 

Od zadnjeg  izborno - izvještajnog sabora udruga je imala više aktivnosti od kojih  
izdvajamo nekoliko; 

- Kao i svake godine imamo događanja koja su već postala tradicija, a tu svakako 
moramo uvrstit turnir u streljaštvu iz zračne puške „MEMORIJAL 12 REDARSTVENIKA“ 
koji je posvećen u čast pogibiji dvanaest vitezova u Borovu selu 02.svibnja 1991 
godine. Uz svekoliku pomoć županije Vukovarsko srij., PU Vukovarsko-srij. i Grada 
Vukovara, te tehničku pomoć streljačkog kluba „GRIČ 7“ ovaj turnir je uspješno 
odrađen. 

 

- Dana 27. lipnja 2015. godine članovi udruge sudjelovali su u akciji čišćenja i uređenja 
okoliša na lokaciji muzeja „Vučedolske kulture“ koju je organizirala udruga splavara 
prijatelja Dunava. 

 
- 30. kolovoza u Cerni su održane igre veterana Domovinskog       rata županije 

Vukovarsko-srij. gdje je naša udruga ispred Udruge koordinacije udruga       
proisteklih iz domovinskog rata grada Vukovara  oformila ekipu u streljaštvu koja se 
natjecala u disciplini zračna puška.  

 

- U rujnu mjesecu je održan još jedan tradicionalni turnir u streljaštvu u disciplini 
zračna puška koji se održava povodom Sv. Mihovila zaštitnika hrvatske policije a pod 
naslovom „Kup S. Mihovil“,isti je uspješno odrađen uz svekoliku pomoć županije 
Vukovarsko-srij Pu Vukovarsko-srij. i grada Vukovara. Kao i tehničku pomoć „SK Grič 
7“. 
 

-  Kako svake tako i ove godine udruga je kao nositelj osiguranja sa  svojih 50 članova i 
150 članova ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata diljem naše Županije, 
sudjelovala na osiguranju  „DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA“. Osiguranje je 
bilo iznimno zahtjevno obzirom da mimohod dolazi velik broj sudionika kao cijeli 
Državni vrh ,  procjenjuje se da je ove godine  u povorci bilo oko 40.000 hodočasnika. 
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- 17. prosinca polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća smo obilježili godišnjicu smrti 
ratnog načelnika PU Vukovar Stipe Polea gdje su sudjelovale i delegacije Županije 
Vukovarsko-srij., grada Vukovara, PU Vukovarsko-srij., PP Vukovar kao i Nacionalnog 
sindikata policije. 
 

- Svake godine sada već tradicionalno na Badnjak udruga organizira podjelu paketića za 
djecu članova udruge, ove godine je uvedena jedna novina gdje su pojedini članovi 
izrazili da njihova unučad također sudjeluju u dodjeli paketića uz njihovo financiranje 
istih. Obzirom  da je sve manje članova koji imaju djecu u dobi do 11 godina, ideja 
nam se učinila dobrom te smo je jednoglasno prihvatili.  

 
Nekoliko napomena 

 
Udruga je aktivno surađivala sa mnogim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata na način 
da su njezini članovi sudjelovali u redarskoj službi bez naknade kod raznih manifestacija koje 
su se održavale u našem gradu kao što su;  
 

- U ožujku dan hrvatskih branitelja 
- U travnju malonogometni turnir U-14 
- U svibnju prvo-svibanjska manifestacija u Adici 

 
PLANOVI I PROGRAMI ZA 2016. GODINU 
 
Udruga tradicionalno tijekom godine provodi 4 projekta i to; 
 

- Turnir u streljaštvu iz zračne puške pod nazivom „MEMORIJAL 12 REDARSTVENIKA“  u 
čast i slavu poginulim dvanest redarstvenika u Borovu selu 2. svibnja 1991. godine 

- Turnir u streljaštvu iz zračne puške pod nazivom „KUP SV. MIHOVIL“ povodom dana 
hrvatske policije. 

- Projekt osiguranja-redarska služba, gdje udruga kao nositelj, donosi plan osiguranja a 
uz pomoć ostalih udruga proisteklih iz domovinskog rata grada Vukovara i Županije 
Vukovarsko-srij. Organizatoru pruža usluge osiguranja mimohoda povodom „Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara „ koji se održava 18.11. svake godine. 

- Projekt sporetske  rekreacije članova udruge koji služi u svrh poradi održavanja psiho-
fizičkog zdravlja članova kroz razne oblike rekreiranja kao što su; mali nogomet, 
kuglanje , boćanje, streljaštvo, fitnes itd. 

Napominjem da smo u svrhu rekreacije članova veće potpisali ugovor sa OŠ Nikala Andrić 
i iznajmljivanju sportske dvorane za igranje nogometa, zatim prakticiranje borilačkih 
vještina u klubu „Vukovarski sokol“, streljaštvo iz zračnog i vatrenog oružja u ogranizaciji 
SK „Grič 7“. Osim toga planiramo skupni izlet u Kopački rit, akciju sa ribićima na čišćenju i 
uređivanju  ribičkih lokaliteta Dunava i Vuke  i sudjelovanjem u očuvanju dunavske obale 
sa udrugom  vukovarskih splavara.  

 

Nekoliko riječi o statističkim podacima: 

 

- U Domovinskom ratu u obrani Vukovara sudjelovalo je 768. policajaca. Raščlamba: 
Prilog tablica: 
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- Naša Udruga koja sa ponosom pronosi tradiciju policajaca branitelja Vukovara iz 
1991. godine, ovog trenutka broji, prema službenom registru 162 člana. Od tog broja 
imamo 9 počasnih  i 17 pridruženih članova.  Okosnica udruge je sastavljena od 
umirovljenih pripadnika hrvatske policije.  Sa statusom HRVI od stalnih članova u 
udruzi se nalazi 80 članova sa postotcima oštećenja organizma  od 20 – 80% i jedan 
član sa 90%, dok su 52 člana prošla kroz srpske koncentracijske logore pa smo stoga 
po programima vrlo bliski i dijelimo slične sudbine sa udrugama HVIDR-e i Logoraša. 

 

       PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

               Mato Dudić 


