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Sukladno članku 24. Statuta udruge podnosim  godišnje izviješće o 
radu udruge 
 
Iza nas je 2013. godina, koju bilježimo kao 6 uspješnu godinu našeg 
rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga svake 
godine bilježi i nove  aktivnosti.
2013. godine sudjelovali smo na 52 različita događanja ili 63 dana u 
godini: dugo bi trajalo kada bi sve naše aktivnosti sada nabrajali, 
zato ću nabrojiti samo neka:

 Cesarićevim danima
 Vincelovo u Kutjevu d.d. i Požegi
 Projektu zeleno-
 Danu grada Pregrade i Kostelu
 Danu općine Petrovsko
 Svečanoj akademiji povodom ulaska RH u EU
 Danu međimurske županije u Čakovcu
 Obljetnici Bljeska,
  Danu državnosti,  domovinske zahvalnosti i nezavisnosti
 Obljetnici osnivanja 63.sa.bataljuna i 123. br,
  Obljetnici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj 
 Požeškom kotliću
 Prisegama 10. i 11. naraštaja  dragovoljnih ročnika u vojarni 

123. brigade u Požegi 
 Kulenijadi 
 Ivanjskom krijesu 
 Danu grada Ivanca, Karlovca, Bakra i Križevaca
 Kliškom boju u Klisu kod Spli
 Otvorenju malonogometnog turnira UHDDR 
 Punjenju festivalske graševine
 Sudjelovanju na važnijim crkvenim obilježavanjima 
 Špancir festu u Varaždinu
 Dizanju festivalske zastave i Glazbenom festivalu Slavonije 
 Vojnom hodočašću u Mariji Bistrici
 Obljetnici pada Vukovara i koloni sjećanja 
 Otvorenju 40. međunarodnog sajma namještaja AMBIENTA u 

Zagrebu 
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Sukladno članku 24. Statuta udruge podnosim  godišnje izviješće o 

Iza nas je 2013. godina, koju bilježimo kao 6 uspješnu godinu našeg 
rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga svake 
godine bilježi i nove  aktivnosti. 
2013. godine sudjelovali smo na 52 različita događanja ili 63 dana u 
godini: dugo bi trajalo kada bi sve naše aktivnosti sada nabrajali, 
zato ću nabrojiti samo neka: 

Cesarićevim danima 
Vincelovo u Kutjevu d.d. i Požegi 

-plavo u Požegi 
grada Pregrade i Kostelu 

Danu općine Petrovsko 
Svečanoj akademiji povodom ulaska RH u EU 
Danu međimurske županije u Čakovcu 
Obljetnici Bljeska, 
Danu državnosti,  domovinske zahvalnosti i nezavisnosti

Obljetnici osnivanja 63.sa.bataljuna i 123. br, 
nici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj 

Požeškom kotliću 
Prisegama 10. i 11. naraštaja  dragovoljnih ročnika u vojarni 
123. brigade u Požegi  

Ivanjskom krijesu  
Danu grada Ivanca, Karlovca, Bakra i Križevaca 
Kliškom boju u Klisu kod Splita 
Otvorenju malonogometnog turnira UHDDR  
Punjenju festivalske graševine 
Sudjelovanju na važnijim crkvenim obilježavanjima 
Špancir festu u Varaždinu 
Dizanju festivalske zastave i Glazbenom festivalu Slavonije 
Vojnom hodočašću u Mariji Bistrici 

i pada Vukovara i koloni sjećanja  
Otvorenju 40. međunarodnog sajma namještaja AMBIENTA u 
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Iza nas je 2013. godina, koju bilježimo kao 6 uspješnu godinu našeg 
rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga svake 

2013. godine sudjelovali smo na 52 različita događanja ili 63 dana u 
godini: dugo bi trajalo kada bi sve naše aktivnosti sada nabrajali, 

Danu državnosti,  domovinske zahvalnosti i nezavisnosti 

nici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj  

Prisegama 10. i 11. naraštaja  dragovoljnih ročnika u vojarni 

 

Sudjelovanju na važnijim crkvenim obilježavanjima  
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 Požeškom Martinju
 Humanitarnom koncertu „ Bisernice“ u Požegi
 Obilježavanje 110. godina DVD Ruševo
 Dočeku turističke grupe iz Norveške i ostalih zemalja EU koji 

su posjetili naš grad. 
 Drugu godinu za redom organizirali smo humanitarnu akciju 

unutar udruge pod nazivom „Djeci za veseli Božić“
 
 
 
Izvan RH smo gostovali:
 BiH u Tomislavgradu na hajdučkim d
obišli i Međugorje. 

 Njemačkim mjestima  Halsbachu i Togingu gdje se održava 
kazališna predstava koja prikazuje dolazak Trenkovih 
pandura u njihovo mjesto zime 1741

 
   

Svakako da je naša najvažnija aktivnost u 2013. godini mimohod 
povijesni postrojbi povodom obilježavanja Dana grada Požege koji 
je popraćen velikim medijskim zanimanjem. Tako smo na našim 
Internet stranicama postavili  poveznice drugim medija iz RH a 
razlog tome je veliki broj postrojbi koji su nam došli iz različitih 
krajeva zemlje o kojima su pisali njihovi lokalni mediji. Na 
obilježavanju Dana grada se okupilo 24 povijesne postrojbe, udruga 
kuburaša i vitezova a imali smo i tri udruge izvan granica RH ko
nam došli iz BiH, Mađarske i Njemačke. Ovo je do sada najveći 
postroj povijesnih postrojbi u RH i neizmjerno nam je drago da se 
upravo tako veliki broj postrojbi okupio u našem gradu Požegi.  
Iz topa Pandur je ispaljeno  24 pucnja i svi pucnjevi su 
strane inspektorata MUP. U travnju smo imali inspekcijski nadzor 
od strane Inspektorata MUP gdje je utvrđeno uredno stanje bez 
ikakvih primjedbi o čemu je sačinjen i zapisnik 22. travnja 2013.  
Internet stranice www.trenkovi
Gradskom glazbom bilježe 12 162  posjeta iz preko 50 zemalja 
svijeta. Na internetu su  nas najčešće pronalazili upisom riječi  
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Požeškom Martinju 
Humanitarnom koncertu „ Bisernice“ u Požegi 
Obilježavanje 110. godina DVD Ruševo 
Dočeku turističke grupe iz Norveške i ostalih zemalja EU koji 
su posjetili naš grad.  
Drugu godinu za redom organizirali smo humanitarnu akciju 
unutar udruge pod nazivom „Djeci za veseli Božić“

Izvan RH smo gostovali: 
BiH u Tomislavgradu na hajdučkim danima, ovom prilikom smo 

Njemačkim mjestima  Halsbachu i Togingu gdje se održava 
kazališna predstava koja prikazuje dolazak Trenkovih 
pandura u njihovo mjesto zime 1741-1742.   

Svakako da je naša najvažnija aktivnost u 2013. godini mimohod 
povijesni postrojbi povodom obilježavanja Dana grada Požege koji 
je popraćen velikim medijskim zanimanjem. Tako smo na našim 
Internet stranicama postavili  poveznice drugim medija iz RH a 

g tome je veliki broj postrojbi koji su nam došli iz različitih 
krajeva zemlje o kojima su pisali njihovi lokalni mediji. Na 
obilježavanju Dana grada se okupilo 24 povijesne postrojbe, udruga 
kuburaša i vitezova a imali smo i tri udruge izvan granica RH ko
nam došli iz BiH, Mađarske i Njemačke. Ovo je do sada najveći 
postroj povijesnih postrojbi u RH i neizmjerno nam je drago da se 
upravo tako veliki broj postrojbi okupio u našem gradu Požegi.  
Iz topa Pandur je ispaljeno  24 pucnja i svi pucnjevi su 
strane inspektorata MUP. U travnju smo imali inspekcijski nadzor 
od strane Inspektorata MUP gdje je utvrđeno uredno stanje bez 
ikakvih primjedbi o čemu je sačinjen i zapisnik 22. travnja 2013.  

www.trenkovi-panduri.hr  koje dijelimo sa 
Gradskom glazbom bilježe 12 162  posjeta iz preko 50 zemalja 
svijeta. Na internetu su  nas najčešće pronalazili upisom riječi  
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Dočeku turističke grupe iz Norveške i ostalih zemalja EU koji 

Drugu godinu za redom organizirali smo humanitarnu akciju 
unutar udruge pod nazivom „Djeci za veseli Božić“ 

anima, ovom prilikom smo 

Njemačkim mjestima  Halsbachu i Togingu gdje se održava 
kazališna predstava koja prikazuje dolazak Trenkovih 

Svakako da je naša najvažnija aktivnost u 2013. godini mimohod 
povijesni postrojbi povodom obilježavanja Dana grada Požege koji 
je popraćen velikim medijskim zanimanjem. Tako smo na našim 
Internet stranicama postavili  poveznice drugim medija iz RH a 

g tome je veliki broj postrojbi koji su nam došli iz različitih 
krajeva zemlje o kojima su pisali njihovi lokalni mediji. Na 
obilježavanju Dana grada se okupilo 24 povijesne postrojbe, udruga 
kuburaša i vitezova a imali smo i tri udruge izvan granica RH koji su 
nam došli iz BiH, Mađarske i Njemačke. Ovo je do sada najveći 
postroj povijesnih postrojbi u RH i neizmjerno nam je drago da se 
upravo tako veliki broj postrojbi okupio u našem gradu Požegi.   
Iz topa Pandur je ispaljeno  24 pucnja i svi pucnjevi su odobreni od 
strane inspektorata MUP. U travnju smo imali inspekcijski nadzor 
od strane Inspektorata MUP gdje je utvrđeno uredno stanje bez 
ikakvih primjedbi o čemu je sačinjen i zapisnik 22. travnja 2013.  

koje dijelimo sa 
Gradskom glazbom bilježe 12 162  posjeta iz preko 50 zemalja 
svijeta. Na internetu su  nas najčešće pronalazili upisom riječi  

http://www.trenkovi-panduri.hr/
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Trenkovi panduri, barun Trenk  zatim  Gradska glazba, Povijesna 
postrojba itd. 
Sve aktivnosti Udruge osim na našim Internet stranicama 
objavljujemo i na društvenoj mreži Facebooku pod nazivom 
Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje imamo postavljeno 
preko  2200 razne fotografija u više od 220 albuma. 
 
 Danas udruga broji 14

 
2013. godina po pitanju radnih akcija je bila neaktivna, ima smo 
dvije radne akcije gdje smo unijeli drva u prostorije i jednim dijelom 
izvršili sanaciju garažnog krova koji je prokišnjavao i kvasio zid.
    
Uz Grad Požegu kao glavnog 
pomogli Spin Valis d.d., Kutjevo d.d. Plamen d.o.o. Tomy d.o.o. HEP 
Elektra  Požega, Hrvatska obrtnička komora te Sanja i Zlatko 
Vuković, svima u ime članova udruge iskreno zahvaljujemo.
 
U prošloj godini udruga je na
dva projekta za koje još nemamo nikakvih rezultata.
Osim ova dva projekta koje smo predali krenuli smo u pripremu 
novoga projekta kojega smo jednim dijelom uspjeli realizirati u 
prošloj godini a ove se godine planira n
 
Udruga je kupila knjigu Franjo barun Trenk i njegovi panduri koju je 
napisao Ferdo Šišić a koja je tiskana 1900. godine.  
 
 
Udruzi je na brigu dodijeljen  Centra mladih glazbenika iza dvorane 
Grabrik, koji radi duže od 4  godine.Centar je namijenjen za potrebe 
mladih glazbenike a glazbenicima je otvoren cijelu godinu. Svaki 
glazbeni sastav ima točno određen termin za vježbanje 
i odlaskom iz Centra svoja zapažanja upisuju u knjigu evidencija 
Centra.  Prošle godine je u Centru održano nešto više od 1700 sati 
glazbenih probi. Trenutno u Centru svira 10 razni sastava, od 
tamburaša do rokera. Kroz ovaj centar je u prošle 
40  glazbenih sastava i zborova a održano je oko 8000 sati 
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Trenkovi panduri, barun Trenk  zatim  Gradska glazba, Povijesna 

Sve aktivnosti Udruge osim na našim Internet stranicama 
objavljujemo i na društvenoj mreži Facebooku pod nazivom 
Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje imamo postavljeno 
preko  2200 razne fotografija u više od 220 albuma.  

Danas udruga broji 14 aktivnih članova.  

2013. godina po pitanju radnih akcija je bila neaktivna, ima smo 
dvije radne akcije gdje smo unijeli drva u prostorije i jednim dijelom 
izvršili sanaciju garažnog krova koji je prokišnjavao i kvasio zid.

Uz Grad Požegu kao glavnog izvora financija u radu udruge su nam  
pomogli Spin Valis d.d., Kutjevo d.d. Plamen d.o.o. Tomy d.o.o. HEP 
Elektra  Požega, Hrvatska obrtnička komora te Sanja i Zlatko 
Vuković, svima u ime članova udruge iskreno zahvaljujemo.

U prošloj godini udruga je napisala i predala Ministarstvu kulture 
dva projekta za koje još nemamo nikakvih rezultata. 
Osim ova dva projekta koje smo predali krenuli smo u pripremu 
novoga projekta kojega smo jednim dijelom uspjeli realizirati u 
prošloj godini a ove se godine planira na njemu raditi dalje.

Udruga je kupila knjigu Franjo barun Trenk i njegovi panduri koju je 
napisao Ferdo Šišić a koja je tiskana 1900. godine.   

Udruzi je na brigu dodijeljen  Centra mladih glazbenika iza dvorane 
Grabrik, koji radi duže od 4  godine.Centar je namijenjen za potrebe 
mladih glazbenike a glazbenicima je otvoren cijelu godinu. Svaki 
glazbeni sastav ima točno određen termin za vježbanje 
i odlaskom iz Centra svoja zapažanja upisuju u knjigu evidencija 
Centra.  Prošle godine je u Centru održano nešto više od 1700 sati 
glazbenih probi. Trenutno u Centru svira 10 razni sastava, od 
tamburaša do rokera. Kroz ovaj centar je u prošle 4 godine   prošlo 
40  glazbenih sastava i zborova a održano je oko 8000 sati 
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Trenkovi panduri, barun Trenk  zatim  Gradska glazba, Povijesna 

Sve aktivnosti Udruge osim na našim Internet stranicama 
objavljujemo i na društvenoj mreži Facebooku pod nazivom 
Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje imamo postavljeno 

2013. godina po pitanju radnih akcija je bila neaktivna, ima smo 
dvije radne akcije gdje smo unijeli drva u prostorije i jednim dijelom 
izvršili sanaciju garažnog krova koji je prokišnjavao i kvasio zid. 

izvora financija u radu udruge su nam  
pomogli Spin Valis d.d., Kutjevo d.d. Plamen d.o.o. Tomy d.o.o. HEP 
Elektra  Požega, Hrvatska obrtnička komora te Sanja i Zlatko 
Vuković, svima u ime članova udruge iskreno zahvaljujemo. 

pisala i predala Ministarstvu kulture 

Osim ova dva projekta koje smo predali krenuli smo u pripremu 
novoga projekta kojega smo jednim dijelom uspjeli realizirati u 

a njemu raditi dalje. 

Udruga je kupila knjigu Franjo barun Trenk i njegovi panduri koju je 

Udruzi je na brigu dodijeljen  Centra mladih glazbenika iza dvorane 
Grabrik, koji radi duže od 4  godine.Centar je namijenjen za potrebe 
mladih glazbenike a glazbenicima je otvoren cijelu godinu. Svaki 
glazbeni sastav ima točno određen termin za vježbanje te dolaskom 
i odlaskom iz Centra svoja zapažanja upisuju u knjigu evidencija 
Centra.  Prošle godine je u Centru održano nešto više od 1700 sati 
glazbenih probi. Trenutno u Centru svira 10 razni sastava, od 

4 godine   prošlo 
40  glazbenih sastava i zborova a održano je oko 8000 sati 
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glazbenih proba . Kroz Centar je prošlo u prošle 4 godine više od 
250 glazbenika sa prostora Požege, Brestovca, Pleternice i Kutjeva.  
 
 
Osim što smo veliku zahvalu dali našim sp
podržavaju u radu ovdje svakako moramo veliku zahvalu dati svim 
našim članovima udruge, koji svoje vrijeme odvajaju od svojih 
obitelji i prijatelja kako bi putem kulturnog djelovanja promovirali 
naš Grad Požegu po čemu smo posebno prepozn
granica RH nego unutar RH. Osim svoga vremena članovi za sve 
ove aktivnosti koriste svoja privatna vozila, majke i supruge im 
održavaju svakodnevno odoru urednom i čistom. Kako imamo veliki 
broj aktivnosti članovi osim uplate  članarine do
novca potroše na gostovanjima.  

Požega 01.veljaće 2014. 
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glazbenih proba . Kroz Centar je prošlo u prošle 4 godine više od 
250 glazbenika sa prostora Požege, Brestovca, Pleternice i Kutjeva.  

Osim što smo veliku zahvalu dali našim sponzorima koji nas 
podržavaju u radu ovdje svakako moramo veliku zahvalu dati svim 
našim članovima udruge, koji svoje vrijeme odvajaju od svojih 
obitelji i prijatelja kako bi putem kulturnog djelovanja promovirali 
naš Grad Požegu po čemu smo posebno prepoznatljivi više van 
granica RH nego unutar RH. Osim svoga vremena članovi za sve 
ove aktivnosti koriste svoja privatna vozila, majke i supruge im 
održavaju svakodnevno odoru urednom i čistom. Kako imamo veliki 
broj aktivnosti članovi osim uplate  članarine dobar dio svoga 
novca potroše na gostovanjima.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Požega 01.veljaće 2014.  

                                                                                predsjednik
                                                                             Vladimir Potnar 
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