U BiH OSNOVANA UBHH PRSTEN

U Vitezu osnovana sestrinska
Udruga Prsten
Nakon dvije godine od pokretanja inicijative s ciljem osnivanja Udruge Prsten u
Bosni i Hercegovini, 13. lipnja održana je Utemeljiteljska skupština na kojoj je
osnovana Udruga bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten (UBHH Prsten) i
izabrano njeno vodstvo. Ovim činom djelovanje Udruge UBH Prsten prošireno je na
teritorij susjedne Bosne i Hercegovine kako bi se omogućila i pružila dodatna
podrška Hrvatima u borbi za ravnopravnost, ostanak i opstanak na tom području.
Primarni cilj UBHH Prsten u Vitezu bit će povezivanje uspješnih gospodarstvenika i
poduzetnika kako bi se potaknule nove investicije i ulaganja u gospodarstvo
središnje Bosne pa i na drugim područjima gdje žive Hrvati u BiH. Pored

predsjednika Zdenka Vukića iz Travnika, za dopredsjednike udruge UBHH Prsten
izabrani

su Veseli
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Brčkog.
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sabora i Udruge Prsten nazočio je i

Humanitarni koncert održan je pod
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sabora Milijan Brkić, koji je prenio

Republike Hrvatske Kolinde Grabar-

poruke najviših dužnosnika RH u

Kitarović i supokroviteljstvom
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zaključak održanog sastanka jest
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područja BiH ili podrijetlom iz BiH.
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SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Održana sjednica proširenog Upravnog odobra UBH
Prsten
Na sjednici proširenog Upravnog odbora UBH Prsten održanog 19. lipnja prisutnim
članovima prezentirana su izvješća o radu i planovima Udruge u narednom
razdoblju, a predstavljena su i pojedinačna izvješća predsjednica i predsjednika
podružnica i klubova UBH Prstena. Predsjedništvo Udruge predložilo je i dva

kandidata u idućem mandatu za funkcije predsjednika i glavnoga tajnika Udruge
koje je Upravni odbor jednoglasno prihvatio. Za funkciju novog predsjednika
Udruge kandidiran je Pavo Zubak dok na funkciji glavnoga tajnika ostaje Marijan
Biškić. Okupljene je pozdravio i predsjednik novoosnovane UBHH Prsten u
Vitezu Zdenko Vukić, zahvalivši na potpori u pripremama i provedbi
Utemeljiteljske skupštine.
Pročitajte više

BLIC VIJESTI

POZIV na manifestaciju “Vratimo nadu zavičaju”
U organizaciji Hrvatske matice iseljenika, Udruge bosanskih Hrvata Prsten, župe
svete Marije Anđeoske-Sopnica i Zajednice Hrvata iz Bosne i Hercegovine, 7. i 8.
srpnja u Zagrebu, održat će se dvodnevna manifestacija “Kulturno-vjerska
baština Hrvata Bosne i Hercegovine” pod geslom “Vratimo nadu zavičaju”.
Manifestacijom se želi okupiti bosanskohercegovačke Hrvate i predstaviti ih kroz
bogatu kulturnu i vjersku baštinu, a među brojnim izvođačima očekuje se i nastup
KUD-a Prsten. Pročitajte više
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Izborna skupština Ogranka
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Sveta Nedjelja
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Na Izborno-izvještajnoj skupštini

Već 9 godina varaždinska podružnica

Ogranka Sveta Nedjelja za naredni

UBH Prsten organizira, sada već

dvogodišnji mandat na funkciju

tradicionalno, druženje na otvorenom
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Osvojenim 3. mjestom obranjen je
rezultat sa posljednjeg turnira, a ovim
putem čestitamo ekipi
na postignutom uspjehu!

Pratite nas na Facebooku i našoj Internet stranici

UBH Prsten www.udruga-prsten.hr

Our mailing address is:
prsten@udruga-prsten.hr
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