
PLAN OBILJEŽAVANJA DANA BRANITELJA 
 GRADA ZAGREBA 

 
 
 
PRVI DAN - 25.05.2007. GODINE (PETAK) 
 
Događaj 1. - Konferencija za novinare 
 
Obrazloženje - Upoznavanje svekolike javnosti o predstojećim događajima 
kojima će se svečano bilježiti Dan branitelja Grada Zagreba i predstavljanje 
Biltena 
Mjesta održavanja - Poglavarstvo Grada Zagreba 
Vrijeme - 11.00 sati 
Nositelj - glasnogovornik Zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata Grada 
Zagreba, uz predstavnike udruga izvršitelja pojedinih provedbenog događaja i 
gradonačelnika ili predstavnika pokroviteljstva 
 
Događaj 2. – Izložba ratnih fotografija i znakovlja ratnih postrojbi 
 
Obrazloženje - Prikaz ratnih fotografija zagrebačkih branitelja i zbirka oznaka 
ratnih zapovjedništava i postrojbi HV-a i MUP-a 
Mjesta održavanja - Aula Poglavarstva Grada Zagreba 
Vrijeme - 12.00 sati (ostaje do 01.06.2007.) 
Nositelj - Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - podružnica 
Zagreb 
 
 
DRUGI DAN - 26.05.2007. GODINE (SUBOTA) 
 
Događaj 1. - Športsko natjecanje branitelja Grada Zagreba 
 
Obrazloženje - Športsko natjecanje branitelja u 12 športova i športskih disciplina 
(očekivani broj natjecatelja cca 600). Športovi koji se organiziraju kao natjecanje 
za izbor reprezentacije Grada Zagreba za Svehrvatsko športsko natjecanje 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH koje će se održati u Bjelovaru ove 
godine su: mali nogomet, kuglanje, boćanje, šah, kros, potezanje užeta, 
streljaštvo. Dok se u pet (5) športova i športskih disciplina natjecanje održava 
kao rekreativno i u svrhu druženja i to u: športski ribolov, viseća kuglana - gdje se 
natjecanje održava u stojećem stavu i u sjedećem stavu u kojem sudjeluju osobe 
sa amputacijom donjeg ekstremiteta, koje koriste i koje ne koriste trajno 
invalidska kolica, stolni tenis u kojem se natječu ekipe s jednim HRVI sa 
amputacijom donjeg ekstremiteta i jedan HRVI koji trajno koristi invalidska kolica, 
elektronski pikado koji će se organizirati i za HRVI u invalidskim kolicima, kao i 
za slijepe HRVI, tenis u kolicima koji se organizira za HRVI koji trajno koriste 
invalidska kolica. 



Mjesta održavanja - ŠRC Trnje, Kuglana ''Lokomotive'' Dvorana za streljaštvo 
na Savici, OŠ ''Marin Držić'', Boćarski dom ''Zrinjevac'', Jezero Jarun, 
Stolnoteniski klub ''Industrogradnja'' i dr. 
Vrijeme - 09.00 - 18.00 sati. Otvaranje natjecanja u 09,00 sati na ŠRC Trnje uz 
pokaznu vježbu specijalnih postrojbi MUP-a sa padobranskim skokovima. 
Nositelj - Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
- podružnica Zagreb 
 
TREĆI DAN - 28.05.2007. GODINE (PONEDJELJAK) 
 
Događaj 1. - Okrugli stol na temu „Građani Zagreba u Domovinskom ratu“ 
 
Obrazloženje - Uloga građana Grada Zagreba u Domovinskom ratu kroz 
oružane snage, narodne zaštite, ….. 
Mjesta održavanja - Tribine grada Zagreba, Kaptol 27 
Vrijeme - 09.00 - 13.00 sati 
Nositelj - Udruga Dokumentacijsko informacijsko središte 
 
Događaj 2. - Okrugli stol na temu „Problemi branitelja oboljelih od PTSP“ 
 
Obrazloženje - Problemi branitelja oboljelih od PTSP 
Mjesta održavanja - Tribine grada Zagreba, Kaptol 27 
Vrijeme - 17.00 - 19.00 sati 
Nositelj - Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog 
poremećaja Grada Zagreba 
 
ČETVRTI DAN - 29.05.2007. GODINE (UTORAK) 
 
Događaj 1. - Cjelodnevno druženje branitelja Grada Zagreba 
 
Obrazloženje - Druženje branitelja sa građanima Grada Zagreba, promocija 
novih ili izabranih knjiga i pisaca, izložba fotografija, razgovori o aktualnim 
problemima, program dokumentarnih filmova. 
Mjesta održavanja - Trg bana Josipa Jelačića 
Vrijeme - 08.00 - 20.00 sati 
Nositelj - Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba 
 
Događaj 2. - Koncert na Trgu bana Josipa Jelačića 
 
Obrazloženje - Organiziranje druženje i zabava za mlađu populaciju 
Mjesta održavanja - Trg bana Josipa Jelačića 
Vrijeme - 20.00 - 23.00 sati 
Nositelj - Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba 
 



PETI DAN - 30.05.2007. GODINE (SRIJEDA) 
 
Događaj 1. - Cjelodnevno druženje branitelja Grada Zagreba 
 
Obrazloženje - Druženje branitelja sa građanima Grada Zagreba, promocija 
novih ili izabranih knjiga i pisaca, izložba fotografija, razgovori o aktualnim 
problemima, program dokumentarnih filmova. 
Mjesta održavanja - Trg Bana Jelačića (pod šatorom) 
Vrijeme - 08.00 - 20.00 sati 
Nositelj - Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba 
 
 
 
Događaj 2. - Odavanje počasti poginulim braniteljima 
 
Obrazloženje - Polaganje vijenaca i palenje svijeća predstavnika Zbora 
braniteljskih udruga Grada Zagreba i predstavnika Poglavarstva kod Zida boli na 
Mirogoju, te polaganje vijenaca i palenje svijeća na spomen obilježjima poginulim 
braniteljima od strane predstavnika udruga osnovanih po teritorijalnom principu 
sa predstavnicima gradske četvrti 
 
Mjesta održavanja - Gradska groblja i Spomen obilježja po Gradskim četvrtima 
Vrijeme - 09.00  sati 
Nositelj - Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike 
Hrvatske - Grada Zagreba i Zagrebačke Županije, Udruga roditelja poginulih 
branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba, "Hrvatski feniks" udruga obitelji 
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 
 
Događaj 3. - Prijem zapovjednika zagrebačkih zapovjedništava i postrojbi 
HV-a, MUP-a, Narodne zaštite, HOS-a i dragovoljačkih postrojbi, te 
predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Zagreba kod 
Gradonačelnika i predstavnika Grada Zagreba 
 
Obrazloženje - Međusobno druženje zapovjednika zagrebačkih ratnih 
zapovjedništava i postrojbi HV-a i MUP-a te predstavnika udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata Grada Zagreba sa gradonačelnikom i predstavnicima Grada 
Zagreba 
Mjesta održavanja - Palača Dverce 
Vrijeme - 10.15 sati 
Nositelj - Odjel za branitelje Grada Zagreba 
 
Događaj 4. - Svečana akademija povodom obilježavanja Dana branitelja 
Grada Zagreba 
 



Obrazloženje - Svečana akademija povodom obilježavanja Dana branitelja 
Grada Zagreba 
Mjesta održavanja - Skupština Grada Zagreba 
Vrijeme - 10.45 sati 
Nositelj - Odjel za branitelje Grada Zagreba 
 
Događaj 5. - Sveta Misa zadušnica 
Obrazloženje - Sjećanje na sve poginule i umrle hrvatske branitelje 
Mjesta održavanja - Katedrala Sv. Stjepan 
Vrijeme - 12.00 sati 
Nositelj - Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba 
 
Događaj 6. - Koncert na Trgu bana Josipa Jelačića 
 
Obrazloženje - Organiziranje druženje i zabava za mlađu populaciju 
Mjesta održavanja - Trg bana Josipa Jelačića 
Vrijeme - 21.00 - 23.00 sati 
Nositelj - Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba 
 

DOGAĐAJI KOJE NE ORGANIZIRA ZBOR ALI SE 
UKLJUČUJEMO U OBILJEŽAVANJE 

 
 
PETI DAN - 30.05.2007. GODINE (SRIJEDA) 
 
Događaj 1. - Svečani koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem 
maestra Šuteja povodom obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba, a 
uoči Dana Grada Zagreba 
 
Obrazloženje - Uz izvođenje 3. Simfonije ''Eroica'' Ludwiga van Beethovena 
prisjećanje na sve poginule hrvatske branitelje iz Grada Zagreba, a uz nazočnost 
predstavnika obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja iz Grada Zagreba, 
ratnih zapovjednika HV-a, MUP-a, Narodne zaštite, HOS-a i dragovoljačkih 
postrojbi, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Zagreba, 
visokih državnih i gradskih dužnosnika, diplomatskog kora u Zagrebu, visokih 
crkvenih dostojanstvenika i predstavnika braniteljskih udruga iz Grada Zagreba. 
Svečano unošenje ratnih zastava u dvoranu i postavljanje istih na binu ispod 
videoplatna na kojima će biti ispisan imena svih poginulih branitelja iz 
Domovinskog rata Grada Zagreba. 
 
 
 
Mjesta održavanja - Koncertna dvorana „Vatroslav Lisinski“ 
Vrijeme - 20.00 - 21.00 sati 



Nositelj - Poglavarstvo Grada Zagreba, Udruga dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Republike Hrvatske - podružnica Zagreb 
 
 
 
ŠESTI DAN - 31.05.2007. GODINE (ČETVRTAK) 
 
Događaj 1. - Svečana procesija Majci božjoj od Kamenita vrata 
 
Obrazloženje - Procesija Majci božjoj od Kamenita vrata 
Mjesta održavanja - Uži centar Grada od Katedrale do kamenitih vrata 
Vrijeme - 19.00 sati 
Nositelj - Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
- podružnica Zagreb 
 
 


