USPJEŠNO ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA NAŠE UDRUGE
Tradicionalno prije održavanja skupštine odajemo počast poginulim hrvatskim
braniteljima u Parku Domovinske zahvalnosti polaganjem cvijeća i paljenjem
svijeća.

Prije početka skupštine Dr. Jakša Raguž iz instituta za povijest održao je kraće
predavanje. Tema je bila o djelovanju JNA i pobunjenih Srba u zapadnoj
Slavoniji tijekom 1991.godine. Prisutni su dobili predođbu o tome koje su
zapravo bile neprijateljske snage na tom bojištu koje smo pobijedili.

Pedeset članova naše udruge u četvrtak 7.ožujka učestvovalo je izvještajnoj
skupštini Udruge 151.samoborske brigade u dvorani srednjih škola u Samoboru.

Izvještaj o radu podnio je predsjednik Rudolf Jedvaj, financijsko izviješće podnio
je Franjo Horvat. Dubravko Budi podnio je izvještaj Nadzornog odbora, a Ivo
Horvat Suda časti. Sva su izviješća usvojena jednoglasno.

Temeljem zakonske obveze raspravljene su i manje izmjene Statuta udruge,
koje su također jednoglasno usvojene.

Dugi niz godina naša se udruga dopisuje se sa Ministarstvom hrvatskih
branitelja na temu predlaganja i ustanovljenja podjele medalje svim učesnicima
pod nazivom „Zapadna Slavonija“ koju je aktivnost pokrenuo general Rudi
Stipčić kao zapovjednik Operativne grupe Posavina. Prošli tjedan nam je
predsjednica RH Kolinda Grabar‐Kitarović u Lipiku dala podršku, te je pokrenula
postupak. Nadamo se da će postupak biti proveden u narednih godinu dana,
kako bi svi učesnici dobili predloženu medalju.

Prof. Ksenija Čuljak pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb u Zagrebačkoj
županiji pohvalila je rad naše udruge i naglasila dobru suradnju. Posebno je
istaknula naše uspješno provođenje edukacije školske djece na temu
Domovinski rat „Da se ne zaboravi“.Za tu smo aktivnost i nagrađeni od
Zagrebačke županije, te proglašeni kao najbolja braniteljska udruga. Zamjenik
župana Hrvoje Frankić koji je i predsjednik odbora za branitelje u Zagrebačkoj
županiji naglasio je dobru suradnju. Pohvalio je i našu brigu za hrvatske
branitelje teškog zdravstvenog i materijalnog stanja koju posebno ističe kao
brigu za malog čovjeka‐ našeg suborca o kojem se nema tko brinuti.
Predsjednik Gradskog vijeća Samobora Miran Šoić pohvalio je uspješan rad
naše udruge, te dodao da će Grad Samobor i dalje pomagati u radu udruge.
U Samoboru , 8.3.2019.

