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'PRSTEN ZA BUDUĆNOST'

Humanitarni koncert Zaklade Prsten u
Slavonskom Brodu
Udruga bosanskih Hrvata Prsten, Podružnica Brodsko-posavske županije,
u suorganizaciji s Brodsko-posavskom županijom i Gradom Slavonski Brod, u
povodu 11. obljetnice djelovanja Zaklade Prsten, organizira humanitarni koncert
'Prsten za budućnost' koji će se održati u četvrtak, 14. lipnja 2018. u 19:30 sati,
u kazališno-koncertnoj dvorani 'Ivana Brlić-Mažuranić' u Slavonskom
Brodu. Humanitarnu namjenu koncerta svojim će nastupima podržati sopranistica
Sandra Bagarić, pijanist Darko Domitrović, pop pjevačica i kantautorica Mia
Dimšić, frontmen Pero Galić i klavijaturist Branimir Jovanovac iz rock-benda
Opća opasnost te tamburaški sastav Sinovi ravnice. Sva sredstva prikupljena

organizacijom humanitarnog koncerta bit će namijenjena fondu za stipendiranje
studenata Hrvata u BiH i Hrvata iz BiH koji žive u RH. Predsjednica Republike
Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pokroviteljica je koncerta, a supokrovitelj je
hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović. Ulaznice za humanitarni koncert u
iznosu od 100 kn mogu se rezervirati putem e-maila u nastavku prsten@udrugaprsten.hr

IZBORI U BiH

PETI KONZULAT RH U BiH

Opći izbori u BiH

Otvoren konzulat

raspisani za 7. listopada

Republike Hrvatske u

2018.

Vitezu

Središnje izborno povjerenstvo Bosne

Na inicijativu UBH Prsten nakon pune

i Hercegovine (SIP) 8. svibnja donijelo

dvije godine, 15. svibnja otvoren je

je odluku o raspisivanju općih izbora u

konzulat Republike Hrvatske u Bosni i

Bosni i Hercegovini koji će se održati u

Hercegovini sa sjedištem u gradu

nedjelju, 7. listopada 2018.

Vitezu te sa konzularnim područjem

godine. Riječ je o trinaestim poratnim

koje obuhvaća Srednjobosanski i

izborima u BiH, a birat će se članovi

Zeničko-dobojski kanton. Svečanosti

Predsjedništva BiH, zastupnici u

otvorenja konzulata nazočili su brojni

Zastupničkom domu državnog

uzvanici među kojima su bili

parlamenta, zastupnici u

predsjednica Republike

Zastupničkom domu Federacije BiH te

Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović,

u Narodnoj skupštini Republike

član Predsjedništva BiH, Dragan

Srpske, predsjednik i dva

Čović te predsjednik Federacije BiH

potpredsjednika tog entiteta te

Marinko Čavar. Otvaranjem

zastupnici u skupštinama deset

predstavništva hrvatskog konzulata

županija u Federaciji BiH. Prema

olakšat će se svakodnevica oko

podacima SIP-a, u ovom trenutku u

125.000 tisuća Hrvata koji žive na tom

BiH je registrirano približno 3,3

području budući da za rješavanje

milijuna birača. Do 24. srpnja krajnji je

konzularnih i administrativnih pitanja

rok za registraciju birača iz inozemstva

više neće morati putovati u Sarajevo.

koji žele iskoristiti svoje biračko pravo i

Pored novootvorenog konzulata u

glasovati poštom.

Vitezu u planu je i otvorenje
konzularnog ureda u gradu
Livnu. Pročitajte više

ODRŽAN VEČERNJAKOV PEČAT U MOSTARU

Predstavnici i delegati Prstena na dodjeli 17.
Večernjakovog pečata
U ponedjeljak 14. svibnja u glavnom hercegovačkom gradu Mostaru pod motom
'Europsko proljeće' održana je sedamnaesta po redu manifestacija 'Večernjakov
pečat' u kojoj su čitatelji i žiri izabrali osobe koje su obilježile proteklu godinu u BiH.

Među ovogodišnjim laureatima prestižnog priznanja je i zamjenik predsjednika
UBH Prsten i jedan od najuspješnijih hrvatskih gospodarstvenika
bosanskohercegovačkih korijena Pavo Zubak koji je nagradu dobio u kategoriji
simboličnog naziva 'Naše gore list'. Nazočne je pozdravila predsjednica Republike
Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović koja je u svom obraćanju najavila kako će
Hrvatska nastaviti ulagati ne samo u infrastrukturu nego i u zajedništvo u
BiH. Pročitajte više

CROATIA AIRLINES UVELA NOVU LINIJU

Uspostavljena avionska linija Zagreb - Mostar
Nakon 15 godina stanke, hrvatska nacionalna aviokompanija Croatia Airlines od 3.
svibnja ponovno je uspostavila avionsku liniju na relaciji Zagreb - Mostar. Avion
Croatia Airlinesa iz Zagreba za Mostar letjet će četvrtkom i nedjeljom u večernjim
satima (22 sata i 10 minuta), a iz Mostara za Zagreb petkom i ponedjeljkom u
jutarnjim satima (polazak u 6 sati i 15 minuta). Mostar je 40. europsko odredište u
koje će zrakoplovi Croatia Airlinesa izravno letjeti tijekom ovogodišnje sezone u
redovitom putničkom prometu. Na svečanom prvom letu bili su mnogi uglednici, a
među njima i predstavnik udruge Prsten, koordinator poslovne suradnje Kluba
poduzetnika, Tonči Visković. Pročitajte više

BLIC VIJESTI

Hodočašće članica Prstena na
Plehan
Povodom proslave blagdana sv. Marka evanđelista,
koji je patron istoimene župe na Plehanu u
Bosanskoj Posavini, i ove godine održani su Dani
Plehana, a među brojnim vjernicima na Plehanu bili
su i predstavnici Udruge bosanskih Hrvata Prsten
koji svake godine sudjeluju na
hodočašću. Pročitajte više

Klub žena organizirao predavanje
o nutricionizmu
'Dodaci prehrani - DA ili NE?' bila je tema
predavanja u organizaciji Kluba žena koje je
održano 26. travnja u prostorijama UBH Prsten.
Predavanje je vodila magistra farmacije i
nutricionizma Maja Lisjak Besedić koja je
članicama Kluba žena kao i članicama Foruma
mladih savjetovala kako pravilno uzimati dodatke
prehrani. Nakon predavanja uslijedila su brojna
pitanja, a zbog velikoga interesa za teme iz
područja nutricionizma i farmacije dogovoren je i
nastavak suradnje. Pročitajte više

Članice Kluba žena iz Osijeka
hodočastile u Dragotin
Članice Kluba žena iz Osijeka zajedno s
predstavnicima Ogranka Đakovo hodočastili su u
Marijansko svetište Dragotin - Župa Trnava. Misno
slavlje predvodio je župnik iz Cerne velečasni
Krešimir Jukić, a predstavnici Udruge Prsten s
ostalim su se hodočasnicima priključili procesiji sa
svijećama kroz svetište. Pročitajte više
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