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Tijekom 2016. godine udruga je uspješno odradila sve svoje programe i obveze koje 
su planirane projektima za 2016. godinu, tu su svakako tradicionalno - organizacija dva 
turnira u streljaštvu iz zračne puške. Ovi turniri su uspješno realizirani u suradnji sa 
streljačkim klubom „GRlČ 7" , gradom Vukovarom,  županijom Vukovarsko-srijemskom i uz 
svekoliku pomoć PU Vukovarsko-srijemske.  

Zatim, redarske službe na malonogometnom turnir „U14“ kao i povodom dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenog, posebice bih istaknuo osiguranje povodom dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara gdje je sudjelovalo 230. redara - udruga policije bila je nositelj 
osiguranja, ali uz svekoliku pomoć hrvatskih branitelja diljem naše županije, tu bih svakako 
istaknuo ulogu sljedećih udruga:  

 Udruga veterana Domovinskog rata ogranci Nuštra i Vukovar,  

 Udruga Hrvatskih ratni veterani 5.GRB Sokolovi,  

 Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara ,  

 Udruga HRVI-a Vukovar,  

 Streljački klub „Grič 7“, 

 UHDDR Vukovarsko srijemska Županija i Udruga braniteljica VSŽ.   

Od sljedećih događaja svakako bih istaknuo 17. prosinca obilježavanje godišnjice 
smrti ratnog načelnika Stipe Pole.  

Aktivno smo sudjelovali u radu zajednice Udruga hrvatskih branitelja policije RH. Kad 
god smo bili u mogućnosti odlazili smo na obilježavanja dana branitelja u mjesta kao što su; 
Glina, Sl. Brod, Pakrac, Lipik, Petrinja itd. Sudjelovali smo na sportskim igrama policije u 
organizaciji zajednice Udruga hrvatskih branitelja policije RH, koje su se održale u Pakracu. 

Tijekom cijele godine organizirali smo sportsku rekreaciju članova udruge u više 
disciplina kao što su mali nogomet, kuglanje, streljaštvo i teretana. 

Imamo i dva projekta koje nismo priveli kraju već ih prenosimo u sljedeću godinu, a to 
su: 

 Okrugli stol na temu Uloga policije u domovinskom ratu i poraću,  

 Izgradnja spomenika za 97. poginulih i nestalih pripadnika hrvatske policije u 
obrani Vukovara 1991. godine. 
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Okrugli stol održan je 03. listopada u memorijalnom centru Domovinskog rata  i 
izrađene su ratne fotografije autora Igora Dasovića i Darka Janković iz Sl. Broda u tiskari 
„Zebra“ za izložbu ratnih fotografija, dok je u tijeku prikupljanje materijala od sudionika 
okruglog stola kako bi mogli tiskati brošuru ili knjigu -  ovisno o količini i kvaliteti prikupljenog 
pisanog materijala. 

Za izgradnju spomenika u 2016.  godini prikupili smo 63.000,00HRK od čega je 
Ministarstvo hrvatskih branitelja uplatilo 40.000,00HRK - grad Slavonski Brod 5.000,00HRK - 
koordinacija udruga proisteklih iz domovinskog rata grada Vukovara uplatila je 
18.000,00HRK, iznos je prikupila uz pomoć koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata grada Kaštela. 

 Sredstva su prikupljena od firmi i privatnih poduzetnika diljem Splitsko-dalmatinske 
Županije, gdje su u ime koordinacije udruga i naše udruge promotori izgradnje spomenika bili 
gospoda; Ivan Udovičić i Mirko Sušac. Moram naglasiti kako su gospoda Udovičić i Sušac 
uspjeli pronaći sponzora koji će izradu i graviranje ploče uraditi besplatno. 

U 2016. godini za izgradnju spomenika je utrošeno 14.875,00HRK obzirom da nismo 
bili u mogućnosti početi sa zemljanim radovima -  budući se na lokaciji izgradnje spomenika 
trenutno izvode radovi na izgradnji regionalnog vodovoda, stoga smo bili dužni prema min. 
hrv. Branitelja odaslali financijsko izvješće - u kojem smo ih upoznali s opravdanim razlozima  
- zašto nismo u potpunosti potrošili sredstva koja su nam uplaćena za ovu godinu, a radi se o 
iznosu od 25.125,00HRK. 

 

Plan za 2017. godinu 

 

Ove godine smo se javili na natječaj grada Vukovara i kandidirali projekt pod nazivom 
„PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA ČLANOVA UDRUGE I NJIHOVIH OBITELJI“  

Kroz taj projekt uvrstili smo već tradicionalna događanja kao što su; 

 02. svibanj „Memorijal dvanaest redarstvenika – streljaštvo iz zračne puške, 

 01. listopada „Kup sv. Mihovila – Dan hrvatske policije“ – streljaštvo iz zračne puške, 

 Nositelji osiguranja povodom dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18.studenog 2017., 

 17. prosinca, komemoracija pokojnom ratnom načelniku Policijske uprave Vukovar iz 
1991. gospodinu Stipi Pole. 

Pored, sada već tradicionalnih događaja, udruga je u ovaj projekt uvrstila i druga događanja 
kao što su; 

 Početkom kolovoza odlazak na malonogometni turnir memorijal „Josip Jović“ u 
Aržanu,   

 Krajem kolovoza ili početkom rujna odlazak na sportske igre policije u Viroviticu, koje 
organizira zajednica udruga hrvatskih branitelja policije RH, 

 Sportsku rekreaciju članova u više disciplina, ovisno i interesu članova za sada su 
uključeni;  mali nogomet, streljaštvo i teretana, 

 Odazivanje na obilježavanja svih događaja vezano za Domovinski rat kad god budemo 
pozvani od strane organizatora. 
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Mimo ovog projekta u 2017. godini planiramo još; 

29. rujna 2017. godine svečano otkrivanje spomen obilježja za 97. poginulih i nestalih 
hrvatskih policajaca u obrani Vukovara, kao i dovršetak projekta tribine na temu „Uloga 
policije u Domovinskom ratu i poraću“. 

Zaključno sa 31.12.2016. godine prihodi udruge su; od Županije 6.000,00HRK - Grad 
Vukovar 19.000,00HRK - članarina, donacije i dobit od kamata iznosi 10.392,72HRK -  što je 
ukupno 35.392,72HRK, ako tome dodamo 63.000,00HRK za izgradnju spomenika i 
10.000,00HRK za tribinu na temu uloga policije u domovinskom rat , ukupni prihodi udruge u 
2016. godini iznosili su 108.392,72HRK, a rashodi 59.473,85HRK. 

Stanje računa na dan 31.12.2016. je 57.287,38HRK, od toga je 48.125,00HRK strogo 
namjenskih sredstava za izgradnju spomenika. 

 

        PREDSJEDNIK UDRUGE 

Mato Dudić 


