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Sukladno članku 24. Statuta 
izviješće o radu udruge
 
Iza nas je 2014. godina, koju bilježimo kao 7. uspješnu godinu 
našeg rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga 
svake godine bilježi i nove  aktivnosti.
2014. godine sudjelovali smo na 41 razno
gledano po danima 47 dana u godini. Dugo bi trajalo kada bi 
nabrajali sve naše aktivnosti, zato ću nabrojiti samo neke:

 Vincelovo u Kutjevu d.d. 
 Projektu zeleno
 Danu grada Pregrade i Kostelu
 Snimanju emisije Lij
 Turističkoj grupi iz Turske, Španjolske, Poljske i Grčke 

smo održali predavanje o povijesti  Trenkovi pandura 
 Obilježavanju obljetnice Bljeska,
 Županijskom kulturnom mozaiku u Požegi
 Obilježavanju Dana državnosti,
 23. obljetnici osniva
 Obljetnici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj 
 Prisegama 12. i 13. naraštaja  dragovoljnih ročnika u 

vojarni 123. brigade u Požegi 
 23. obljetnici pada požeške vojarne
 20. obljetnici rada UHDDR Požega 
 47. Križevačkom velikom spravišću i danu grada 

Križevaca 
 Danu Grada Bakra i pomorskoj bitki u Bakru
 Danu grada Đurđevca i Picokijadi
 435. obljetnici postojanja Grada Karlovca a ujedno i  Danu 

grada Karlovca
 14. susretu povijesnih postrojbi u Varaždinu i  

Špancirfestu 
 Punjenju festivalske graševine u vinariji Kutjeva d.d.   
 Svečanom otvorenju Aurea festa i festivalskoj povorci
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Sukladno članku 24. Statuta udruge podnosim godišnje 
izviješće o radu udruge 

Iza nas je 2014. godina, koju bilježimo kao 7. uspješnu godinu 
našeg rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga 
svake godine bilježi i nove  aktivnosti. 
2014. godine sudjelovali smo na 41 raznom  događanju ili 
gledano po danima 47 dana u godini. Dugo bi trajalo kada bi 
nabrajali sve naše aktivnosti, zato ću nabrojiti samo neke:

Vincelovo u Kutjevu d.d.  
Projektu zeleno-plavo i Vincelovu u Požegi 
Danu grada Pregrade i Kostelu 
Snimanju emisije Lijepom našom u Požegi 
Turističkoj grupi iz Turske, Španjolske, Poljske i Grčke 
smo održali predavanje o povijesti  Trenkovi pandura 
Obilježavanju obljetnice Bljeska, 
Županijskom kulturnom mozaiku u Požegi 
Obilježavanju Dana državnosti, 
23. obljetnici osnivanja 63. sa.bataljuna i 123. br.,
Obljetnici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj 
Prisegama 12. i 13. naraštaja  dragovoljnih ročnika u 
vojarni 123. brigade u Požegi  
23. obljetnici pada požeške vojarne 
20. obljetnici rada UHDDR Požega  

Križevačkom velikom spravišću i danu grada 

Danu Grada Bakra i pomorskoj bitki u Bakru 
Danu grada Đurđevca i Picokijadi 
435. obljetnici postojanja Grada Karlovca a ujedno i  Danu 
grada Karlovca 
14. susretu povijesnih postrojbi u Varaždinu i  

Punjenju festivalske graševine u vinariji Kutjeva d.d.   
Svečanom otvorenju Aurea festa i festivalskoj povorci
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udruge podnosim godišnje 

Iza nas je 2014. godina, koju bilježimo kao 7. uspješnu godinu 
našeg rada. Osim naših redovnih  godišnjih aktivnosti, udruga 

m  događanju ili 
gledano po danima 47 dana u godini. Dugo bi trajalo kada bi 
nabrajali sve naše aktivnosti, zato ću nabrojiti samo neke: 

Turističkoj grupi iz Turske, Španjolske, Poljske i Grčke 
smo održali predavanje o povijesti  Trenkovi pandura  

nja 63. sa.bataljuna i 123. br., 
Obljetnici pogibije branitelja na Papuku i Kamenskoj  
Prisegama 12. i 13. naraštaja  dragovoljnih ročnika u 

Križevačkom velikom spravišću i danu grada 

 

435. obljetnici postojanja Grada Karlovca a ujedno i  Danu 

14. susretu povijesnih postrojbi u Varaždinu i  

Punjenju festivalske graševine u vinariji Kutjeva d.d.    
Svečanom otvorenju Aurea festa i festivalskoj povorci 
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 Srednjovjekovnom sajmu u Šibeniku 
 22.vojno-redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici
 6. hodočašću hrvatski branitelja u Voćinu  
 Humanitarnom koncertu „Bisernice“ u Požegi
 Sudjelovanju u obilježavanjima važnijih crkvenih blagdana 

u našem gradu
 Otvorenju 41. međunarodnog sajma namještaja 

AMBIENTA na Zagrebačkom velesajmu 
 Treću godinu za redom organizirali smo humanitarnu 

akciju unutar ud
 
Izvan RH smo gostovali:

- Na 30. obljetnici prikazivanje kazališne predstave Crna 
godina u Bavarskom mjestu Halsbach koja prikazuje  
dolazak Trenkovi panduri u njihovo mjesto davne 1742. 
gdje su panduri zimovali.  

- Hajdučkim danima u Tomislavgradu i 22. obljetnici brigade 
„Kralj Tomislav“  gdje smo obišli liniju obrane ove brigade. 

   
Zajedno sa Turističkom zajednicom Grada Požege sudjelovali 
smo u organizaciji mimohoda povijesnih postrojbi povodom 
obilježavanja Dana grada Požege.
Ministarstvo kulture RH i Grad Požega su odobrili naš projekt  
Izrade svečane časničke odore  53. pješačke pukovnije. 
Izuzetno smo ponosni na realizaciju ovoga projekta. Krenuli 
smo u izradu odora postrojbe koja ima najduži vijek trajanja u 
Hrvatskoj vojnoj povijesti do danas, upravo je ta 53. pješačka 
pukovnija nastala od Trenkovi pandura.
 
U realizaciji projekta stručni suradnici su nam bili Vladimir 
Brnardić i Tomislav Aralica. 
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Srednjovjekovnom sajmu u Šibeniku  
redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici

6. hodočašću hrvatski branitelja u Voćinu   
itarnom koncertu „Bisernice“ u Požegi 

Sudjelovanju u obilježavanjima važnijih crkvenih blagdana 
u našem gradu 
Otvorenju 41. međunarodnog sajma namještaja 
AMBIENTA na Zagrebačkom velesajmu  
Treću godinu za redom organizirali smo humanitarnu 
akciju unutar udruge pod nazivom „Djeci za veseli Božić“

Izvan RH smo gostovali: 
Na 30. obljetnici prikazivanje kazališne predstave Crna 
godina u Bavarskom mjestu Halsbach koja prikazuje  
dolazak Trenkovi panduri u njihovo mjesto davne 1742. 
gdje su panduri zimovali.   

ajdučkim danima u Tomislavgradu i 22. obljetnici brigade 
„Kralj Tomislav“  gdje smo obišli liniju obrane ove brigade. 

Zajedno sa Turističkom zajednicom Grada Požege sudjelovali 
smo u organizaciji mimohoda povijesnih postrojbi povodom 

grada Požege. 
Ministarstvo kulture RH i Grad Požega su odobrili naš projekt  
Izrade svečane časničke odore  53. pješačke pukovnije. 
Izuzetno smo ponosni na realizaciju ovoga projekta. Krenuli 
smo u izradu odora postrojbe koja ima najduži vijek trajanja u 
Hrvatskoj vojnoj povijesti do danas, upravo je ta 53. pješačka 
pukovnija nastala od Trenkovi pandura. 

U realizaciji projekta stručni suradnici su nam bili Vladimir 
Brnardić i Tomislav Aralica.  
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redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici 

 
Sudjelovanju u obilježavanjima važnijih crkvenih blagdana 

Otvorenju 41. međunarodnog sajma namještaja 

Treću godinu za redom organizirali smo humanitarnu 
ruge pod nazivom „Djeci za veseli Božić“ 

Na 30. obljetnici prikazivanje kazališne predstave Crna 
godina u Bavarskom mjestu Halsbach koja prikazuje  
dolazak Trenkovi panduri u njihovo mjesto davne 1742. 

ajdučkim danima u Tomislavgradu i 22. obljetnici brigade 
„Kralj Tomislav“  gdje smo obišli liniju obrane ove brigade.  

Zajedno sa Turističkom zajednicom Grada Požege sudjelovali 
smo u organizaciji mimohoda povijesnih postrojbi povodom 

Ministarstvo kulture RH i Grad Požega su odobrili naš projekt  
Izrade svečane časničke odore  53. pješačke pukovnije. 
Izuzetno smo ponosni na realizaciju ovoga projekta. Krenuli 
smo u izradu odora postrojbe koja ima najduži vijek trajanja u 
Hrvatskoj vojnoj povijesti do danas, upravo je ta 53. pješačka 

U realizaciji projekta stručni suradnici su nam bili Vladimir 
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Odora je izrađena u Požegi a kapa i grb u Zagrebu.
Organizirali smo prezentaciju odore gdje su naši suradnici 
Vladimir  Brnardić i Tomislav Aralica održali predavanje o 53. 
pješačkoj pukovniji i Trenkovim pandurima. 
 
Iz topa Pandur je ispaljeno 17 pucnja i svi pucnjevi su odobreni 
od strane inspektorata M
nadzor od strane Inspektorata MUP gdje je utvrđeno uredno 
stanje bez ikakvih primjedbi o čemu je sačinjen i zapisnik 02. 
travnja 2014. Inspekcijski nadzor samog izvođenja glasnog 
pucnja smo imali 12. ožujka 2014. gdje j
potpuno ispravno rukovanje eksplozivnim tvarima. Internet 
stranice www.trenkovi
glazbom u prošli 12 mjeseci bilježe  8559  posjeta. 
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 razni fotografije u više od 230 albuma. 
 
Naše prostorije udruge u Sokolovoj ulici obišla
ministrice kulture RH Sanja Šaban, gdje smo ju upoznali sa 
radom naše udruge te joj prezentirali odoru 53. pješačke 
pukovnije za koje je ministarstvo odobrilo novac. 
U svibnju prošle godine Centar mladi glazbenika popularna 
Ledara vračan je Gradu Požegi u potpuno ispravnom i urednom 
stanju o čemu je sačinjen i zapisnik, glazbene instrumente smo 
na korištenje predali Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim 
objektima u vlasništvu Grada Požege.
Centar mladih glazbenika je radio pune 4.5 godine,
održano preko 9 000 sati glazbeni proba. Kroz centar je prošlo 
42 razna glazbena sastava ili više od 250 glazbenika sa 
područja grada Požege, Pleternice, Kutjeva i Brestovca.
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Odora je izrađena u Požegi a kapa i grb u Zagrebu.
Organizirali smo prezentaciju odore gdje su naši suradnici 
Vladimir  Brnardić i Tomislav Aralica održali predavanje o 53. 
pješačkoj pukovniji i Trenkovim pandurima.  

Iz topa Pandur je ispaljeno 17 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 02. 
travnja 2014. Inspekcijski nadzor samog izvođenja glasnog 
pucnja smo imali 12. ožujka 2014. gdje je inspektor utvrdio 
potpuno ispravno rukovanje eksplozivnim tvarima. Internet 

www.trenkovi-panduri.hr  koje dijelimo sa Gradskom 
glazbom u prošli 12 mjeseci bilježe  8559  posjeta. 

ge osim na našim Internet stranicama 
objavljujemo i na društvenoj mreži Facebooku pod nazivom 
Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje imamo postavljeno 
preko  2200 razni fotografije u više od 230 albuma. 

Naše prostorije udruge u Sokolovoj ulici obišla je pomoćnica 
ministrice kulture RH Sanja Šaban, gdje smo ju upoznali sa 
radom naše udruge te joj prezentirali odoru 53. pješačke 
pukovnije za koje je ministarstvo odobrilo novac.  
U svibnju prošle godine Centar mladi glazbenika popularna 

Gradu Požegi u potpuno ispravnom i urednom 
stanju o čemu je sačinjen i zapisnik, glazbene instrumente smo 
na korištenje predali Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim 
objektima u vlasništvu Grada Požege. 
Centar mladih glazbenika je radio pune 4.5 godine,
održano preko 9 000 sati glazbeni proba. Kroz centar je prošlo 
42 razna glazbena sastava ili više od 250 glazbenika sa 
područja grada Požege, Pleternice, Kutjeva i Brestovca.
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Odora je izrađena u Požegi a kapa i grb u Zagrebu. 
Organizirali smo prezentaciju odore gdje su naši suradnici 
Vladimir  Brnardić i Tomislav Aralica održali predavanje o 53. 

Iz topa Pandur je ispaljeno 17 pucnja i svi pucnjevi su odobreni 
UP. U travnju smo imali inspekcijski 

nadzor od strane Inspektorata MUP gdje je utvrđeno uredno 
stanje bez ikakvih primjedbi o čemu je sačinjen i zapisnik 02. 
travnja 2014. Inspekcijski nadzor samog izvođenja glasnog 

e inspektor utvrdio 
potpuno ispravno rukovanje eksplozivnim tvarima. Internet 

koje dijelimo sa Gradskom 
glazbom u prošli 12 mjeseci bilježe  8559  posjeta.  

ge osim na našim Internet stranicama 
objavljujemo i na društvenoj mreži Facebooku pod nazivom 
Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje imamo postavljeno 
preko  2200 razni fotografije u više od 230 albuma.  

je pomoćnica 
ministrice kulture RH Sanja Šaban, gdje smo ju upoznali sa 
radom naše udruge te joj prezentirali odoru 53. pješačke 

 
U svibnju prošle godine Centar mladi glazbenika popularna 

Gradu Požegi u potpuno ispravnom i urednom 
stanju o čemu je sačinjen i zapisnik, glazbene instrumente smo 
na korištenje predali Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim 

Centar mladih glazbenika je radio pune 4.5 godine, u njemu je 
održano preko 9 000 sati glazbeni proba. Kroz centar je prošlo 
42 razna glazbena sastava ili više od 250 glazbenika sa 
područja grada Požege, Pleternice, Kutjeva i Brestovca. 

http://www.trenkovi-panduri.hr/
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 Centar je za vrijeme požeškog festivala služio za razne 
glazbene probe, tako je u njemu sviralo i nekoliko 
profesionalnih glazbenih sastava. U 4.5 godine u Centru se nije 
desio niti jedan incident i svi korisnici centra su poštivali 
propisana pravila ponašanja i korištenja centra. 
 
U 2014. godina imali smo nekoliko rad
se odnosio na redovno održavanje prostorija u Sokolovoj. 
Izvršili smo sanaciju zida u podrumskom dijelu a zidove u 
garažnom dijelu okrečili. Na desni garažni zid smo polijepili 
pločice.     
 
Prošle godine smo prema Ministarstvu ku
projekta za koje čekamo rezultate. Osim što veliku zahvalu 
dajemo našim sponzorima koji nas podržavaju u radu ovdje 
svakako moramo veliku zahvalu dati svim našim članovima 
udruge, koji svoje slobodno vrijeme odvajaju od svojih obitelji
kako bi putem kulturnog djelovanja promovirali naš Grad 
Požegu po čemu smo posebno prepoznatljivi. Osim svoga 
vremena članovi često puta za potrebe udruge bez naknade 
koriste svoja privatna vozila. Osim redovne članarine dobar dio 
svoga novca članovi potr
izlascima udruge.  
Na kraju bi iznio podatke vezane za prošlih 7 godina našega 
rada: 
U prošlih 7 godina rada postrojba je  sudjelovala na  373 
događanja. Na području grada Požege 221 puta. Na području 
Požeško-slavonske županij
16 puta izvan granica RH, izvan granica RH, postrojba je 
predstavljena u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj i BiH. 
Sa ovolikim brojem aktivnosti postrojba se svrstava među  
najaktivnije povijesne postrojbe u RH i n
Požeško-slavonskoj županiji.  
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Centar je za vrijeme požeškog festivala služio za razne 
probe, tako je u njemu sviralo i nekoliko 

profesionalnih glazbenih sastava. U 4.5 godine u Centru se nije 
desio niti jedan incident i svi korisnici centra su poštivali 
propisana pravila ponašanja i korištenja centra.  

U 2014. godina imali smo nekoliko radni akcija, najviše akcija 
se odnosio na redovno održavanje prostorija u Sokolovoj. 
Izvršili smo sanaciju zida u podrumskom dijelu a zidove u 
garažnom dijelu okrečili. Na desni garažni zid smo polijepili 

Prošle godine smo prema Ministarstvu kulture RH uputili dva 
projekta za koje čekamo rezultate. Osim što veliku zahvalu 
dajemo našim sponzorima koji nas podržavaju u radu ovdje 
svakako moramo veliku zahvalu dati svim našim članovima 
udruge, koji svoje slobodno vrijeme odvajaju od svojih obitelji
kako bi putem kulturnog djelovanja promovirali naš Grad 
Požegu po čemu smo posebno prepoznatljivi. Osim svoga 
vremena članovi često puta za potrebe udruge bez naknade 
koriste svoja privatna vozila. Osim redovne članarine dobar dio 
svoga novca članovi potroše na gostovanjima i ostalim 

Na kraju bi iznio podatke vezane za prošlih 7 godina našega 

U prošlih 7 godina rada postrojba je  sudjelovala na  373 
događanja. Na području grada Požege 221 puta. Na području 

slavonske županije 42 puta, na području RH 94 puta i 
16 puta izvan granica RH, izvan granica RH, postrojba je 
predstavljena u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj i BiH. 
Sa ovolikim brojem aktivnosti postrojba se svrstava među  
najaktivnije povijesne postrojbe u RH i najaktivnije udruge u 

slavonskoj županiji.   
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Centar je za vrijeme požeškog festivala služio za razne 

profesionalnih glazbenih sastava. U 4.5 godine u Centru se nije 
desio niti jedan incident i svi korisnici centra su poštivali 

ni akcija, najviše akcija 
se odnosio na redovno održavanje prostorija u Sokolovoj. 
Izvršili smo sanaciju zida u podrumskom dijelu a zidove u 
garažnom dijelu okrečili. Na desni garažni zid smo polijepili 

lture RH uputili dva 
projekta za koje čekamo rezultate. Osim što veliku zahvalu 
dajemo našim sponzorima koji nas podržavaju u radu ovdje 
svakako moramo veliku zahvalu dati svim našim članovima 
udruge, koji svoje slobodno vrijeme odvajaju od svojih obitelji 
kako bi putem kulturnog djelovanja promovirali naš Grad 
Požegu po čemu smo posebno prepoznatljivi. Osim svoga 
vremena članovi često puta za potrebe udruge bez naknade 
koriste svoja privatna vozila. Osim redovne članarine dobar dio 

oše na gostovanjima i ostalim 

Na kraju bi iznio podatke vezane za prošlih 7 godina našega 

U prošlih 7 godina rada postrojba je  sudjelovala na  373 
događanja. Na području grada Požege 221 puta. Na području 

e 42 puta, na području RH 94 puta i 
16 puta izvan granica RH, izvan granica RH, postrojba je 
predstavljena u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj i BiH.  
Sa ovolikim brojem aktivnosti postrojba se svrstava među  

ajaktivnije udruge u 
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IBAN HR2624020061100516358

 

Danas udruga broji 15 aktivnih članova. 
 
Uz Grad Požegu, koji financijski najviše pomaže rad udruge, u 
prošloj godini rad udruge su pomogli Spin Valis d.d., Kutjevo 
d.d.,  Tomy d.o.o., Općina Čaglin, 
Hećimović te Sanja i Zlatko Vuković, svima u ime članova 
udruge iskreno zahvaljujemo.
 
 
 
 
 
 
U Požegi 30.siječnja 2015.  
 
                                                                                              
                                                                                                 

Povijesna postrojba „Trenkovi panduri“ Sokolova 7  Požega
  Mob 098/978-64-78   

-mail  trenkovi.panduri1@gmail.com 
       www.pp-trenkovi-panduri.hr  
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Danas udruga broji 15 aktivnih članova.  

Uz Grad Požegu, koji financijski najviše pomaže rad udruge, u 
prošloj godini rad udruge su pomogli Spin Valis d.d., Kutjevo 
d.d.,  Tomy d.o.o., Općina Čaglin,  DVD Požega, Robert 
Hećimović te Sanja i Zlatko Vuković, svima u ime članova 
udruge iskreno zahvaljujemo. 

                                                                                              Potnar Vladimir 
                                                                                             predsjednik
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