
Podaci o udrugama za službenu Internet stranicu Grada Lipika www.lipik.hr 
(Napomena: Molimo popuniti čitko TISKANIM slovima) 

 

Puni naziv udruge: 

HRVATSKI DOMOBRAN, Udruga ratnih veterana Hrvatske Ogranak Pakrac-Lipik 

Skraćeni naziv udruge: 

HRVATSKI DOMOBRAN, Ogranak Pakrac-Lipik 

Adresa sjedišta udruge: 

Hrvatskih velikana 4, 34550 Pakrac 

Predsjednik udruge: 

Marko Marošević 

Kontakt podaci: 

- Telefon: 
- Fax: 
- Mobitel: +385 99 841 9244 
- E-mail: hd.ogranakpakraclipik@gmail.com 
- Internet adresa: 

 

OIB udruge: 

20792124114 

IBAN udruge (žiro račun): 

HR2123600001400135628 

Opis aktivnosti udruge: 

Na području Pakraca i Lipika nalazi se nekoliko spomen područja poginulim domobranima te 
svim ostalim braniteljima Hrvatske koje su podigli HD Ogranak Pakrac-Lipik. Iste potrebno 
je u čast kojima su spomen područja podignuta održavati te prigodno obilježavati. Cilj udruge 
je očuvanje spomena na naše pretke i sve branitelje koji su časno branili svoju domovinu 
Hrvatsku. Aktivno sudjelovanje u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Pakrac-Lipik. Promicanje ciljeva i djelatnosti prema Statutu. 

Prema Statutu djelatnost udruge je sljedeća: Neprekidna briga o provođenju pravne i socijalne 
zaštite pripadnika Hrvatske vojske 1941 -1945. godine te njihovih nasljednika i potomaka. 
Vođenje brige o ostvarivanju prava ranjenika i ratnih invalida 2. Svjetskog rata Hrvatske 
vojske, članova njihove uže obitelji i udovica rata i porača. Pokretanje postupaka kod 
nadležnih državnih tijela radi ostvarivanja i drugih prava pripadnika Hrvatske vojske 1941.-
1945. godine u cilju izjednačavanja njihovog položaja i prava ostalih ratnih veterana 
međunarodno priznatih vojski. Pronalaženje, obilježavanje i skrb o dostojanstvenom 
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održavanju i zaštiti grobišta poginulih i pogubljenih pripadnika Hrvatske vojske 1940.-1945. 
godine i civilnih žrtava u ratu, na križnome putu i drugim mjestima, kao i poginulih i 
pogubljenih građana za vrijeme komunističkog režima, pripadnika Hrvatskih oružanih snaga 
iz Domovinskog oslobodilačkog rata 1991.-1995. te svih koji su tijekom povijesti svojim 
životima, djelovanjem ili mučeničkom smrću dali pozitivan doprinos hrvatskoj domovini. 
Organiziranje kulturnih, prosvjetnih i drugih priredbi, predavanja, izložbi i prigodnih 
proslava. Sudjelovanje na svečanostima povijesnog, nacionalnog i običajnog značenja. 
Osnivanje Ogranaka, kao i drugih ustojbenih jedinica Udruge na području Republike 
Hrvatske i među Hrvatima u inozemstvu. Učlanjivanje i uspostavljanje veza sa domovinskim i 
međunarodnim organizacijama, udrugama ratnih veterana čiji programi i djelatnosti nisu u 
protivnosti s programskim načelima Udruge i ovim Statutom. Pomaganje članovima Udruge 
koji su socijalno i zdravstveno ugroženi. Uspostavljanje i održavanje odnosa s državnim 
tijelima, vojnim ustanovama i postrojbama, gospodarskim organizacijama i drugim radi 
upoznavanja s djelatnošću Udruge, sudjelovanje u proslavama godišnjih povijesnih događaja i 
mogućnostima međusobne suradnje. Suradnja s Udrugama hrvatskih vojnih invalida, 
veterana, Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata i Udruga Hrvatskih političkih 
zatvorenika, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i promicanja ideja Hrvatskog 
domobranstva. Suradnja s djelatnim i pričuvnim sastavom Hrvatske vojske i policije, te 
domobranskim postrojbama. Izdavanje glasila (časopisa) "Hrvatski domobran", knjiga, raznih 
publikacija s tematikom za promicanje tradicija hrvatskog domobranstva i ostalih ciljeva i 
zadaća Udruge. Promicanje i poticanje rada s mladima na aktivnom sudjelovanju u radu 
Udruge osnivanjem mladeži HRVATSKI DOMOBRAN u Ograncima. Očuvanje i promicanje 
tradicija hrvatskog domobranstva i Hrvatske vojske. Poticanje državnih tijela, institucija, 
organizacija i povjesničara na istraživanje i javno objavljivanje rezultata istraživanja zločina 
kao i osudu zločina vezanih uz kršenje ljudskih prava i sloboda uz aktivno sudjelovanje 
Udruge u tim istraživanjima s posebnim naglaskom na žrtve pripadnike Hrvatske domovinske 
vojske 1941.-1945., stradalnike na križnim putovima i za vrijeme komunističkih režima, te 
žrtve iz Domovinskog rata 1991.-1995. Promicanje veza članova iz domovine i inozemstva. 


