Izvješće o radu UBH Prsten 10. svibnja 2014.-15. listopada 2016.
A) Aktivnosti Udruge po datumima održavanja:
1.
2.

3.

4.

10. lipnja 2014. održana 46/1 sjednica Upravnog odbora.
Od 17. svibnja do 5. srpnja 2014. UBH Prsten je angažiran na
prikupljanju novčanih i tvarnih sredstava za financiranje
projekta deratizacije, čišćenja i obnova kuća na poplavljenim
područjima BiH te je stvoren fond pomoći od oko 708.931,01
kn i 10.000 eura. Izaslanstvo UBH Prsten u sastavu
predsjednik Udruge Mijo Marić, zamjenik predsjednika Pavo
Zubak, počasni predsjednici Ilija Tolić, Marko Pipunić, glavni
tajnik Marjan Biškić i članovi UO Marko Zrakić i Pavo
Djedović obišli su 11. lipnja Županiju Posavsku i Distrik
Brčko. Tijekom posjeta održani su sastanci s Vladom
Županije Posavske i načelnicima općina Orašje i Domaljevac,
predsjednikom Vlade Distrikta Brčko, a razgovaralo se i s
predstavnicima Crvenog križa i predstavnicima Crkve.
Temeljem tih razgovora i utvrđenog stanja na terenu
Predsjedništvo UO donijelo je odluku o podjeli prikupljenog
novca. Uplata pomoći poplavljenim područjima BiH sukladno
Odluci Predsjedništva UO izvršena je u iznosu od 690.000 kn.
Upućena je zahvala svim donatorima te je obavijest o
izvršenim uplatama pomoći i popis donatora objavljen na
web-stranici Udruge.
4. srpnja 2014. u Sesvetskoj Sopnici predsjednik Udruge Mijo
Marić i članovi Predsjedništva Ivan Marčeta i Vjekoslav
Bratić nazočili su misi povodom posvećenja crkve, te 5.
srpnja susretu Kotorvarošana.
8. srpnja 2014. u Odžaku je održan treći sastanak s
predsjednicima stranaka HNS-a BiH, drugim hrvatskim
strankama u BiH i drugim predstavnicima hrvatskog naroda
BiH na temu "Opći izbori u BiH". Sastanku je nazočilo 30
predstavnika političkog života BiH, Katoličke crkve, te oko
25 članova UBH Prsten. Na sastanku se razgovaralo o listama
i koalicijama za Opće izbore u BiH, prikupljenoj pomoći
UBH Prsten za poplavljena područja BiH, te su uručeni
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čekovi za pomoć poplavljenim područjima i održana
konferencija za medije.
10. srpnja održana je 45/1 sjednica Predsjedništva UO.
Na poziv načelnika Općine Usora na XVI. Spomen-turnir
mjesnih zajednica Općine Usora u velikom nogometu
Makljenovac 2014. koji se održao 12. i 13. srpnja 2014. u
znak sjećanja na Bitku na Putnikovu brdu kod Doboja,
nazočio je kao izaslanik UBH Prsten član Predsjedništva
Vjekoslav Jeleč.
Obavljena je priprema i tiskanje časopisa Prsten br.13.
Časopis je tiskan u 20.000 primjeraka. Oko 2200 primjeraka
časopisa poslano je na adrese članova UBH Prsten, a oko
11.000 distribuirano na područje RH i BiH.
24. srpnja 2014. član Predsjedništva UO Ivan Marčeta i glavni
tajnik održali su u Sesvetskoj Sopnici, samostanu sv. Ilije,
sastanak s vikarom fra Stipom Karajicom i župnikom
Zdravkom Tadićem. Tema je sastanka bila razgovor o
inicijativi da se u Samostanu održi druženje-prelo članova
UBH Prsten 21. rujna i drugi oblici suradnje sa samostanom
koji u slučaju gašenja Udruge nasljeđuje imovinu Udruge.
Dogovoreno je predstavljanje samostana sv. Ilije u našem
časopisu i na web-stranici.
29. srpnja 2014. u Škofjoj Loki održan je sastanak s HKUDom Komušina iz Škofje Loke. Nazočili su predsjednik
podružnice Varaždin Mario Paurević, tajnik podružnice
Rijeka Ivan Matanović i Marjan Biškić, s temom suradnje s
jedinom Udrugom Hrvata BiH u Sloveniji, te je iznesen
prijedlog održavanja sastanka i s predsjednikom i
izaslanstvom Saveza Hrvata u Sloveniji koji predstavlja 12
društava Hrvata u Sloveniji. Na čelu je Saveza Hrvat
podrijetlom iz BiH Petar Antunović. Tema sastanka bila bi
suradnja UBH Prstena i Saveza Hrvata u Sloveniji i pomoć
Prstena u ostvarivanju statusa manjine u Sloveniji.
29. srpnja 2014. u Škofjoj Loki održan je i sastanak s
dopredsjednikom Udruge Hrvata Teslić - Naša Ognjišta
Goranom Ćosićem i dogovorena je suradnja između dvije
Udruge.
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Podružnica Rijeka bila je suorganizator humanitarnog
malonogometnog turnira održanog 2. i 3. kolovoza 2014. u
Sportskom parku Ronjgi na Viškovu. Turnir je dio šire
inicijative prikupljanja pomoći za izgradnju Gospina svetišta
Kondžilo i Spomen parka poginulim hrvatskim braniteljima iz
Komušine. U samoj organizaciji turnira sudjelovali su
Humanitarno-organizacijski odbor “Komušina“, podružnica
UBH Prsten – Rijeka, Župa Sv. Matej Viškovo i Općina
Viškovo. Sudjelovalo je 28 ekipa među kojima je bila i ekipa
UBH Prsten – Rijeka. Skupljeno je oko 70.000 kn.
5. rujna 2014. Podružnica Osijek osnovala je KUD Prsten i
Klub žena.
Povodom 19. obljetnice oslobođenja grada Jajca i općine
Dobretići, članovi ogranka Đakovo Udruge bosanskih Hrvata
Prsten, podružnice Osijek s nekoliko članova osječke
podružnice posjetili su 13. rujna 2014. stari kraljevski grad
Jajce, te odali počast palim braniteljima.
U organizaciji Kluba žena u Gradskoj kavani na Trgu bana
Jelačića održana je 17. rujna 2014., u nazočnosti više od 150
gostiju, promocija najnovije zbirke priča naše najčitanije
spisateljice i književnice Julijane Matanović ”I na početku i
na kraju bijaše kava“.
20. rujna 2014. članovi ogranka UBH Prsten Đakovo i
osječke podružnice organizirali su humanitarni nogometni
turnir u Đakovu. Pokrovitelj je turnira grad Đakovo. Na
turniru je sudjelovalo 11 nogometnih ekipa. Prvi put u
povijesti UBH Prsten održana je revijalna utakmica između
ženske i muške ekipe u malom nogometu u dresovima UBH
Prsten. Turniru su nazočili glavni tajnik Marjan Biškić i
predstavnice Kluba žena.
Članovi UBH Prsten, podružnice Rijeka uključili su se u
organizaciju obilježavanja zaštitnika Župe sv. Mateja Viškovo 21. rujna 2014. Na poziv podružnice misno slavlje
predvodio je kardinal Vinko Puljić. Vrhunac proslave smotra
je folklornih grupa ”Viškovsko prelo“ održano u organizaciji
KUD-a Izvor u kojem su većina plesača ujedno i članovi
Udruge Prsten. Ove godine nastupio je i KUD Prsten
Varaždin. Na obilježavanju su bili predsjednik Mijo Marić,
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zamjenik predsjednika Pavo Zubak, glavni tajnik Marjan
Biškić i predsjednici podružnica Varaždin i Rijeka, Mario
Paurević i Marko Pandurević.
Tradicionalni Ramski susreti u Sesvetskoj Sopnici održani su
21. rujna 2014. s više od stotinu Ramljaka, u ime UBH
Prsten nazočili su članovi Predsjedništva UBH Prsten Eva
Mijatović i Vjekoslav Bratić.
Drugi Susret poduzetnika Varaždinske podružnice održan je
2. listopada 2014. u Varaždinu. Osim članova podružnice
susretu su nazočili počasni predsjednik Ilija Tolić i glavni
tajnik Marjan Biškić.
Svoj prvi nastup izvan granica Lijepe Naše, te petnaesti po
redu javni nastup od osnivanja, KUD Prsten iz Varaždina
obilježio je u susjednoj Republici Sloveniji, na proslavi 21.
godišnjice rada Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva
Komušina iz Škofje Loke. Susret je održan 4. listopada 2014.
u sportskoj dvorani Medvode. U ime UBH Prsten na susretu
su bili Mario Paurević, predsjednik podružnice Varaždin i
Ivan Matanović tajnik podružnice Rijeka.
14. listopada 2014. održana je izvještajna Skupština
podružnice Osijek, s oko 120 članova podružnice, a Skupštini
su nazočili predsjednik Udruge Mijo Marić, zamjenik
predsjednika Pavo Zubak, glavni tajnik Marjan Biškič i član
Predsjedništva Vjekoslav Jeleč.
16. listopada 2014. održana je 1. sjednica novokonstituiranog
Vijeća za medije UBH Prsten. Na sjednici je donesen
program rada Vijeća, sadržaj 14. broja časopisa Prsten i
dogovoren način pripreme sadržaja za web-stranicu UBH
Prsten.
Upravni odbor Zaklade Prsten, temeljem Odluke UO UBH
Prsten od 16. rujna 2014. godine, raspisao je natječaj za
dodjelu 10 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i
Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i koji žive u
Republici Hrvatskoj za akademsku 2014/2015. godinu.
Pristiglo je 50 zamolbi, a Upravni je odbor izabrao deset
stipendista s kojima će biti potpisan Ugovor.
Članice Kluba žena Osijek u subotu 11. listopada 2014.
posjetile su i donirale humanitarnu pomoć trima obiteljima u
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Hrvatskoj Tišini koje su teško pogođene posljedicama
svibanjskih poplava.
U organizaciji Kluba žena i Foruma mladih 23. listopada
2014. održano je predavanje “Kada i kako osigurati veću
mirovinu”. Predavanje je održao član Upravnog odbora UBH
Prsten Zoran Rivić.
KUD Prsten Varaždin 25. listopada 2014. u Varaždinu
obilježio je 4. obljetnicu djelovanja.
Stotinjak poduzetnika Udruge bosanskih Hrvata Prsten
okupilo se 30. listopada 2014. na Susretu članova i prijatelja
Kluba poduzetnika u Hotelu Zovko. Uz predsjednika RH Ivu
Josipovića, skupu su nazočili ministar gospodarstva Ivan
Vrdoljak, predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog
sabora Ivo Jelušić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista
Ljubo Jurčić, gosti iz Udruge hrvatskih poduzetnika iz Beča,
predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge gospodarstvenika
Posušje. Nakon predstavljanja prijedloga organizacije i
sadržaja rada Kluba poduzetnika za predsjednika Kluba
izabran je Marko Pipunić, a za zamjenika Pavo Djedović.
”Svaka knjiga je važna“ je naziv akcije Klub žena kojom su
prikupljene knjige i udžbenici za Osnovnu školu i knjižnicu
”A. G. Matoš” u Vidovicama u Bosanskoj Posavini na
prostoru koji je bio pogođen svibanjskim poplavama. Akcija
je završila predajom knjiga 8. studenoga 2014. u Vidovicama
kojem je nazočilo izaslanstvo Kluba žena na čelu s
predsjednicom Gordanom Jelavić i nositeljicom projekta
Dinkom Martinović. Prikupljeno je oko 1700 naslova,
udžbenika, priručnika, lektire za osnovnu i srednju škole, te
bibliotečnih jedinica odabranih prema najvišim bibliotečnim
standardima (književnost, društvene i prirodne znanostipovijest, religija, filozofija). Akciji se donacijom u vrijednosti
od 5.000,00 kn priključila i tvrtka FIS iz Viteza (gospođa
Snježana Gudelj).
Večer članova i prijatelja Zajednice Hrvata BiH Kninsko –
šibenske županije održana je 8. studenog 2014. u Vodicama, a
u ime UBH Prsten bili su predsjednik Udruge Mijo Marić i
glavni tajnik Marjan Biškić.
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8. studenog 2014. u Rugvici održana je Večer Pougaraca, u
ime UBH Prsten nazočio je član Predsjedništva UO Ivan
Marčeta.
U Podružnici Varaždin 8. studenog 2014. osnovan je Forum
mladih podružnice i održano Bosansko prelo u organizaciji
FM-a Varaždin. Nazočilo je izaslanstvo Foruma mladih
Udruge na čelu s predsjednikom Tončijem Viskovićem.
Klub znanstvenika UBH Prsten u suradnji s Hrvatskom
Paneuropskom unijom i Hrvatskim agronomskim društvom
organizirao je 4. zajedničku tribinu 12. studenog 2014. u
dvorani Hrvatske Paneuropske unije, Jurišićeva 1a/I, Zagreb
na temu: “Poljoprivreda BiH na vratima Europske unije Iskustva RH“.
14. studenog 2014. Klub žena u prostorijama Udruge primio
je i ugostio članice Udruženje građana “Svjetlo” iz Viteza. To
je nastavak suradnje započete u travnju 2014. kada je Klub
žena posjetio Srednju Bosnu.
15. studenog 2014.u Šećeranskom domu u Osijeku održana je
Večer članova i prijatelja UBH Prsten Podružnice Osijek.
Nazočilo je oko 300 članova i prijatelja podružnice Osijek,
predstavnici grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
Večeri su nazočili predstavnici podružnice Varaždin na čelu s
predsjednikom Mariom Paurevićem, predstavnice Kluba žena
na čelu s predsjednicom Gordanom Jelavić, predstavnici
Foruma mladih na čelu s predsjednikom Tončijem
Viskovićem i zamjenikom Filipom Biškićem i glavni tajnik
UBH Prsten. Uime predsjednika UBH Prsten nazočnima se
obratio počasni predsjednik Marko Pipunić.
8. studenog 2014. Članice Kluba žena UBH Prsten iz Zagreba
uručile su Osnovnoj školi ”A. G. Matoš” u Vidovicama
donaciju knjiga. Dan ranije, direktorica naklade Alfa d.o.o.
Mostar Ana Babić u sklopu ove akcije donirala je školi radne
bilježnice za hrvatski jezik, matematiku, njemački i engleski
jezik za učenike od 2. do 7. razreda te nastavni materijal za
učitelje i nastavnike. Izaslanstvo Kluba žena je posjetilo
područje Posavske županije i uvjerilo se u tijek obnove
poplavljenih područja.
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Forum mladih UBH Prsten u suradnji s plesnom školom
Euroritam i KUD-om Prsten Varaždin organizira plesne
radionice humanitarnog karaktera. Radionice će se održavati
u ugodnom ambijentu restorana Cvjetni, u Vip-caffeu na
Cvjetnom trgu u Zagrebu, sponzorstvo Ante i Zvonimira
Kljajića svake nedjelje u studenome 2014. od 18 do 20 sati, a
prikupljeni novac poslužit će za humanitarnu akciju Foruma
mladih “Mladi mladima”.
27. studenog 2014. u dvorani Hrvatske Paneuropske unije
održana je V. zajednička tribina Kluba znanstvenika i HPEUa pod nazivom “Perspektive razvoja nuklearne energetike i
posljedice na okoliš u RH i okruženju“ dr. sc. Davora Grgića
29. i 30. studenog 2014. članica Kluba žena podružnice
Osijek posjetile su Beč. Domaćin im je bio tajnik Udruge
hrvatskih poduzetnika Austrije Franjo Blažević. Nazočile su
Večeri Udruge Šokački divani u restoranu Casablanca i tom
su prigodom predstavile UBH Prsten i rad Kluba žena pred
više od 400 Hrvata podrijetlom iz naših krajeva koji žive i
rade u Austriji.
U hotelu Sheraton 6. prosinca 2014. održana je tradicionalna
Večer članova i prijatelja Udruge Prsten s više od 330 članova
Udruge, gostiju i visokih uzvanika iz RH i BiH. Na Večeri su
uručene zahvale pojedincima izvan Udruge i dodijeljeni
ugovori o stipendijama novoizabranim stipendistima Zaklade
Prsten.
10.12.2014. Klub žena dostavio je humanitarnu pomoć
dvjema obiteljima, obitelji Majić i obitelji Kuprešak,
podrijetlom iz BiH.
Izborna Skupština varaždinske podružnice UBH Prsten
održana je 14. prosinca u nazočnosti više od 40 članova
podružnice. Izabrana su nova tijela upravljanja na čelu s
novim-starim predsjednikom Mariom Paurevićem i novim
zamjenikom predsjednika Ivicom Andrićem. Izbornoj
Skupštini je nazočio glavni tajnik Marjan Biškić.
Od 18.12. do 20. 12. 2014. Forum mladih u suradnji s
Klubom žena, uz potporu Tajništva Udruge i pomoć donatora
Pave Zubaka, Draženka Mamića i Ilije Tolića uspješno je
organizirao humanitarnu akciju ”Mladi mladima u BiH“
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kojom je uručeno oko dvjesto paketa djeci s posebnim
potrebama u Odžaku i N. Travniku.
Večer varaždinske podružnice održana je 3. siječnja 2015. s
oko 230 članova i prijatelja Udruge, načelnikom i
zamjenikom načelnika Gornjeg Kneginca, predstavnicama
Kluba žena na čelu s predsjednicom Gordanom Jelavić,
predstavnicima Foruma mladih na čelu s predsjednikom
Tončijem Viskovićem i zamjenikom predsjednika FM
Filipom Biškićem. Na Večeri su bili predsjednik Udruge Mijo
Marić, zamjenik predsjednika Pavo Zubak i glavni tajnik
Marjan Biškić.
27. siječnja 2015. održana je prva sjednica Izvršnog odbora
Kluba poduzetnika na čelu s predsjednikom Kluba
poduzetnika Markom Pipunićem i zamjenikom Pavom
Djedovićem. Sastanku su nazočili predsjednik Udruge Mijo
Marić, zamjenik predsjednika Pavo Zubak i glavni tajnik
Marjan Biškić.
29. siječnja 2015.
izaslanstvo Udruge na čelu s
predsjednikom Mijom Marićem, glavnim tajnikom Marjanom
Biškićem i zamjenikom predsjednika Kluba poduzetnika
Pavom Djedovićem primili su na njihov zahtjev veleposlanicu
BiH u RH Nj. Eksc. Azru Kalajdžisalihović, savjetnika u
veleposlanstvu
BiH
Branka
Sukaru,
predsjednika
Gospodarske komore FBiH Marka Šantića i potpredsjednika
GK FBiH Mirsada Jašarspahića. Tema razgovora bilo je
međusobno upoznavanje i razgovori o mogućnostima
suradnje Udruge s veleposlanstvom BiH u RH i Kluba
poduzetnika UBH Prsten s GK FBiH.
3. veljače 2015. održana je sjednica Predsjedništva Upravnog
odbora.
08. veljače 2015. održana je izborna Skupština podružnice
Rijeka. U nazočnosti više od 100 članova podružnice izabrana
su nova tijela upravljanja na čelu s novim predsjednikom
Jozom Stanićem i zamjenikom Mirom Vujicom. Na Skupštini
su bili predsjednik Udruge Mijo Marić i glavni tajnik Marjan
Biškić.
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24. veljače 2015. održana je sjednica Predsjedništva UO i
Upravnog odbora Zaklade Prsten na temu Organizacije
humanitarnog koncerta ”Ja ljubim“ u Muzeju Mimara.
24. veljače 2015. održan je sastanak predsjednika Udruge,
zamjenika predsjednika Udruge
s predsjednikom
i
zamjenikom predsjednika Kluba znanstvenika na temu Rad
Kluba znanstvenika u 2015.
Izaslanstvo Udruge bosanskih Hrvata Prsten u sastavu
predsjednik Udruge Mijo Marić, zamjenik predsjednika
Udruge Pavo Zubak, te članovi Kluba poduzetnika Udruge
Prsten Stipo Matić i Ivica Nuić nazočili su na poziv HNS-a
BiH VI. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora koji je održan
28. veljače 2015. u Mostaru. Predsjednik UBH Prsten obratio
se nazočnima na početku zasjedanja HNS-a.
3. ožujka 2015. u podružnici Rijeka formirani su Klub
poduzetnika, Klub žena i Forum mladih.
9. ožujka 2015. održana je sjednica Vijeća za medije.
10. ožujka 2015. predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika
Udruge održali su radni sastanak s predsjednikom i
izaslanstvom Udruge povratnika Bosanske Posavine "Čvor"
Foča na temu međusobne suradnje i povratka Hrvata u
Bosansku Posavinu.
16. ožujka 2015. otvoren je Facebook Udruge Prsten, za što
su najzaslužniji članovi Foruma mladih.
17. ožujka 2015. održana je proširena sjednica Predsjedništva
UO.
24. ožujka 2015. održan humanitarni koncert ”Ja ljubim“.
Dvjestotinjak zakladnika Zaklade Prsten i uvaženih gostiju iz
javnog života u svečanoj dvorani Muzeja Mimare uživalo je u
bogatom glazbenom programu humanitarnog koncerta kojim
se željelo upoznati javnost s radom Udruge i Zaklade i
prikupiti sredstva za stipendiranje studenata. Najzaslužniji za
ugodnu atmosferu humanitarnog koncerta glazbeni su
izvođači, sopranistica Sandra Bagarić, violončelistica Ana
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Rucner, pijanist Darko Domitrović i glazbenik Miroslav
Škoro koji su se izvrsno smjenjivali i nadopunjavali u
nastupima.
9. travnja 2015. na zahtjev Udruge Stanići Župa Plehan,
održan je radni sastanak na kojem se predstavila Udruga
Stanići, te zamolila pomoć UBH Prsten u gradnji srušene
mjesne kapele u selu Stanići Župa Plehan.
9. travnja 2015. održan je sastanak s dirigentom i umjetničkim
ravnateljem Komornog zbora Ivan Filipović Zagreb, temeljem
njihove zamolbe za pomoć u financiranju putovanja orkestra
u Sarajevo radi nastupa na Uskršnjem koncertu u organizaciji
HKD-a Napredak Sarajevo 11. 4. 2015.
14. travnja 2015. održana je sjednica proširenog
Predsjedništva UO.
Forum mladih održavao je sastanke i druženja, provodili su
tečaj njemačkog jezika dva puta tjedno. Zajedno s Klubom
žena organizirali su humanitarnu dražbu u svrhu prikupljanja
sredstava
za
operaciju
i
daljnje
liječenje
sedamneastomjesečnog Darija Ivića iz Slavonskog Broda,
podrijetlom iz BiH. Humanitarnu dražbu su proveli 14. 4.
2015. i tom prigodom prikupili više od 10.000 kn. U
ponudi je bio unikatni nakit naše članice Ankice Ivandić koja
je donirala više od 60 ručno rađenih komada nakita.
U organizaciji Foruma mladih 18. je ožujka 2015. prof.
psihologije Jozo Dubravac održao u prostorijama Udruge
Prsten predavanje na temu ”Medijsko carstvo: kako tuđe
mišljenje postaje – moje“.
14. travnja 2015. Klub žena organizirale su posjet Klubu
žena podružnice Osijek, održale radni sastanak i druženje u
prostorijama Udruge, zatim su zajedno s predstavnicama
Kluba žena podružnice Osijek posjetile Muzej sjećanja u
bolnici Vukovar, Spomen-dom Ovčara, zapalili svijeću ispred
Spomen- obilježja poginulim na Ovčari, te na Memorijalnom
groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
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22. travnja 2015. Klub žena je organizirao predavanje ”Zašto
smo slatki i debeli”. Predavanje je održala glavna sestra
Zavoda za dijabetes ”Vuk Vrhovec” Snježana Gaćina.
12. svibnja 2015. u dvorani Doma sportova u Zagrebu u
sklopu kulturnog projekta SRCE PONOSNO dodijeljeno je,
među brojnim kandidatima, posebno priznanje ”Srce
ponosno“ Udruzi bosanskih Hrvata Prsten za dugogodišnji
istaknuti društveni rad. Priznanje je u ime Udruge primio
predsjednik UBH Prsten Mijo Marić.
16. i 17. svibnja 2015., članice Kluba žena UBH Prsten iz
Zagreba i Osijeka, u sklopu projekta putovanja u BiH,
posjetile su Banja Luku i Jajce.
19. svibnja 2015. Forum mladih organizirao je akciju davanja
uzoraka za tipizaciju krvi za upis u Registar dobrovoljnih
darivatelja krvotvornih matičnih stanica u suradnji sa
Zakladom Ana Rukavina. Odazvalo se oko 40 članova
Udruge.
19. svibnja 2015. održan je Susret članova i prijatelja Kluba
poduzetnika u Čepinu kod Osijeka gdje je, među ostalim,
predstavljen sadržaj Portala Kluba poduzetnika, usvojen plan
rada Kluba i predstavljeni projekti tvrtke Žito d.o.o. Osijek
koji mogu biti zanimljivi za poslovnu suradnju članovima
Kluba poduzetnika.
26. svibnja 2015. Klub znanstvenika u suradnji s Hrvatskom
Paneuropskom unijom i Hrvatskim agroekonomskim
društvom održao je tribinu pod nazivom “ Poticaji za
zapošljavanje – prilika za sve ili?“ O temi je govorila
pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Republike
Hrvatske Tanja Dalić.
30. svibnja 2015. Podružnica UBH Prsten Varaždin
organizirala je hodočašće na 44. dane mladih Vrhbosanske
nadbiskupije koje se održalo u Župi Komušina kod Teslića.
10. lipnja 2015. na poziv Udruge hrvatskih poduzetnika
Austrije izaslanstvo Udruge u sastavu, predsjednik Udruge,
glavni tajnik i zamjenik predsjednika Kluba poduzetnika
nazočili su Gala večeri. Tijekom večeri susreli su se s
predstavnicima Udruge hrvatskih poduzetnika Austrije i
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razgovarali o daljnjoj suradnji. Izaslanstvo Udruge
razgovaralo je sa zamjenikom predsjednika Republike Srpske
iz redova Hrvata, predsjednikom Vlade Županije Posavske,
gradonačelnikom Orašja i veleposlanikom RH u Austriji koji
su bili gosti Gala večeri.
11. lipnja 2015. Podružnica Osijek održala je izbornu
Skupštinu, izabrano je novo vodstvo podružnice i prvi put u
Udruzi imamo damu na čelu podružnice, tj. predsjednicu gđu
Snježanu Rebuš. Skupštini su nazočili zamjenik predsjednika
Udruge Pavo Zubak i glavni tajnik Marjan Biškić.
16. lipnja održana je proširena sjednica Predsjedništva UO.
27. i 28. lipnja 2015. Podružnica Rijeka je održala
humanitarni malonogometni turnir “Prsten 2015“. pod
pokroviteljstvom župana PGŽ-a g. Komadine.
1. srpnja 2015. Podružnica Krk osnovala je Klub žena i
pokrenula glazbenu radionicu za sviranje na šargiji i violini.
5. srpnja 2015. održano je tradicionalno druženje na
otvorenom članova i prijatelja podružnice Varaždin. Bogatom
sportskom, zabavnom sadržaju nazočilo je stotinjak članova
Udruge s obiteljima te glavni tajnik Marjan Biškić i
predsjednica Kluba žena Gordana Jelavić.
5. srpnja 2015. u župnoj crkvi Gospe od Anđela u Sesvetskoj
Sopnici kod Zagreba održano je sedmo tradicionalno
okupljanje Kotorvarošana kojem su i ove godine nazočili
predstavnici UBH Prsten na čelu s članom Predsjedništva
Ivanom Marčetom.
15. srpnja 2015. u katedrali sv. Bonaventure u Banja Luci
svečanim euharistijskim slavljem proslavljen je zaštitnik
Banjalučke biskupije i naslovnik katedrale. Proslavi je
nazočio glavni tajnik Marjan Biškić. Tom se prigodom sastao
s biskupom Franjom Komaricom i ministrom u Vladi RS
Davorom Čordašom i razgovarao o položaju Hrvata u
srpskom entitetu BiH.
16. i 17. srpnja 2015. u Zagrebu je održana 2. sjednica Savjeta
Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike
Hrvatske. Na poziv predstojnice Ureda za Hrvate izvan RH
u radu Savjeta sudjelovali su predsjednik UBH Prsten Mijo
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Marić i glavni tajnik Marjan Biškić koji je upoznao članove
Savjeta s radom Udruge i pozvao na suradnju.
22. kolovoza 2015. Hrvati prognani iz okolice Banja Luke
okupili su u Bukovici na tradicionalnom susretu prognanih
Hrvata iz Župe Trn. Više od 800 ljudi iz Trna, Bukovice,
Kuljana, Jablana i ostalih mjesta s područja Župe Trn
obilježilo je i 20 godina od progona sa svojih ognjišta u
kolovozu 1995. godine. Na poziv organizatora na
tradicionalnom okupljanju u ime Udruge bosanskih Hrvata
Prsten bili su glavni tajnik Marjan Biškić i član Predsjedništva
UO Ivan Marčeta i tom prigodom podijelili 500 časopisa
Prsten i predstavili rad Udruge Prsten.
13. rujna 2015. na poziv predsjednika Udruge "13. rujan"
Jajce, svečanom obilježavanju 20. obljetnice vojnoredarstvene operacije Maestral i Dana oslobađanja općine
Jajce nazočilo je izaslanstvo Udruge Prsten na čelu s
izaslanikom predsjednika Udruge Slavkom Lozićem,
zamjenikom predsjednice podružnice Prsten Osijek. Udruga
je donacijom u iznosu od 2000 kn pomogla snimanje filma
”Jajce u oslobađanju 13. rujna 1995.“
15. rujna 2015. održana je proširena sjednica Predsjedništva
UO.
19. rujna 2015. održan je Humanitarni malonogometni turnir
ogranka Đakovo, podružnice Osijek pod pokroviteljstvom
Grada Đakovo. Bogatom sportskom, zabavnom sadržaju
nazočilo je više stotina građana Đakova i članova Udruge, te
glavni tajnik Marjan Biškić i predsjednica Kluba žena
Gordana Jelavić.
20. rujna 2015. članovi UBH Prsten, podružnica Rijeka i
podružnica Varaždin sudjelovale su u proslavi ”Matejine“ u
Župi Sv. Matej – Viškovo. Vrhunac ove manifestacije smotra
je folklornih grupa ”Viškovsko prelo“ u organizaciji KUD-a
Izvor, u kojem su većina plesača ujedno i članovi Udruge
Prsten, a nastupio je i KUD Prsten Varaždin.
26. rujna 2015. u Derventi su održane 4. Posavske večeri.
Udruga je podržala manifestaciju i sa 2000 kn postala
pokrovitelj. Događaj je okupio oko 600 sudionika. U ime
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Udruge nazočili su predsjednica kluba žena Gordana Jelavić,
zamjenik predsjednika FM-a i glavni tajnik Marjan Biškić.
13. listopada 2015. u organizaciji Europske akademije
Banjalučke biskupije održan je Međunarodni studijski dan u
Banja Luci. Glavna tema skupa bila je ”Dvadeset godina
(1995.-2015.) od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka
i drugih s područja Republike Srpske“. Međunarodnom skupu
nazočilo je izaslanstvo UBH Prsten u sastavu glavni tajnik
Marjan Biškić, predsjednica Kluba žena Gordana Jelavić,
zamjenik predsjednika Kluba znanstvenika Ivo Grgić i
zamjenik predsjednika Foruma mladih Filip Biškić. Uz
kardinala Puljića, biskupa Komaricu te europskog
parlamentarca Plenkovića, izlagali su: mr. Šimun Penava, mr.
Srđan Šušnica, dr. Mujo Begić, dr. Josip Jurčević, fra Velimir
Blažević, mons. Ivica Božinović, dr. Miljenko Aničić,
Alojzije Jakirčević, dr. Ivo Miro Jović, Patsy Sorensen, bivša
članica EU-a i gradonačelnica Antwerpena – Belgija, dr.
Miodrag Živanović, Gordana Katana, ministar Davor Čordaš i
mr. Frano Piplović. Bilo je govora o zločinima nad hrvatskim
stanovništvom. Zaključeno je da nije završen proces
protjerivanja Hrvata i Bošnjaka s prostora Republike Srpske.
20. listopada 2015. u povodu 10 godina djelovanja UBH
Prsten Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko primio je
izaslanstvo Udruge bosanskih Hrvata "Prsten" u sastavu: Mijo
Marić, predsjednik Udruge, Marjan Biškić, glavni tajnik, Ivo
Jelušić, član Nadzornog odbora i Vjekoslav Bratić, član
Predsjedništva. Na sastanku se razgovaralo o djelovanju
Udruge Prsten te o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
24. listopada 2015. od 13 do 17 sati u reprezentativnom atriju
Nacionalne i sveučilišne knjižnice održana je Svečana
akademija Udruge u povodu obilježavanja 10. obljetnice
UBH Prsten, na kojoj je bilo oko 600 uvaženih uglednika i
gostiju iz RH i BiH. Svečana akademija je održana pod
pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i
supokroviteljstvom hrvatskog člana Predsjedništva BiH
Dragana Čovića. U sklopu svečane akademije prikazan je film
kojim je prikazano deset godina rada Udruge.
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26. listopada 2015. završen je natječaj za dodjelu deset
stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i
Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici
Hrvatskoj za akademsku 2015/2016. godinu. Dodijeljeno je
10 stipendija.
4. prosinca 2015. održano je u Osijeku u organizaciji osječke
podružnice tradicionalna Večer članova i prijatelja UBH
Prsten, deseto po redu, kojemu je nazočilo 420 članova,
uzvanika i prijatelja Udruge.
Od 24. 11. do 20.12.2015. Forum mladih organizirao je i
proveo akciju prikupljanja sredstava za božićnu humanitarnu
akciju “Mladi mladima“ u kojoj su Forum mladih i Klub žena
i ove godine zajednički organizirali prikupljanje igračaka,
slatkiša, sportske opreme te pakiranje i dostavu više od 150
paketa za malene u domovima za nezbrinutu djecu i djecu s
posebnim potrebama u BiH. Darovan je i televizor koji je
Mario Stančin, član FM, dobio na tomboli na Večeri Udruge
u Osijeku.
11. prosinca 2015., u sklopu akcije Mladi mladima na poziv
predstavnika mladih UBH Prsten, glumci okupljeni u GKM-u
Vitez izveli su predstavu Šmizle, u dvorani kina Forum
Studentskog doma “Stjepan Radić“. Predstavu mladih
glumaca amatera gledalo je više od 450 posjetitelja.
17. prosinca 2015. podružnica UBH Prsten PGŽ-a priredila je
svečani božićni domjenak i otvorila poslovni prostor
Podružnice koji je dodijelio Grad Rijeka. Tom je prigodom
Podružnica Rijeka Odjelu pedijatrije, Dječje bolnica Kantrida,
za nabavu specijalnog električnog kreveta s vagom za male
pacijente, donirala 28 500 kn, a Odjelu pulmologije 13 500
kn. Ove su aktivnosti bile iznimno medijski popraćene.
2. siječnja 2016. u Donjem Knegincu održano je šesto
tradicionalno Blagdansko druženje varaždinske podružnice s
više od 250 članova, uzvanika i prijatelja UBH Prsten.
23. siječnja 2016. na poziv Posavskog zavičajnog kluba
"Derventsko kolo" izaslanstvo UBH Prsten nazočilo je i
proslavi 30. obljetnice kluba u restoranu Gastro Globus na

Zagrebačkom velesajmu. Na proslavi je bilo oko 300 članova,
uzvanika i prijatelja Derventskog kola. U ime UBH Prsten
skup je pozdravio glavni tajnik.
94. 28. siječnja 2016. u organizaciji Hrvatske Paneuropske unije i
u suorganizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i
Udruge bosanskih Hrvata Prsten održana je tribina "Bosna i
Hercegovina između Daytona i Bruxellesa". U do kraja
ispunjenoj dvorani HPEU-a obratio se i predsjednik UBH
Prsten Mijo Marić.
95. 6. veljače 2016. u Đakovu, ogranak Đakovo podružnice
Osijek UBH Prsten održali su Večer bosanskih Hrvata. U
svečanoj dvorana ”Nikolina“ okupilo se oko 830 članova,
uzvanika i prijatelja UBH Prsten.
96. 8. večljače 2016. predsjednik UBH Prsten na poziv
predsjednika Općine Odžak nazočio je svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Odžak u povodu Dana općine Odžak te
ostalim događanjima u povodu svečanosti.
97. 9. veljače 2016. održana je proširena sjednica Predsjedništva
UO.
98. 19. veljače 2016. održana izvještajna Skupština Podružnice
PGŽ, Rijeka.
99. 26. veljače 2016. izaslanstvo UBH Prsten predvođeno
predsjednikom Mijom Marićem i zamjenikom Pavom
Zubakom održalo je u Sarajevu sastanak s predsjedateljem
Predsjedništva BiH dr. Draganom Čovićem. U izaslanstvu su
bili Marko Pipunić, Stipo Matić, Ivica Nuić, Vjekoslav Jeleč,
Vjekoslav Bratić i Marjan Biškić. Predsjedatelj Predsjedništva
BiH zahvalio je članovima Udruge bosanskih Hrvata Prsten
za višegodišnji rad na očuvanju i promicanju kulturnih i
drugih vrijednosti Hrvata podrijetlom iz BiH u Republici
Hrvatskoj. Teme razgovora bile su izmjene izbornih zakona u
BiH, suradnja s HNS-om BiH, lokalni izbori i gospodarska
suradnja poduzetnika BiH i Kluba poduzetnika UBH Prsten i
druga otvorena pitanja koja su bitna za položaj Hrvata u BiH.
100.
26. veljače 2016. izaslanstvo Udruge Prsten tijekom
boravka u Sarajevu posjetilo je Veleposlanstvo RH u BiH te
održalo sastanak s veleposlanikom RH u BiH i njegovim
suradnicima na temu zajedničkog djelovanja u BiH i

gospodarske suradnje poduzetnika BiH i poduzetnika članova
UBH Prsten. Razgovaralo se također o pomoći
Veleposlanstva poduzetnicima i Hrvatima podrijetlom iz BiH
u rješavanju administrativnih, pravnih, imovinskih i inih
problema, posebice u srpskom entitetu BiH.
101.
27. veljače 2016. izaslanstvo Udruge Prsten posjetilo je
Vitez i susrelo se s poduzetnicima kako bi dogovorilo
nastavak i proširenje uspješne suradnje gospodarstvenika
Lašvanske doline s Klubom poduzetnika UBH Prsten.
Gospodarstvenici Lašvanske doline zamolili su za pomoć u
pokretanju razgovora o otvaranju konzulata Republike
Hrvatske u Vitezu. Razgovaralo se i o osnivanju Udruge
Prsten u BiH.
102.
25. veljače 2016. u organizaciji Kluba žena i Foruma
mladih u prostorijama Udruge održano je predavanje na temu
Bonton za XXI. stoljeće. Predavanje s prezentacijom održala
je voditeljica Kluba žena Gordana Jelavić.
103.
8. ožujka 2016. u Zagrebu predsjednik UBH Prsten Mijo
Marić, sa zamjenikom Pavom Zubakom, glavnim tajnikom
Marjanom Biškićem, članom Kluba poduzetnika Ivicom
Nuićem, održao je sastanak s predsjedateljem Predsjedništva
BiH Draganom Čovićem i predsjednikom Kluba zastupnika u
HS-u iz dijaspore Božom Ljubićem. Tema razgovora bila je
analiza prethodnih izbora, način izbora kandidata za XI.
izbornu jedinicu te suradnja UBH Prsten i saborskih
zastupnika iz dijaspore.
104.
11. ožujka 2016. u suradnji s Udrugom hrvatskih
poduzetnika Austrije organiziran je susret tvrtki iz Austrije sa
zainteresiranim predstavnicima tvrtki članica Kluba
poduzetnika UBH Prsten. U ime Kluba poduzetnika nazočne
je pozdravio zamjenik predsjednika Kluba Pavo Djedović.
105.
16. ožujka 2016. Klub znanstvenika UBH Prsten u suradnji
s Hrvatskom Paneuropskom unijom održao je tribinu na temu
Javni dug Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predavanje je
održao dr. sc. Anto Bajo, stručnjak iz područja javnih
financija.
106.
22. ožujka 2016. održana je 55./11. sjednica proširenog
Predsjedništva UO.

22. ožujka 2016. u organizaciji Kluba žena UBH Prsten,
održana je promocija knjige ”Kako me spasio Werther“ Sanje
Babić-Đulvat.
108.
28. ožujka 2016. u Zasavici, Bosanski Šamac, održan je
sastanak za pripremu lokalnih izbora u općini Bosanski
Šamac. Na poziv organizatora sastanku su nazočili glavni
tajnik Marjan Biškić i predsjednik Nadzornog odbora Josip
Sarić. Na sjednici su bili predsjednici mjesnih zajednica s
područja općine, predsjednik Udruge Treća dob, predsjednik
Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice BiH
Zoran Dubravac i predsjednik Općinskog odbora HDZ-a
1990. Đuro Ivanović. Zaključak sastanka zajednička je lista
dviju najjačih hrvatskih političkih stranaka na području
općine i ostalih ako žele, kako bi se zaštitili interesi
povratnika te izbjeglo daljnje usitnjavanje biračkog tijela.
Nazočni na sastanku zamolili su Udrugu Prsten da im
pomogne u tome.
109.
3. travnja 2016. u povodu obilježavanja 3. Međunarodnog
dana sporta za razvoj i mir na Zagrebačkom velesajmu održan
je malonogometni turnir u organizaciji Hrvatske olimpijske
akademije, Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog društva
za Ujedinjene narode. Na turniru je sudjelovala ekipa Foruma
mladih UBH Prsten čime su se uključili u akciju za doprinos
miru i boljem svijetu kroz sport kao univerzalnoj vrijednosti
čovječanstva i ključ u ostvarivanju razvoja i mira, promicanju
tolerancije i poštovanja, osnaživanju žena i mladih te
pojedinaca i društva u cjelini.
110.
11. travnja 2016. u Mostaru je pod geslom“ Mostovi
Europe“ pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH i
supokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde GrabarKitarović, petnaesti put održana svečana dodjela nagrada
”Večernjakov pečat“, a među dobitnicima je posebnog
priznanja i Udruga bosanskih Hrvata Prsten. Izaslanstvo
Udruge predvodio je predsjednik Udruge Mijo Marić kojem
je uručeno priznanje.
111.
12. travnja 2016. Klub znanstvenika Udruge Prsten u
suradnji s Odjelom za poljodjelstvo Matice hrvatske i
Hrvatskim agroekonomskim društvom održao je tribinu na
107.

temu "Govedarstvo Hrvatske na prekretnici" uz sudjelovanje
predavača Ivana Marohnića, dipl. ing. agr., Ankice Mužinić,
ing. prehr. teh., i Magdalene Zrakić, mag. ing. agr.
112.
13. travnja 2016. član Kluba poduzetnika Ivan Miloloža, na
poziv Veleposlanstva RH u BiH, kao izaslanik predsjednika
Udruge nazočio je sastanku članova Koordinacijskog odbora
Kluba hrvatskih gospodarstvenika u BiH s predstavnicima
Hrvatskog
narodnog
sabora
BiH,
predstavnicima
Veleposlanstva BiH i premijerom Hercegovačko-neretvanske
županije. Raspravljalo se o stanju i unapređenju suradnje
između RH i BiH, umrežavanju hrvatskih i bh. poslovnih
subjekata, te su predstavljeni poslovni projekati u BiH.
22. travnja 2016. izaslanstvo Udruge primio je Zvonko
Milas, predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske. Sastanku su nazočili Mijo Marić, Pavo Zubak i
Marjan Biškić koji su predstavili program i glavne aktivnosti
Udruge i istaknuli uspješnu suradnju Ureda i UBH Prsten u
prethodnom razdoblju. Na sastanku se razgovaralo i o
mogućnostima poboljšanja suradnje s ciljem unapređenja
položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. S obzirom
na trend iseljavanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine, naglašena
je potreba tješnje suradnje svih institucija na projektima koji
će pridonositi otvaranju radnih mjesta. Dogovorena je
organizacija poslovne konferencije koja će okupiti
gospodarstvenike iz Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine.

113.

23. travnja 2016. izaslanstvo UBH Prsten u sastavu Marjan
Biškić, Dragica Šamija, Tonči Visković i Filip Biškić
posjetilo je Vitez i nazočilo Svečanoj akademiji povodom
obilježavanja 20. obljetnice Poslovnog centra – PC 96 i
proslave sv. Jurja, zaštitnika grada Viteza. Akademija je
održana u punoj Kongresnoj dvorani Franšiznog centra BiH, a
uz gospodarstvenike na svečanosti su bili i brojni uglednici iz
svih područja života i rada, dužnosnici struktura vlasti sa svih
razina BiH, a predvodili su ih hrvatski član Predsjedništava
BiH dr. Dragan Čović, predsjednik Federacije BiH Marinko

114.

Čavara, te dužnosnici Vlade Republike Hrvatske koje je
predvodio ministar vanjskih poslova u Vladi RH Miro Kovač
koji je u svom govoru istaknuo Udrugu Prsten i njezin značaj
u povezivanju Hrvata BiH i Hrvatske i najavio otvaranje
konzulata RH u Vitezu koji je inicirala Udruga Prsten zajedno
s Hrvatima iz Viteza. Nazočnima se obratio i glavni tajnik
UBH Prsten i upoznao ih s radom Udruge i najavio osnivanje
Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata ”Prsten” u BiH.
5. svibnja 2016. izaslanstvo Udruge bosanskih Hrvata
Prsten u sastavu Mijo Marić, Pavo Zubak, Marjan Biškić i
Ivica Nuić primio je predsjednik Odbora za Hrvate izvan
Republike Hrvatske Hrvatskog sabora Božo Ljubić.
Predstavnici Prstena predstavili su djelovanje Udruge
izrazivši želju za jačanjem suradnje sa saborskim odborom
kako bi pitanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine postalo
sadržajnim dijelom rada Hrvatskog sabora. Tom je prilikom
najavljena tematska sjednica Odbora na temu Hrvatsko
pitanje u BiH, a na sjednicu će biti pozvani predstavnici
Udruge.
116.
12. 5. 2016. održan je humanitarni koncert pod nazivom
”Ja ljubim“ u izvedbi sopranistice Sandre Bagarić i
mezzosopranistice Martine Tomčić te pijanista Darka
Domitrovića u Muzeju Mimara, te je obilježena deveta
obljetnica Zaklade ”Prsten”. U maestralnom nastupu troje
vrsnih umjetnika uživali su brojni gosti i uzvanici, članovi i
prijatelji Udruge Prsten te donatori Zaklade, a sredstva
prikupljena organizacijom koncerta namijenjena su fondu za
stipendiranje studenata i učenika, sadašnjih i budućih
stipendista Zaklade.
117.
20. svibnja 2016. izaslanstvo Udruge u sastavu Marjan
Biškić, Gordana Jelavić i Filip Biškić nazočili su trećoj Gala
večeri Udruge hrvatskih poduzetnika u Beču. Na večeri je
sudjelovalo oko 250 uzvanika iz gospodarskog i političkog
života grada Beča i Austrije, kao i gosti i visoki uzvanici iz
Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i Njemačke i drugih
europskih zemalja.
115.

24. i 25. svibnja 2016. na 3. sajmu turizma i ekoproizvoda
STEP 2016. u Jajcu, Udruga Prsten imala je svoj štand na
kojem je Udrugu predstavljao njezin član Pejo Spajić. Sajam
je ove godine privukao velik broj izlagača i posjetitelja.
119.
28. svibnja 2016. izaslanstvo Udruge Prsten podružnice
Varaždin povodom 45. dana mladih Vrhbosanske
nadbiskupije posjetilo je Komušinu i u izgrađenom spomenparku odalo počast poginulim braniteljima HVO-a Komušine
–Teslić.
120.
30. svibnja 2016. održana 56./1. sjednica proširenog
Predsjedništva UO.
121.
30. svibnja 2016. Klub znanstvenika u suradnji s Odjelom
za
poljodjeljstvo
Matice
Hrvatske
i
Hrvatskim
agroekonomskim društvom održali su zajedničku tribinu o
konjogojstvu pod nazivom Konji: od rata do svâta, predavač
dr. sc. Mato Čačić Hrvatska poljoprivredna agencija, voditelj
tribine prof.dr.sc. Ivo Grgić.
122.
8. i 9. lipnja 2016. održana akcija Kluba žena i Foruma
mladih, Dani otvorenih vrata - Udruga Prsten za Vukovarski
vodotoranj, prikupljena sredstva uplaćena su na račun za
obnovu Vukovarskog tornja.
123.
8. lipnja 2016. u Hrvatskom saboru održana tematska
sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o temi
“Hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini“. Na poziv
predsjednika Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Hrvatskog sabora sjednici je nazočio i aktivno sudjelovao u
radu predsjednik Udruge Mijo Marić.
124.
8. lipnja 2016. bili smo pokrovitelji i nazočili u Europskom
domu
predstavljanju Studije Bosna i Hercegovina –
federalizam, ravnopravnost, održivost, Studije preustroja BiH
u cilju osiguravanja institucionalne jednakopravnosti
konstitutivnih naroda Instituta za društveno-politička
istraživanja iz Mostara. Pokrovitelji su osim Udruge bili i
Hrvatski sabor, Hrvatski narodni sabor BiH i Državni ured za
Hrvate izvan RH.
118.

10. lipnja 2016. u suradnji s Veleposlanstvom BiH i SIP-a
BiH organizirali smo i nazočili edukaciji predstavnika udruga
i zavičajnih klubova BiH za Lokalne izbore u BiH.
126.
14. lipnja 2016. izaslanstvo Udruge Prsten predvođeno
predsjednikom Mijom Marićem, u nadbiskupskom je domu
primio mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup.
Izaslanstvo je upoznalo mons. Hranića o desetogodišnjem
djelovanju Udruge Prsten, podružnice Osijek i Ogranka
Đakovo. Monsinjor je istaknuo izniman značaj Hrvata
podrijetlom iz BiH na području Đakovačko-osječke
nadbiskupije te je rekao da su to iznimno vrijedni i pošteni
ljudi koji svojim radom osiguravaju egzistenciju obitelji i
znatno pomažu u razvoju zajednice u kojoj žive. Također je
rekao da iznimno cijeni Udrugu Prsten i njezine članove jer
imaju hvalevrijedne i zapažene aktivnosti, a o poznatim
poduzetnicima članovima Udruge Prsten koji djeluju na
području Nadbiskupije čuje samo pohvale.
127.
14. lipnja 2016. u Đakovu održana sjednica Upravnog
odbora. Na kraju sjednice nazočnima se obratio gradonačelnik
Vukovara Ivan Penava riječima:”Vukovarski vodotoranj treba
postati trajno prisjećanje na naše zajedništvo u prošlosti, na
snagu i uspjehe hrvatskih branitelja u obrani Vukovara i
Hrvatske, ali i kao trajni pogled u našu budućnost i budućnost
naše domovine koja može biti snažna i uspješna samo na
tragu zajedništva pokazanog tijekom najtežih vremena
stvaranja hrvatske države u kojem su Hrvati podrijetlom iz
BiH dali veliki obol.“ Pozdravio je rad UBH Prsten i zahvalio
što se uključila u akciju obnove Vukovarskog vodotornja i
nada se skorom osnivanju ogranka ili podružnice UBH Prsten
u Vukovaru gdje živi puno Hrvata podrijetlom iz BiH.
128.
16. lipnja 2016. u organizaciji Kluba žena PGŽ-a u
prostorijama podružnice u Rijeci održana je radionica
oslikavanja dekupaž tehnikom na raznim predmetima.
125.

28. lipnja 2016. održana je utemeljiteljska Skupština novog
ogranka
UBH
Prsten
Sveta
Nedelja.
Utemeljiteljska Skupština, koju je vodio glavni tajnik Udruge
Marjan Biškić, održana je u Župi Blaženog Alojzija Stepinca,
a nazočilo je oko 130 članova i prijatelja UBH Prsten. Za
predsjednika Ogranka jednoglasno je izabran Pavo Ćorluka,
vlasnik Zdravstvene ustanove Ćorluka, a za njegovu
zamjenicu Vera Rede, profesorica na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje. Prije Skupštine služena je misa za sve poginule
Hrvate BiH u Domovinskom ratu. Skupu se, među ostalim,
obratio i gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin koji je
istaknuo nemjerljiv doprinos Hrvata podrijetlom iz BiH
razvoju Svete Nedelje. Skupštini je nazočio predsjednik
Udruge Mijo Marić, zamjenik predsjednika Pavo Zubak i
mnogi članovi Predsjedništva UO.
130.
3. srpnja 2016. na Đakovačkim vezovima, manifestacije
koja već 50 godina njeguje i održava tradiciju i izvornost toga
kraja kao i ostalih krajeva Hrvatske i inozemstva, nastupilo je
i Kulturno-umjetničko društvo Prsten iz Varaždina. KUD
Prsten i ovom je prigodom pjesmom i plesom u narodnim
nošnjama i uz zvuke šargije pokazao kako se čuvaju i njeguju
narodni običaji i na najbolji način promovira UBH Prsten.
131.
3. srpnja 2016. u Sesvetskoj Sopnici u Zagrebu u prostoru
Župe Sv. Marije Anđeoske, održan je 8. tradicionalni susret
iseljenih i protjeranih Hrvata kotorvaroške doline pod motom
”Susresti drage ljude i čuti o rodnom zavičaju“. Susret već
tradicionalno organiziraju tri župe kotorvaroške doline i
Udruga kotorvaroških Hrvata iz Zagreba. Pokrovitelj
ovogodišnjeg susreta bila je Gradska skupština Grada
Zagreba. Tradicionalnom susretu nazočili su glavni tajnik
Marjan Biškić, koji se u ime Udruge Prsten obratio skupu, i
član Predsjedništva UO Ivan Marčeta.
132.
10. srpnja 2016. održano je 7. druženje članova Podružnice
Varaždin Udruge Prsten za članove Udruge, njihove obitelji i
prijatelje. Piknik je postao lijepa tradicija druženje članova i
129.

prijatelja Prstena, na pitoresknim varaždinskim bregima.
Mnogobrojni posjetitelji okušali su se u starim hrvatskim
narodnim igrama poput bacanja kamena s ramena, skakanje u
vrećama, igra klisa i potezanje ruke. Malonogometni timovi
odigrali su revijalne utakmice uz zdušno navijanje posebno
velikog broja mladih članova. Druženje je nazočio glavni
tajnik Marjan Biškić, članice Kluba žena i velik broj članova
Foruma mladih.
133.
6. srpnja 2016. na platou Islamskog centra u Zagrebu, u
organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada
Zagreba i Kulturnog društva Bošnjaka u Hrvatskoj
”Preporod“, održan je komemorativni skup u znak sjećanja na
žrtve srebreničkog genocida iz 1995. godine. Na
komemoraciji su u ime UBH Prsten nazočili predstavnici FMa, Tonči Visković i Filip Biškić.
134.
6. i 7. kolovoza 2016. u sklopu programa obilježavanja
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja Podružnica Udruge bosanskih Hrvata Prsten
Primorsko-goranske županije i Humanitarno-organizacijski
odbor Komušina iz Viškova, uz suorganizaciju Grada Rijeka,
Župe sv. Mateja Viškovo i KUD-a ”Izvor“ Viškovo
organizirali su, u sportskom parku Ronjgi, tradicionalni
humanitarni malonogometni turnir, ove godine pod nazivom
“Spomenici budućnosti“. Župan PGŽ-a Zlatko Komadina bio
je pokrovitelj dvodnevnog sportskog natjecanja i druženja.
Drugom danu natjecanja i proglašenju pobjednika nazočio je
glavni tajnik UBH Prsten Marjan Biškić.
135.
15. kolovoza
2016. predsjednica Podružnice Osijek
Udruge bosanskih Hrvata Prsten Snježana Rebuš predstavila
je Udrugu na manifestaciji ”Dani Velike Gospe” koje
organizira u Tuzli Udruga ”Društvo Breščana” i Župa Breške.
136.
19. kolovoza 2016. Forum mladih UBH Prsten iz
Varaždina odigrao je prijateljsku malonogometnu utakmicu s
Forumom mladih UBH Prstena iz Zagreba u TTS sportskom

centru Varaždin, a nakon sportskog dijela nastavljeno je
zajedničko druženje na varaždinskom Špancirfestu.
137.
27. kolovoza 2016. ogranak Đakovo Podružnice Osijek
organizirao
je
humanitarni nogometni
turnir
pod
pokroviteljstvom Grada Đakovo, a prikupljena sredstva
donirali su KBC-u Osijek.
138.
3. rujna 2016. Ogranak Sveta Nedelja organizirao je
druženje na jezeru Rakitje, a nakon toga druženje s
braniteljima u dvorani Rakitje.
139.
Udruga Prsten financijski je podržala Vareš Classic
Festival (VaClaF) - Međunarodni festival klasične glazbe koji
se održao od 15. - 25. 9. 2016. na području općine Vareš.
140.
13. rujna 2016. održali smo 57./13. sjednicu proširenog
Predsjedništva UO
141.
24. rujna 2016. održane su 5. Posavske večeri. Udruga je
podržala manifestaciju i s 2000 kn bila pokrovitelj. Događaj
je okupio oko 600 sudionika. U ime Udruge nazočila je
predsjednica Podružnice Osijek Snježana Rebuš s
predstavnicama Kluba žena.
142.
27. rujna 2016. održana 68/12. sjednica proširenog
Upravnog odbora.
143.
5. listopada 2016. održana je izvještajna Skupština
podružnice Osijek na kojoj je nazočilo 120 članova
podružnice. Radu Skupštine nazočili su počasni predsjednik
Udruge Marko Pipunić, glavni tajnik Marjan Biškić i
predsjednica Kluba žena Gordana Jelavić.
144.
11. listopada 2016. Forum mladih Udruge sudjelovao je
na 12. sajmu stipendija i visokog obrazovanja u NSK-u
Zagreb i predstavio Zakladu Prsten.
B) Prijam u članstvo:
U članstvo UBH Prsten primljeno je 566 fizičkih osoba i 34
pravne osobe.

