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Kraljica Katarina Kosača
Kraljica Katarina Kosača je rođena Hercegovka, rođena je u Blagaju 1425. godine u
obitelji HERCEGA Stjepana Kosače, vojvode zemlje Humske a udajom za bosanskog
kralja Stjepana Kotromanića 1446.godine ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu.Stoluje u Bobovcu, u blizini Kraljeve Sutjeske i tu rađa troje djece, od kojih jedno umire. Nakon smrti
supruga, Stjepanov sin iz prvog braka, Stjepan Tomašević postaje kraljem ali Katarina
ostaje na dvoru sa titulom KRALJICE MAJKE, koju joj je novi kralj dodijelio. Pod najezdom turaka 1463., Katarina je primorana napustiti Bobovac, bježi na Kupres. Tu boravi
neko vrijeme a zatim se pred novim osvajanjem Turaka povlači, do Konjica, zatim Stona
i Dubrovnika. U Dubrovniku je boravila neko vrijeme, ali pošto su turske vlasti željele
pokoriti Dubrovnik, a Dubrovačka republika je htjela sačuvati svoju slobodu, Katarina
je pošla dalje - do Rima. Tu se zalagala za oslobađanje svoje zemlje kao i promicanje i
obranu vjere. Umrla je u Rimu 1478 gdje je i pokopana. Proglašena je blaženom.
U ovoj ženi, naša je zajednica prepoznala djevojku, majku, suprugu, udovicu, prognanicu i sa ponosom smo uzele njeno ime za ime naše Zajednice žena. Zajednica žena HDZ
BIH Kraljica Katarina Kosača zalaže se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu, političkom odlučivanju i obitelji. Cilj i djelovanje Zajednice
žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača jeste promicanje ravnopravnosti spolova, kao
temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je
temelj zdravog i sretnog društva u cjelini. Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program
temelji na demokršćanskim načelima.

6

7

Uvodna riječ
Prva predsjednica Zajednice
žena hdz bih Kraljica Katarina
Kosača - Marija Zelenika
Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina
Kosača je proistekla i plod je dugogodišnjeg
razmišljanja članica HDZ-a BiH. Ozbiljnije
smo se prihvatile posla oko organiziranja zajednice početkom ljeta 2008.godine i te jeseni
kao plod našeg rada smo održale naš prvi Sabor 27.rujna 2008. u Mostaru, na kojem sam
izabrana za prvu Predsjednicu. Čast mi je ali
i velika obveza biti prvom predsjednicom Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača.
Zovem se Marija (Mucić) Zelenika i rođena u
Mostaru, 19.12.1963. Dužnosti i obveze, koju
to postavljenje donosi, nisu nimalo lagane ni
male, ali se nadam da ću uz Božji blagoslov i
pomoć sviju vas koje ste me izabrale, da bu-
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dem prva među jednakima - učiniti sve da
ostvarimo ciljeve koje smo si same postavile. Govorim u ženskom rodu, jer sve te
ciljeve i planove smo same donijele i donosit ćemo ih ovisno o trenutku i potrebama koje vrijeme donosi.

temelj zdravog i sretnog društva u cjelini.
Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina
Kosača je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se
program temelji na demokršćanskim načelima.

Zašto ime Kraljica Katarina Kosača?
To ime nam je bilo jako interesantno jer
smo željeli da se u ovoj našoj Zajednici
prepoznaju i žene iz Bosne kao i one iz
Hercegovine. U ovoj ženi naša je zajednica prepoznala djevojku, majku, suprugu,
udovicu, prognanicu i sa ponosom smo
uzele njeno ime za ime naše Zajednice
žena. Zajednica žena HDZ BIH Kraljica
Katarina Kosača zalaže se za promicanje
ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti
spolova u društvu, političkom odlučivanju
i obitelji. Cilj i djelovanje Zajednice žena
HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača jeste
promicanje ravnopravnosti spolova, kao
temeljnog kriterija demokracije, zalaganje
za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je

Ovo su samo neki od naših planova i ciljeva koje smo postavili pred sebe. A mi
žene, kao stup obitelji, kao majke, sestre,
kćerke, možemo i moramo naći načina da
se pokrenemo i provedemo ove planove
u djelo. Želim vam svima još jedan put zahvaliti za ukazano povjerenje i neka nas
sve čuva i štiti najveća mati, Gospa naša.
Pred vama je pregled rada nakon naše
prve godine postojanja. Možda nepotpun,
no bit će bolje. Nadam se da ćete uživati
dok budete listali ovu brošuru i vidjeti da
žene mogu uvijek više i bolje

Prva predsjednica Zajednice žena hdz bih
Kraljica Katarina Kosača - Marija Zelenika
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Inicijativni odbor,
Mostar 25.06.2008.
Kao plod dugogodišnjeg razmišljanja,
članice HDZBIH: Marina Deronjić, Katica Crnjac, Dalfina Bošnjak, Marija Soldo,
Miljana Glamuzina, Marica Jurić, Mirjana
Ćubela, Vera Škoro, Verica Prskalo, Antonija Čubela, Valerija Čuljak, Želmira
Raspudić, Ivanka Drmać, Miljana Čuljak,
Marija Zelenika, Branka Čuljak, Maja
Marić, Mila Zovko, Marina Beus, Nada
Škobić, Jasna Zlomislić, Irena Sečan, održale su sastanak o pokretanju osnivanja

Zajednice žena. Na istom je zaključeno
da se poduzmu potrebne aktivnosti oko
utemeljenja Zajednice žena kao zasebne
organizacijske cjeline unutar HDZ-a BiH.
Cilj osnivanja ove je promocija ravnopravnosti spolova, političkih prava žena
i okupljanje žena svih socijalnih skupina
koje se zauzimaju za poboljšanje uloge i
položaja žene u društvu te promocija jednakosti i vrijednosti porodice u svim područjima života.

Sa sastanka o pokretanju osnivanja Zajednice žena HDZBiH
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Odluka o utemeljenju
Zajednice žena
Hrvatske demokratske
zajednice Bosne i
Hercegovine
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Odluka o imenovanju
v.d. Predsjednice
Zajednice žena HDZBiH
“Kraljica Katarina
Kosača”
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Utemeljuje se
Zajednica žena Hrvatske
demokratske zajednice BiH

Osnivački sabor
Zajednice žena hdz bih press konferencija

MOSTAR - Na zahtjev Inicijativnog odbora Zajednice žena HDZ-a BiH, a sukladno
članku 54. Statuta HDZBiH, Središnji odbor HDZ-a BiH je na svojoj sjednici održanoj 4. srpnja 2008. godine u Mostaru donio Odluku o utemeljenju Zajednice žena
HDZ-a BiH pod nazivom Zajednica žena
HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača” sa
sjedištem u Mostaru, javlja Ured za informiranje HDZ-a BiH.

U povodu Osnivačkog sabora Zajednice
žena Hrvatske demokratske zajednice
“Kraljica Katarina Korača” u Mostaru je u
petak u središnjici te stranke održana konferencija za novinare. Prema riječima vršiteljice dužnosti predsjednice Zajednice
žena HDZ-a BiH Marije Zelenike, ta će se
zajednica zalagat za ravnopravnost žena u
svim segmentima društva.
“Osim toga što je žena domaćica i majka, naš cilj je da ona bude prepoznata
i političkom životu”, kazala je Zelenika.
Kako je istakla članica Inicijativnog od-

Ista će djelovati kao zasebna organizacijska cjelina u sastavu HDZ-a BiH sukladno
Statutu i Programu HDZ-a BiH. Temeljni
cilj djelovanja Zajednice žena HDZ-a BiH
će biti humanitarne aktivnosti i pomaganje
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obiteljima sa više djece, sudjelovanje u
aktivnostima na prevenciji svih vrsta bolesti, a posebice onih koje se odnose na djecu i žene, zalaganje za sveopću dobrobit
hrvatskog naroda kao i svih građana BiH.
Zajednica žena HDZ-a BiH će zasigurno
pomoći promociji žena u političkom, kulturnom i gospodarskom životu, jačanju i
promociji stranke, posebice na prostorima
sa većinskim hrvatskim pučanstvom. Središnji odbor HDZ-a BiH je 4.7.2008. godine
zadužio Inicijativni odbor Zajednice žena
HDZ-a BiH za pripremu i organiziranje
Utemeljtiljeskog sabora Zajednice žena
HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača”, stoji
u priopćenju za javnost HDZ-a BiH.

bora Zajednice žene HDZ-a BiH Marina
Deronjić žene HDZ-a BiH prednjače u
obavljanju dužnosti u izvršnim i zakonodavnim tijelima vlastima na svim nivoima u FBiH. Ona je dodala da je osnovni
zadatak Zajednice žena zaštita žena na
svim društvenim poljima, od obrazovanja žena pa sve do zaštite zlostavljanih
žena. Inače, Osnivački sabor Zajednice žena HDZ-a BiH, koji je volonterska
udruga, održat će se u subotu, 27. septembra, u Domu herceg Stjepan Kosača.
(HDZ BiH/Fena)
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Sa Utemeljiteljskog sabora
Zajednice žena hdz bih
„Kraljica Katarina Kosača“
Utemeljiteljski sabor Zajednice žena Hrvatske demokratske zajednice Bosne i
Hercegovine „Kraljica Katarina Kosača“ je
održan 27. rujna 2008. godine u Mostaru
u prostorijama Hrvatskog doma “Herceg
Stjepan Kosača”. Prije službenog početka
rada intonirane su himne hrvatskoga naroda i BiH. Upućen je poziv svim nazočnim da minutom šutnje odaju počast preminulim i poginulim članovima HDZBiH
i poginulim braniteljima u Domovinskom
ratu.
Zasjedanje Utemeljiteljskog sabora Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina
Kosača“ službeno je otvorila dopredsjednica HDZBiH gđa. Borjana Krišto. Pozdravnim riječima dobrodošlice upuće-
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nih uvaženim gostima, visokom izaslanstvu
HDZ BiH gđa. Krišto je uputila i poziv svim
izaslanicima Sabora Zajednice žena HDZ
BiH za početak zasjedanja Sabora. Nakon
uvodnoga dijela zajedanja Sabora dopredsjednica HDZ BiH gđa. Krišto je predložila
sastav radnih tijela Sabora (Radno predsjedništvo, povjerenstva za vjerodajnice, izbornog prema Odluci Inicijativnog odbora
Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina
Kosača“.
Izaslanice Sabora su javnim glasovanjem
izabrale radna tijela Sabora, na temelju
prijedloga Inicijativnog odbora Zajednice
žena HDZBiH. Predsjednica Radnog povjerenstva Sabora je utvrdila da je nazočna
velika većina izaslanica i da Sabor može
pravovaljano zasjedati i donositi odluke.
Javnim glasovanjem jednoglasno je usvojen Dnevni red Sabora sukladno prijedlogu
Radnog predsjedništva. Poslije usvajanja
Poslovnika o radu Sabora uslijedili su pozdravni govori gostiju. Izaslanicama Sabora prva se obratila ravnateljica GENDER

Utemeljiteljska skupština u velikoj
dvorani Hrvatskog doma hercega
Stjepana Kosače u Mostaru
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Centra F BiH, gospođu Ana Vuković, zatim
dopredsjednica F BiH, gospođa Spomenka Mičić. Nakon pozdravnih govora gostiju uslijedio je i pozdravni govor Predsjednika HDZ BiH Dr. Dragana Čovića.
Poštujući sve procedure načina poslovanja i glasovanja na Saboru je izabrano
Predsjedništvo Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača:
Marija Zelenika-predsjednica
Marina Pendeš dopredsjednica
Ankica Gudeljević dopredsjednica
Tihana Krželj dopredsjednica
20

Jadranka Pavlić- članica
Marina Deronjić –članica
Sonja Miloš -članica
Ana Havel-članica
Draga Krešo-članica
Marija Rapo-članica
Ružica Šapina-članica
Ljuba Tadić-članica
Mara Milić -članica
Na Saboru su izabrane i članice Središnjeg odbora, Nadzornog odbora te Časnog suda. Zaključak je da se ovako veličanstvena politička manifestacija još nije
dogodila u gradu na Neretvi.
21
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Predsjedništvo
Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Zajednice Žena HDZ BiH „ Kraljica
Katarina Kosača“ održana je u Vitezu
25. listopada 2008. godine, u hotelu Vitez.
Sjednici je nazočila kao gošća i gospođa
Katica Čerkez
Razmatran je Plan aktivnosti za 2008 /
2009 godinu (okvirno).
Organiziranje predavanja o političkoj ulozi
žene u BiH. Organiziranje poduke za učenike osnovnih škola iz predmeta matematike, hrvatskog jezika i stranih jezika
Socijalno ugrožene obitelji, sprječavanje nasilja među djecom, zdrava obitelj, zdrav
okoliš; Obnavljanje dječjih igrališta, obilazak dječjih domova i posjet djeci s posebnim potrebama;
Organizacija predavanja kako prepoznati
ovisnika u obitelji, te kako prepoznati zlo26

ćudne bolesti, prevencije kao i spoznaja o
bolesti;
Što se tiče održavanja sjednica načelno su
se sve članice Predsjedništva Zajednice
Žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“,
složile da, ukoliko je moguće, organizirati
sjednicu Predsjedništva uvijek u drugoj
sredini odnosno mjestu.
2. sjednica Predsjedništva Zajednice
žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača
je održana 18.prosinca 2008.g . u Sarajevu
na kojoj je nazočila i dopredsjednica HDZ
BiH gopođa Borjana Krišto .
Izvršena je analiza izvješća o formiranju
Županijskih, Općinskih, Gradskog, Regionalnog odbora i Distrikta Brčko Zajednice
Žena HDZ BIH „ Kraljica Katarina Kosača „
kao i analiza zakona o rodiljama, po Županijama i na razini F BiH;
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3. sjednicu (proširenu) Predsjedništva
Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača „je održana 31.siječnja 2009.
godine u Grudama. Na toj sjednici bilo je
govora o županijskim zakonima o rodiljama i porodiljskom dopustu s naglaskom
na hrvatski dio federacije i donošenje
zaključaka oko mogućnosti izmjena istih.
Razgovaralo se i o uočenim nepravilnostima u provedbi Zakona o radu s posebnim
naglaskom o sprječavanju rada na crno.
4. sjednica (proširena) Predsjedništva
Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača „ je održana 09.ožujka 2009.
godine. u Mostaru, u prostorijama središnjice HDZ BIH. Na dnevnom redu između
ostalih našle su se na raspravi i slijedeće
teme: Rasprava o izmjeni i dopuni statuta
HDZ BiH i položaj članica Zajednice žena
kroz provedbu istoga, Pripreme za obilježavanje 20 godina od osnivanja stranke,
Analiza rada Ž.O., G.O. I O.O. Zajednice
žena „Kraljica Katarina Kosača” u prvih
pola godine postojanja.
5. sjednica (proširena) predsjedništva Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“ održana je u Brčkom 09.05.2009.. Kao
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domaćica ove sjednice gošće je pozdravila
Ankica Gudeljević dopredsjednica Zajednice žena i predsjednica Odbora Zajednice
žena za Brčko Distrikt. Sjednicu je predvodila predsjednica Zajednice žena HDZ BiH
Marija Zelenika. Na sjednici predsjedništva
razgovaralo se o trenutačnom stanju u HDZ
BiH, o problemima žena, o aktivnostima
koje su se provodile i o planiranim aktivnostima. Izraženo je zadovoljstvo postignutim
radom u svim županijama u kojima djeluje
Zajednica žena HDZ BiH. Razgovaralo se
i o optužnici protiv predsjednika HDZ BiH
dr. Dragana Čovića. Zajednica žena HDZ
BiH „Kraljica Katarina Kosača“ izrazila svoju
apsolutnu potporu predsjedniku dr. Draganu Čoviću.
6. sjednicu (proširenu) Predsjedništva
Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina
Kosača „je održana 08. lipnja 2009.godine u
Livnu, na kojoj je nazočila i dopredsjednica
HDZ BiH gopođa Borjana Krišto. Na sjednici se razmatralo o položaju žene u društvu
i u političkom životu žene u Bosni i Hercegovini. Iako je izborni zakon nepravedan
po pitanju žena, članice Zajednice žena su
se dogovorile na ovoj sjednici da će se više
posvetiti političkom obrazovanju žena.
29

Članica predsjedništva HDZ BiH i predsjednica Zajednice žena HDZ BiH Marija
Zelenika sudjelovala je u mnogim aktivnostima vezanim uz žene, poput „Ravnopravnosti spolova u procesu političkog i
javnog odlučivanja“, „Žene to mogu „ i sl.
Također je nazočila kao gošća SABORU
HDZ Hrvatske, 04.07.2009.
Pred nama je izborna godina i članice
Predsjedništva će učiniti sve da u predizbornom vremenu što bolje politički educi-
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raju žene i pripreme ih za slijedeće izbore.
Dopredsjednica Zajednice žena HDZ BiH
„Kraljica Katarina Kosača“, i članica Središnjeg odbora Zajednice žena HDZ BiH
i zamjenica ministra obrane BiH Marina
Pendeš je u srijedu, 5. kolovoza 2009. godine, u kampu Butmir - Sarajevo primila
odličje Republike Mađarske najviše razine koje se dodjeljuje stranim osobama.
Sve ono što vas interesira o Zajednici žena
HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača možete
pronaći na www.snagahdzbih.com
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Organizacija Zajednice žena
HDZ BiH Kraljica Katarina
Kosača ∑ Brčko distrikt
24. srpnja 2008. na 22. sjednici Odbora
HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt,
donesena je Odluka o utemeljenju Inicijativnog odbora Zajednice žena HDZ BiH,
pod nazivom „Kraljica Katarina Kosača“. Za
predsjednicu Inicijativnog odbora Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“
izabrana je prof. Ankica Gudeljević.
03. kolovoza 2008. nakon odluke utemeljenja Inicijativnog Odbora Zajednice Žena
HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt
„Kraljica Katarina Kosača“, članice Odbora krenule su u svoju prvu humanitarnu akciju. Članice Zajednice Žena prikupile su
pomoć u namirnicama, slatkišima i ostalim potrepštinama za obitelji Nikolić, koja
ima 15 djece.
27. rujna. 2008. Izaslanice Zajednice Žena
HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt
32

sudjelovale su na utemeljiteljskom Saboru u Mostaru. Predsjednica Inicijativnog
Odbora Zajednice Žena HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt Ankica Gudeljević
izabrana je za potpredsjednicu Zajednice
Žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“.
Izaslanice iz Zajednice Žena HDZ BiH
Organizacije za Brčko Distrikt izabrane u
tijela zajednice: Mara Milić član predsjedništva, Marina Goričkić član Središnjeg
odbora, Verka Ivkić član Nadzornog odbora, Ankica Franjić član Suda časti.
30. studenog 2008. u Domu Kulture u Brčkom, s početkom u 16:00 sati, održana je
izborna skupština zajednice žena hrvatske
demokratske zajednice BiH „Kraljica Katarina Kosača“ Organizacije za Brčko Distrikt. Na izbornoj skupštini izabran je Odbor zajednice žena kao i Nadzorni odbor.
Odbor zajednice žena čini 20 članica.
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Nakon izborne skupštine održana je i prva
konstituirajuća sjednica Odbora zajednice
žena „Kraljica Katarina Kosača“ Organizacije za Brčko Distrikt, na kojoj je izabrano
predsjedništvo. Za predsjednicu je izabrana prof. Ankica Gudeljević, 06. prosinca
2008. god. za blagdan Sv. Nikole Zajednica Žena zajedno sa Mladeži HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt, organizirala je
darivanje djece iz svih hrvatskih mjesta sa
prostora Brčko Distrikta.
14. prosinca 2008. Zajednica Žena organizirala je „Hrvatsko sijelo“ na način kako
se to nekada radilo u našim selima uz pjesmu, ručne radove i drugo.
23. prosinca 2008. posjetile smo djecu sa
posebnim potrebama u III. I X. Osnovnoj
školi u Brčko Distriktu kao i pedijatrijski
odjel Bolnice u Brčkom te djeci uručile
prigodne darove.
19. travnja 2009. organizirale smo izložbu
tradicionalnih jela brčanskih Hrvata.
9. svibnja 2009. U hotelu Grand u Brčkom
održana je V. sjednica predsjedništva Zajednice Žena HDZ BiH.
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Zajednica Žena HDZ BiH Organizacija za
Brčko Distrikt „Kraljica Katarina Kosača“
aktivno sudjeluje u svim aktivnostima
Odbora HDZ BiH Organizacije za Brčko
Distrikt. Također sudjelujemo zajedno
sa Mladeži HDZ BiH Organizacije za
Brčko Distrikt u stvaranju našeg glasila
„HDZ Glas Mladeži“ koji izlazi svaka tri
mjeseca.
Sve aktivnosti Zajednice Žena su medijski
popraćene, objavljene u „HDZ Glas Mladeži“ i na stranici Odbora HDZ BiH Organizacije za Brčko Distrikt www.hdzbrcko.org.
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Aktivnosti
Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača
po županijama
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Hercegovačkoneretvanska županija

Županijski odbor Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača HNŽ
Prvi Inicijativni odbor Županijskog odbora Zajednice žena HDZ BiH ‘’Kraljica Katarina
Kosača’’ Hercegovačko-neretvanske županije je održan 13. rujna 2008. godine u prostorijama Županijskog odbora HDZ BiH Hercegovačko-neretvanske županije. Inicijativni
odbor je činilo šesnaest članica. Na prvom sastanku Inicijativnog odbora za Predsjednicu je izabrana gospođa Katica Crnjac iz Mostara i imala je zadaću da koordinira rad
sa predsjednicima na razini Grada i općina Hercegovačko-neretvanske županije do
Sabora Zajednice žena HDZ BiH Hercegovačko-neretvanske županije.

Radno predsjedništvo ŽO ZŽ

I. Izborna skupština Županijskog odbora Zajednice žena HDZ BiH ‘’Kraljica Katarina
Kosača’’ Hercegovačko-neretvanske županije održana je 10. siječnja 2009. godine. Od
64 pozvane izaslanice nazočno je bilo 59 izaslanica. Na Izbornoj skupštini izabrano je
16 članica. Odmah nakon Izborne skupštine održana je konstituirajuća sjednica Županijskog odbora Zajednice žena HDZ BiH ‘’Kraljica Katarina Kosača’’ Hercegovačko-neretvanske županije, na kojoj je za predsjednicu jednoglasno izabrana gospođa Antonija
Mustapić.
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Na III. sjednici Županijskog odbora Zajednice žena HDZBiH ‘’Kraljica Katarina Kosača’’ Hercegovačko-neretvanske županije gospođa Antonija Mustapić je dala ostavku
na mjesto predsjednice Županijskog odbora, tako da je za novu predsjednicu izabrana
gospođica Tanja Vučić.

Gradska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Mostar
U ovom gradu je začeta ideja o Zajednici žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača. Sve
članice inicijativnog odbora Zajednice žena HDZ BiH su ujedno bile iz grada Mostara,
pa se taj inicijativni odbor može smatrati i inicijativnim odborom Gradske organizacije
HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Mostar. Sastanak Inicijativnog odbora Zajednica žena
HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača za grad Mostar (Gradski odbor) održan je 04.11.2008.
Nazočne članice su pozvane u svezi aktivnosti koje treba provesti do subote 08.11.08.
kada je u dvorani Katarina Kosača zakazana Izborna skupština Zajednica žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Gradske organizacije Mostar. Konstituirajuća Skupština Gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača” Mostar održana je u
subotu u Mostaru i za prvu predsjednicu izabrana je Irena Martinović.
Članice inicijativnog odbora a kasnije GO HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Mostar su
provele niz aktivnosti na i dobrotvornih akcija u gradu. Nabrojat ćemo samo neke od
njih:
-
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Organizirani odlazak na Bobovac i u Kraljevu sutjesku, povodom obilježavanja godišnjice smrti Kraljice Katarine Kosače, nazočnost „Misi za Domovinu“ i nakon toga
obilazak Crkve i muzeja u Kraljevoj Sutjesci.
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-

U mjesecu darivanja, u mjesecu blagdana Božića, Zajednica žena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača”, 20.12.2008. posjetila je socijalno ugroženu obitelj Džeba. I uručile su humanitarnu pomoć. Obitelj Džeba je deveteročlana i prijeko joj je potrebna
potpora. Obzirom da su i muž i supruga neuposleni istaknuli su kao najveći prioritet
ostvarivanje socijalne odnosno zdravstvene skrbi. Stambeni uvjeti obitelji Džeba su
iznimno loši. Izaslanstvo Zajednice žena HDZ-a BiH je istaknulo da će i dalje provoditi ovakve aktivnosti humanitarnog karaktera sto je jedan od glavnih ciljeva i djelovanja Zajednice žena HDZ-a BiH.
Posjet porođajnom odjelu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Iz posjeta Kraljevoj Sutjesci

-
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Obilježavanje Svih svetih i Dušnog dana 2008 (U povodu obilježavanja blagdana Svi
sveti i Dušnog dana (Dana mrtvih), predstavnice Zajednice žena HDZ BiH “Kraljica
Katarina Kosaca” obišle su ovog tjedna obitelji poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu na području Grada Mostara. Riječ je o posjetu Zajednice žena HDZ
BiH “Kraljica Katarina Kosaca” majkama koje su ostale same i čiji su sinovi jedinci
dali svoje živote u proteklom Domovinskom ratu. U nazočnosti majki obišle su grobove njihovih sinova, položili vijence i zapalili svijeće.
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Izaslanstvo Gradskog odbora Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača Mostar, predvođeno predsjednicom Irenom Martinović, u srijedu je, 17. prosinca2008.
godine posjetilo Osnovnu školu za djecu s posebnim potrebama, kao i Javnu ustanovu centar za djecu i mladež s posebnim potrebama ‘’ Los Rosales ‘’. Povodom
nastupajućih božićnih i novogodišnjih blagdana, izaslanstvo je skromno darivalo korisnike tih centara. Radost na njihovim licima nam je dovoljan pokazatelj, koliko malo
pažnje im treba, da budu sretni.Nadamo se da smo u ovom blagdanskom ozračju
barem jedan mali dio iščekivanja i sreće unijeli i u njihove male živote.

Iz posjeta Centru za djecu i mladež s posebnim potrebama
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-

U četvrtak, 18. prosinca 2008. godine, Zajednica žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača “, organizirala je prigodan ručak u Domu za stare i iznemogle osobe u Mostaru.
Tom prilikom obišle su prostorije u kojima borave štićenici te Ustanove, te provele
ugodno vrijeme u prijateljskom razgovoru sa stanarima i tom prigodom ih darivali.
Posebna zahvala ide: Restoranu Europa doo Mostar, Restoran Karting doo Mostar,
Restoran Radobolja doo Mostar, Cvjećarna Leko doo Mostar, Najvest doo Mostar,
MAM doo Mostar, Melcom doo Mostar i mnogi drugi koji su svojim prilozima omogućili ovu, kao i sve druge humanitarne organizacije, ove Zajednice .

Iz posjeta Domu za stare i iznemogle osobe u Mostaru

45

-

-

46

Zajednica žena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača” i Društvo hrvatskih književnika Herceg- Bosne organizirali su 27.3.2009. u Mostaru javnu tribinu na temu
“Hrvatski jezik u mijenama vremena”. Predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH
“Kraljica Katarina Kosača” Irena Martinović kazala je kako je ova večer posvećena
mjesecu hrvatskog jezika te da je to ujedno i prilika za druženje i predstavljanje
Zajednice žena s obzirom, kako je kazala, da se radi o mladoj zajednici koja je tek
nedavno utemeljena.Predsjednica Društva hrvatskih književnika Herceg- Bosne
Marina Kljajo- Radić istakla je kako će se tribina uklopiti u korizmeno, pokorničko
vrijeme i u pokorničku sudbinu hrvatskoga jezika koji je, kako je kazala, pod stalnim pritiscima i progonom. Profesor Antun Lučić je kazao kako se treba provoditi
ne mala briga o jeziku koji nam je dan, darovan, i to, kako je istakao, ne samo po
iskustvenoj, ljudskoj prostranosti, nego po fenomenu objave. “U tom duhu vidim
jezik kao višeslojnu tvorevinu i pokušaj da supstancija sadržaja nije tek dostatna za
jezik, nego supstancija izraza i mogućnosti jezika koje se mogu ponoviti pogotovo
sad u vremenu kada se jezik zatomljuje raznim tehnološkim ili drugim računalnim pomagalima, pa stoga i izravni jezik i mogućnost oplemenjivanja kroz njega u
duševnom, duhovnom, mislećem i osjećajnom pogledu treba dolaziti što više do
prepoznatljivosti”, kazao je Lučić.
11.travnja 2009. Predstavnice mostarskog Gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a
BiH “Kraljica Katarina Kosača” su posjetile Pučku kuhinju u Mostaru. Pred Uskrsne
blagdane Zajednica žena je korisnicima Pučke kuhinje podijelila simbolične darove. Iz mostarskog Gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina
Kosača” su istaknuli da ovim darom žele pokazati svojim sugrađanima kako nisu
zaboravljeni te doprinijeti da i oni osjete radost uskrsnih blagdana. Tom prigodom
članice ove zajednice su pozvale sve sugrađane i organizacije da u skladu sa svojim
mogućnostima daruju one kojima je pomoć najpotrebnija.

Sa seminara velečasnog Zlatka Suca u Dubrovniku

-

2.05 2009 članice mostarskog Gradskog
odbora Zajednice žena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača” su posjetile Dubrovnik i nazočile seminaru velečasnog Zlatka
Suca.Tri puna autobusa krenula su u rano
jutro iz Mostara. Željne duhovne obnove,
koje nikada nije dosta, u pjesmi i molitvi
smo se uputile ka Dubrovniku.Cijeli dan
su se smjenjivali sunce i kiša .No ništa nije
moglo poremetiti onaj mir u duši nakon što
je napojena Božjom riječju.
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Povodom Majčinog dana 10.05. mostarski Gradski odbor Zajednice žena HDZ-a BiH
“Kraljica Katarina Kosača” upriličio je posjet porodiljnom odjelu SKB Mostar. Tom
prigodom darivane su sve majke i buduće majke pelenama za bebe i prigodnim
knjigama. Gradski odbor Zajednice žena HDZ-a BiH je u suradnji s dr. Darkom Kneževićem obišao porodiljni odjel, pozdravio majke i buduće majke te se upoznao s
radom ovog odjela. Bolničko osoblje pozdravilo je akciju Zajednice žena HDZ-a BiH
povodom Majčinog dana
Zajednica žena HDZ-a BiH o Tjednu borbe protiv raka grlića maternice
U povodu obilježavanja Tjedna borbe protiv raka grlića maternice Zajednica žena
HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosača” apelira na žene da redovitim kontroliranjem
spriječe i na vrijeme izliječe ovu zloćudnu bolest. U priopćenju za javnost Zajednica žena HDZ-a BiH skreću pozornost da ženska populacija, od svih vrsta raka, najčešće umire od raka grlića maternice. “Liječnici ističu kako bi svaka žena jednom
godišnje trebala obaviti redoviti ginekološki pregled i papa-test, jer bi to znatno
smanjilo opasnost od pojave te zloćudne bolesti“, stoji u priopćenju. BiH se po stopi
mortaliteta od osam umrlih od raka grlića maternice na 100.000 žena nalazi u gornjoj granici najugroženijih europskih zemalja (Srbija 10, Albanija 9, 8, Makedonija
7, 6, Hrvatska 5, Slovenija 4, 7, Grčka 2, 5, Italija 2, 2 itd.), podaci su parlamentarne
Grupe za populaciju i razvoj izneseni u povodu tjedna borbe protiv raka grlića
maternice.
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Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Čapljina
Sjednica Inicijativnog odbora Zajednice žena HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” Čapljina održana je 17.9.2008. godine. Na njoj su prezentirane temeljne ideje Zajednice,
što je naišlo na oduševljenje među Čapljinkama. Izborna skupština OO Zajednice žena
HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” Čapljina održana je 17.11.2008. godine, a na njoj je
izabrano Predsjedništvo, Antonija Mustapić-predsjednica

Donatorska večer
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Na našoj prvoj sjednici rodila se ideja da pomognemo našem novoizabranom Načelniku dr.Smiljanu Vidiću u realiziranju projekta pod nazivom Pokrenimo Čapljinu,
naravno, nakon dugog niza godina stagniranja. Na istu temu održane su još 4 sjednice
do prve u nizu dobrotvornih akcija pod zajedničkim imenom NEKA BOŽIĆ BUDE
SVIMA, a to je bila Dobrotvorna večer održana 12.12.2008. godine na koju su bili pozvani svi čapljinski gospodarstvenici i na kojoj je prikupljeno 13.000 KM za potrebe
socijalno najugroženije kategorije naših sugrađana. Članice naše Zajednice pripremile su domjenak, gosti su bili Ministar Dragan Vrankić i Načelnik Općine Čapljina
dr.Smiljan Vidić, a u Zabavnom dijelu su nastupili lokalni glazbenici. Unutar cjelokupne akcije novčanu pomoć je dobilo 130 socijalno najugroženijih obitelji, jedan od
sponzora je svima njima donirao i po gajbu voća, djevojci koja boluje od teškog oblika
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leukemije također je darovan novčani prilog, podijeljeno je 30 paketića za Božić djeci
s posebnim potrebama, poslan je kamion drva starcu u Bobanovo selo, na sam Badnji
dan na Trgu kralja Tomislava je podijeljeno 200 kg svježe ribe. Nakon uspješno provedene akcije, odlučeno je da se ona uvede za obvezu idućih godina. Pred Valentinovo
smo organizirali nekoliko radionica s djecom s posebnim potrebama. Na njima su nastala prava mala umjetnička djela, koja su se prodavala na prodajnoj izložbi na samo
Valentinovo. Cijene nisu bile istaknute; građani su s radošću odvajali onoliko koliko
mogu kako bismo svi skupa pomogli novoosnovanoj Humanitarnoj udruzi “Cvijet” (
udruga djece s posebnim potrebama i njihovih roditelja ) u njezinim prvim koracima.
Obzirom da je Čapljina kraj poznat po karnevalu, organizirale smo i Bal pod maskama 22.2.2009. godine.
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Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Čitluk
Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Čitluk utemeljen je
28. studenoga 2008. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka o izboru
predsjednice Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Čitluk i članicama Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Tanja Vučić
Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena HDZBiH
„Kraljica Katarina Kosača“ Čitluk u svome programu rada promovirati načela demokracije, ljudskih prava, humanitarnog rada i jednake zastupljenosti žena u društvu.
Na I. sjednici Općinskog odbora jednoglasno je usvojena Odluka o uključivanju u humanitarnu akciju „Dobrotom usrećimo drugoga“, za pomoć djeci s posebnim potrebama iz općine Čitluk koja ima za cilj kupnju specijaliziranog busa prilagođenog djeci s
posebnim potrebama. U suradnji sa župom Krista Kralja iz Čitluka i čitlučkim srednjošAkcija darivanja krvi
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Dan općine Čitluk
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kolcima, članice našega Odbora organizirale su brojne aktivnosti kako bi se prikupila
potrebita novčana sredstva za kupnju busa.
Na II. sjednici Općinskog odbora usvojena je Odluka o organiziranju akcije dobrovoljnog davanja krvi za stanovnike Brotnja. Ista je provedena 10. veljače u suradnji s
Crvenim križem Čitluk i Odjelom za transfuziologiju KBC-a Mostar. Navedena akcija
ocijenjena je uspješnom i u njoj je sudjelovalo 40-ak Brotnjaka među kojima su bile i
članice Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Čitluk i predstavnici Mladeži HDZBIH iz Čitluka. Također, Općinski odbor u srpnju mjesecu organizirao je i
drugu akciju u kojoj je sudjelovalo 37 građana. Od dosadašnjih aktivnosti izdvajamo
i posjet u povodu obilježavanja Međunarodnog Dana žena kući sv. Krispina u Međugorju. Riječ je o kući koja već tri godine pruža utočište ženama koje su žrtve nasilja u
obitelji i napuštenim ženama a obilježavanje Međunarodnog Dana žena bila je prilika
da posjetimo kuću sv. Krispina i pokažemo da smo senzibilizirani za potrebe i probleme drugih žena. U travnju mjesecu u organizaciji našega Odbora organizirana
je edukativna tribina o problemu ovisnosti a u mjesecu svibnju, u suradnji s Mladeži
organizirali smo put u Bleiburg.
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Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Stolac
Zajednica žena Općinskog odbora HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Stolac utemeljena je 19. studenoga 2008. godine na svojoj Izbornoj skupštini održanoj u Stocu. Isti dan
održana je i konstituirajuća sjednica na kojoj su donesene Odluke o izboru predsjednice i članica Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Magdalena Pažin, Na
konstituirajućoj sjednici jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena Općinskog
odbora HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Stolac u svome programu rada promovirati
načela humanitarnog rada, ljudskih prava i jednake zastupljenosti žena u društvu.
Od dosadašnjih aktivnosti izdvajamo sudjelovanje na Sv. Misi i polaganju vijenaca na
Spomen žrtvama križnog puta na Radimlji, koja je obilježena 23. svibnja 2009. u Stocu, sudjelovanje u organizaciji obilježavanja Dana općine Stolac i Patrona župe Sv. Ilije
Proroka, kao i na svim manifestacijama vezanim za Maticu Hrvatsku Ogranak Stolac.
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Sv. Misa i polaganje vijenaca
spomen žrtvama križnog puta na Radimlji

Zbog raznih obveza, i privatnih i poslovnih,
nemamo nekih značajnih aktivnosti koje smo
proveli od našega osnivanja, al se nadamo da
će se to ubrzo promijeniti i da ćemo početi s
našim aktivnostima u tekućoj godini.
Zajednica žena Općinskog odbora HDZBiH
„Kraljica Katarina Kosača“ Stolac je uključena
u sve političke aktivnosti vezane za područje
naše općine, zajedno sa OO HDZBiH i Mladeži OO HDZBiH Stolac.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Konjic
Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Konjic utemeljen
je 28. kolovoza 2008. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka o izboru
predsjednice Zajednice žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ Konjic i članicama Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Marica Trlin. Na konstituirajućoj sjednici
jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“
Konjic u svome programu rada promovirati načela humanitarnog rada, jednake zastupljenosti žena u društvu, ljudskih prava i djelovat će u sastavu Zajednice žena HDZBiH,
sukladno Statutu HDZBiH i Pravilniku Zajednice žena HDZBiH.
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Na I. sjednici Općinskog odbora doneseni su zaključci da će se radi specifičnosti rada
naše sredine, raditi zajedno sa Mladeži HDZBiH Konjic – predsjednicom Ivanom Krtalić
i Udrugom „Hrvatski dom“ Konjic – sa predsjednicom Mirom Blažević. U nastavku rada
za godišnjice poginulih i za Dan mrtvih smo posjećivali Spomen obilježja sa vijencima
i svijećama, a ujedno i sudjelovali oko priprema. Dana 25. studenog na Dan sv. Kate išli
smo u Kreševo. Za vrijeme blagoslova polja naše su članice imale zadatak da po mjestima gdje žive, da informiraju žene i da ih učlanjuju a istovremeno i educiraju. Za sv.
Nikolu zajedno sa svećenicima smo darivali novce za kupnju paketića za djecu Konjica.
Pred Božićne i Uskrsne blagdane posjećivali smo stare i socijalno ugrožene sa skromnim darom i lijepom riječju. Uspjeli smo i zaposliti jednu samohranu majku koja je
naša članica, zajedno sa predsjednikom OO HDZBiH Konjic, gosp. Ivicom Ružićem. Sa
svim našim radom, ujedno dajemo udjela i u politici, odnosno našoj stranci HDZBiH.

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača PROZOR RAMA

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača RAVNO
Konstituirajuća sjednica, OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Ravno,
održana je 29.10 .2008 izabrano predsjedništvo. Za predsjednicu OO ZŽHDZ BIH Ravno
izabrana je Margita Skaramuca

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača NEUM
OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Neum, izabrano predsjedništvo.
Za predsjednicu OO ZŽHDZ BIH Neum izabrana je Borka Dodig

Utemeljiteljska skupština, OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Prozor
Rama, na kojoj je nazočilo 29 žena, održana je 24.11.2008 izabrano predsjedništvo. Za
predsjednicu OO ZŽHDZ BIH Prozor-Rama izabrana je Marija Zadro
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ŽUPANIJA SOLI TUZLA

kojom prigodom će biti i promovirana knjiga o istoimenoj Župi, te će istoj manifestaciji
nazočiti i predsjednica s članicama Zajednice žena.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Tuzla

Dana 21. kolovoza 2009. godine u prostorijama Katoličkog školskog centra “Sveti Franjo” u Tuzli, Općinski odbor HDZ BIH Tuzla u suradnji s Zajednicom žena HDZBiH
“Kraljica Katarina Kosača” Tuzla, upriličit će podjelu stipendija u iznosu od 100, 00 KM
za đake koji potiču iz socijalno ugroženih obitelji.

Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH
“Kraljica Katarina Kosača” Tuzla utemeljen je 27. ožujka 2009. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka
o izboru predsjednice Zajednice žena
HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Tuzla
i članicama Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Jasminka Mijatović.
Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno
je odlučeno da će se Zajednica žena kroz
svoje programske aktivnosti boriti za ravnopravnost spolova kao temeljnog kriterija demokracije, zalagati za što kvalitetniji i
bolji život obitelji, za promicanje ljudskih
prava i sloboda s posebnim naglaskom
za osobe s posebnim potrebama, djecu,
starije i nemoćne, te borbu protiv nasilja
nad ženama i djecom.
14. i 15. kolovoza 2009. godine se obilježava 170. godina postojanja Župe “Breške”,

Obzirom da samo tek novoformirana zajednica, da su u tijeku aktivnosti na formiranju
Županijske Zajednice žena HDZBIH “Kraljica Katarina Kosača” Soli, naše programske
aktivnosti će biti detaljno utvrđene u mjesecu rujnu, a neke od planiranih su razmjena informacija s predstavnicama OO ZŽ, obilježavanje značajnih katoličkih blagdana,
obljetnica i svetkovina, komunikacija s Crkvom i vjerskim zajednicama, posjet ženama
oboljelim od karcinoma i drugo.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Srebrenik
Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Srebrenik utemeljen je 04. travnja 2009. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka o izboru
predsjednice Zajednice žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Srebrenik i članicama
Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Vesna Veselčić. Na konstituirajućoj
sjednici jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena HDZBiH “Kraljica Katarina
Kosača” Srebrenik u svome programu rada aktivno sudjelovati u borbi za jednaka prava
žena u društveno političkom životu, te se uključiti u djelovanje u okvirima humanitarnoga rada.

Sa utemeljiteljske skupštine
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Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Srebrenik je u proteklom periodu organizirao druženja, na kojima se razgovaralo o aktivnostima koje će
se provoditi u narednom periodu. Naime dogovoreno je sljedeće:
- raditi na animiranju žena glede aktivnog uključenja u politički i društveni život;
- s tim u vezi upriličiti prigodna druženja koja će uključiti veći broj žena i motivirati ih
da se angažiraju u radu i djelovanju Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Srebrenik;
- primarno djelovati u okviru humanitarnoga rada te posjetiti socijalno ugrožene
obitelji.

Patrona Župe Svetog Ante i Svetog Ive i po potrebi prikupljat pomoć ugroženim članovima naše zajednice u suradnji sa Općinskim odborom HDZBIH Živinice. Održali smo
nekoliko susreta žena kako bi im kroz razgovor dali rješenje i odgovor na razne životne
probleme te smo time osjetile da su naše gošće prijatno iznenađene i rado se odazivaju
pozivima na druženja koje organizira Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH “Kraljica
Katarina Kosača” Živinice.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Živinice
Općinski odbor Zajednice žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Živinice utemeljen
je 03. travnja 2009. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka o izboru
predsjednice Zajednice žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Živinice i članicama
Općinskog odbora. Za predsjednicu je izabrana Zdenka Jurić. Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena HDZBiH “Kraljica Katarina Kosača” Živinice u svome programu rada promovirati načela demokracije, ljudskih prava,
humanitarnog rada i jednake zastupljenosti žena u društvu.
Na I. sjednici Općinskog odbora predložene su aktivnosti koje bi ojačale sam značaj i
poruku naše udruge, te o istome upoznali žene na lokalnom području. Nažalost zbog
nedostatka vremena, jer je Zajednica žena jako kasno osnovana, dogovorili smo da
ćemo ovu godinu raditi na promociji udruge kroz događanja u našoj Župi: obilježavanje
Konstituirajuća sjednica u Živinicama
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ZAPADNOHERCEGOVAČKA
ŽUPANIJA
Županijska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača ZHŽ
U subotu 17. siječnja, u Grudama je održana Izborana skupština Zajednice žena HDZ
BiH Kraljica Katarina Kosača Županije Zapadno-hercegovačke. Na skupštini su izabrane članice Županijskog odbora iz Ljubuškog, Širokog Brijega, Posušja i Gruda: Ivica
Čolak, Klaudija Skoko, Mirjana Bakula, Ivana Kovač, Ana Bubalo, Danijela Jelčić, Viktorija Bošnjak, Antonija Mustapić, Žana Primorac, Lucija Mikulić, Zdravka Erkapić, Renata
Kolobarić i Marija Nakić. Skupštini su bili nazočni i mnogobrojni gosti i podupiratelji
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Zajednice žena, među kojima su bili i Viktor Marić, načelnik općine Grude, Miro Kraljević, načelnik općine Široki Brijeg i Zdravko Bešlić, predsjednik ŽO HDZ BiH ŽZH.
Nakon Skupštine konstituiran je Županijski odbor te je za predsjednicu izabrana Helena
Lončar.
23. veljače, u Širokom Brijegu je održana druga sjednica ŽO Zajednice žena Kraljica
Katarina Kosača Županije Zapadno-hercegovačke. Zaključeno je da sljedeća aktivnost
Zajednice budu javne tribine po općinama o edukaciji u sprječavanju raka grlića maternice. Bilo je riječi o potrebi cijepljenja djevojčica te o previsokoj cijeni cjepiva na
što će Zajednica obratiti posebnu pozornost u svom djelovanju. Bilo je riječi o proslavi
dvadesete obljetnice osnivanja HDZ BiH i o unutarstranačkim aktivnostima.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Široki Brijeg
Na Izbornoj skupštini Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Općinskog odbora Široki Brijeg, održanoj 24. studenog 2008.god za predsjednicu je izabrana Erina
Lasić, a zamjenice su joj Viktorija Ćorić, Daliborka Ćužić i Jasminka Mandić. Tajnica
Zajednice žena HDZ BiH općinskog odbora Široki Brijeg je Nada Skoko, a rizničarka
je Filma Galić. Članice općinskog odbora Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina
Kosača su: Erina Lasić, Viktorija Ćorić, Daliborka Ćužić, Jasminka Mandić, Nada Skkoko, Anita Markić, Andrijana Galić, Ivana Zelenika, Tonćika Ćužić, Ružica Čolak, Marija
Kvesić, Sanja Čolak, Ljiljana Zlomislić, Ana Martinović i Filma Galić.
Sa javne tribine “Rak vrata maternice”

Između ostalih aktivnosti koje su provele u svojoj Općini izdvajamo slijedeće:
- Humanitarnom akcijom „Darujmo osmijeh“ uz potporu širokobrijeških gospodarstvenika predstavnici Mladeži HDZ-a BiH Širokog Brijega i Zajednice žena HDZ-a
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BiH Kraljica Katarina Kosača Općinskog odbora Širokog Brijega darivali su djecu
štićenike doma „Marija naša nada“ prigodnim poklon-paketima.
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ka, predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ Široki Brijeg
Erina Lasić i načelnik općine Miro Kraljević. Dr. Darko Knežević u svom izlaganju
je govorio o najčešćim uzročnicima raka vrata maternice, o jednom od četiri virusa,
virusu humani papilloma koji se prenosi kontaktom koža od kožu i o cjepivu protiv
raka vrata maternice Cervarixu kojim se u nekim zemljama cijepe djevojčice već od
10 godine života. Dr. Dragan Soldo je između ostalog istaknuo da rak vrata maternice
prouzrokuje rani početak spolne aktivnosti-prije 17. godine, promiskuitet, nizak socioekonomski status, uzimanje oralnih hormonskih kontraceptiva, pušenje i infekcije
sa HPV-om, i na kraju istaknuo da je primarna prevencija-edukacija i cijepljenje, a
sekundarna prevencija-screening testiranje. Na kraju izlaganja dr. Soldo i dr. Knezović su odgovarali na postavljena pitanja nazočnih.

Konferencija prilikom akcije “Darujmo osmijeh”

-

-
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Zajednica žena HDZ-a BiH Kraljica Katarina Kosača Općinski odbor Široki Brijeg i
Mladež HDZ-a BiH Širokog Brijega u povodu Uskrsnih blagdana pokrenuli su humanitarnu akciju pod nazivom „Darujmo osmijeh“. Postavljeni cilj ove humanitarne
akcije je ispunjen i sa prigodnim darovima i posjetom domu „Marija naša nada“,
Mladež i žene HDZ-a su u ovo blagdansko vrijeme razveselili mališane i pružili osmijeh štićenicima doma. Zajednica žena i Mladež HDZ-a se zahvaljuje gospodarstvenicima (MCI, Mepas, Lukas-Nakić, Bimaco i Kraš) koji su pomogli u realiziranju ove
humanitarne akcije.
U kinu Borak, u organizaciji Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ i
Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, održana je javna tribina pod nazivom „Rak vrata
maternice“. Na samom početku tribine nazočnima su se prigodnim riječima obratile
predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ Marija Zeleni-

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Posušje
Dana 08.12.2008.godine je održana Izborna Skupština ZŽ HDZ BiH Kraljica Katarina
Kosača OO Posušje.Za predsjednicu je izabrana Antonija Mustapić, a za zamjenicu
predsjednice Helena Lončar. U periodu od osnivanja do danas je održano 7 sjednica
Općinskog odbora Posušje.
Općinski odbor je u proteklom periodu poduzeo slijedeće aktivnosti:
1. Humanitarne aktivnosti u predbožićno vrijeme pod nazivom “Uljepšajmo im dan” i
to: (a) Posjet Staračkom domu u Posušju u suradnji s Forumom žena HSS-a., (b) Posjet obitelji Ljilje Galić, oboljele od multiple-skleroze gdje su uručeni prigodni darovi
koji su prikupljeni od sponzora. (c) Posjet obitelji Koštrom, čiji sin također boluje od
multiple i tu je također uručen sponzorski dar.
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2. Sudjelovanje Općinskog odbora u pripremi i organizaciji Županijske Skupštine koja
je održana dana 17.01.2009.godine u Grudama.
3. Općinski odbor odradio pripreme za tribinu na temu “Rak vrata maternice”. Na tribini je bilo nazočno preko 100 žena, a predavači su bili dr. Knežević i dr. Soldo.
4. Povodom Uskršnjih blagdana, organizirana zabava za djecu s posebnim potrebama
pod nazivom “Daruj mi svoj osmijeh”. Tom prigodom su također djeci uručeni paketići s slatkišima.
5. U suradnji s Županijskim odborom, Oćinski odbor Posušje odradio pripreme i organizaciju za izlet u Tribistovo i Blidinje.

Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Grude
U ponedjeljak, 1. prosinca 2008. godine je održana Izborna skupština Zajednice žena
Kraljica Katarina Kosača OO HDZ BIH Grude. Nakon skupštine članice Izvršnog odbora održale su i konstituirajuću sjednicu Općinskog odbora Zajendice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača. Za predsjednicu je izabrana Sonja Miloš, Zajednica će se, u
skladu s Pravilnikom zajednice, Programskom poveljom i Statutom HDZ BiH, zalagati
za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnost spolova u društvu, političko
odlučivanje i zaštitu obitelji.
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HERCEGBOSANSKA
ŽUPANIJA
O.O. I Ž.O. Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača HERCEG BOSANSKE ŽUPANIJE
Općinske organizacije Županijskog odbora HDZ BiH HBŽ „ Kraljica Katarina
Kosača“ osnovane su u sljedećim općinama: Livno, Tomislavgrad, Kupres,
Bosansko Grahovo i Glamoč. Unatoč
nekim pokušajima u općini Drvar nije
osnovana općinska organizacije iz
razloga što je nedovoljno djelovanje
OO HDZ BiH Drvar. Izborna skupština Županijskog odbora HDZ BiH HBŽ
„ Kraljica Katarina Kosača“ održana je
8.12.2008. a dva dana kasnije održana
je konstituirajuća sjednica Županijskog
odbora i izbor Predsjedništva na kojoj je
za predsjednicu izabrana Ivona Pelivanpredsjednica ŽO, Dubravka Brnić-predsjednica OO Livno, Tihana Krželj-član
ŽO, Draga Krešo-tajnica ŽO, Borjana
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Krišto-Član ŽO, Milica Skočibušić-predsj.OO Tomislavgrad, Ivica Pašalić-Lhotak-član
ŽO, Ružica Tokić-član Žo, Nediljka Krištić-član Žo, Marija Zrno-predsjednica OO Kupres, Josipa Kusić-član ŽO, Miroslava Malikanović-član ŽO Vera Ikić-predsjednica OO
Glamoč Josipa Radoš-Vidović-član ŽO, Ana Rajić-rizničarka –Preds.OO Bosansko Grahovo i Milena Sarić-član ŽO.
Općinska organizacija Livno ostvarila je suradnju s Udrugom građana „Hrvatska žena“
iz Livna i članice općinske organizacije sudjelovale su u realizaciji dva projekta. Jedan
od projekata je bio nabava inhalacijskog aparata za Dječji odjel Županijske bolnice,
drugi projekt je bio pomoć starim, bolesnim osobama, višečlanim obiteljima slabijeg
imovnog stanja i obiteljima neuposlenih, na području općine Livno. Livanjska organizacija je sudjelovala i u darivanju djece s posebnim potrebama. Općinska organizacija
Kupres također je djelovala humanitarno na način da su darivali obitelji slabog imovnog
stanja prigodnim paketima povodom Božića. Općinska organizacija Glamoč sudjelovala je u prikupljanju i darivanju paketa za božićne blagdane djece u vrtiću. U narednom
periodu Županijska organizacija planira uzeti veće učešće u društveno političkom životu stranke i općina u kojima djeluju, na način da djeluje sukladno Statutu.
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POSAVSKA ŽUPANIJA
Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Odžak
Općinski odbor Zajednice žena HDZ BIH „Kraljica Katarina Kosača“ Odžak utemeljen je
18.11.2008. godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena jer odluka o izboru predsjednice Zajednice žena HDZ BIH „Kraljica Katarina Kosača“ Odžak i članicama Općinskog
obora. Za predsjednicu je izabrana Marijana Lović. Na ovoj sjednici je jednoglasno
odlučeno da će Zajednica žena HDZ BIH „Kraljica Katarina Kosača“ Odžak u svome
programu rada promovirati načela demokracije, ljudskih prava, humanitarnog rada,
zastupljenosti žena u društvu. U daljnjem našem radu napravili smo spisak socijalno
ugroženih obitelji, i obitelji sa malom i školskom djecom, te istima podijeli prigodne
darove tijekom Božićnih blagdana.
Od dosadašnjih aktivnosti izdvajamo: polaganje vijenaca poginulima braniteljima naše
općine, proslava majčinog dana, obilazak temeljnih ogranaka.
Planirane aktivnosti za naredni period: obilazak socijalno ugroženih obitelji sa školskom
djecom, povodom početka školske godine i u skladu sa našim mogućnostima pomoći
u nabavci školskog pribora, prigodno obilježavanje dana Svih Svetih i obilazak obitelji
poginulih branitelja, obilazak bolesnih, smještenih u našoj bolnici, posjet djeci sa posebnim potrebama, proslava Svetog Nikole, prigodno obilježavanje Božićnih blagdana
Naše djelovanje uvelike ovisi od financijskih mogućnosti, stoga i sam rad ove naše zajednice je ograničen unatoč našem nastojanjima da budemo što aktivniji u našoj sredini.
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Općinska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Orašje
Općinski odbor Zajednice žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Orašje utemeljen
je 04. prosinca 2008.godine. Na konstituirajućoj sjednici donesena je Odluka o imenovanju predsjednice Zajednice žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Općinsko
odbora Orašje i članicama Općinskog odbora. Jednoglasno je izabrana predsjednica
Z.Ž. Sunčana Dominković, Istoga dana je održana i 1. sjednica Zajednice žena HDZ
BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Općinsko odbora Orašje, a na kojoj je predsjednica
Sunčana Dominković prezentirala Pravilnik, Poslovnik o radu i Programsku povelju Z.Ž.
Jednoglasno je odlučeno kako će Zajednica žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Općinskog odbora Orašje promicati ravnopravnost spolova, kao temeljnog kriterija
demokracije, zalagati se za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i
sretnog društva u cjelini, zalagati za promicanje ljudskih prava i sloboda s posebnim
naglaskom na osobe s posebnim potrebama, djecu, starije i nemoćne, boriti se protiv
nasilja nad ženama i djecom.
Na 2. sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine odlučeno je da predsjednica Sunčana
Dominković održi sastanke po svim Mjesnim zajednicama općine Orašje i tako formiraju sa što većim brojem T.O. do 20. siječnja 2009. godine. Što je u cijelosti i odrađeno, a
naša stranka HDZBiH je dobila preko 50 novih članica. U prosincu smo se organizirale
„Pomoć odjelu djece s posebnim potrebama u Osnovnoj školi „Orašje“ u Orašju prigodnim darovima povodom Božića i Nove godine, te u organizaciji same priredbe.
3. sjednica Zajednice žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Općinskog odbora
Orašje je održana 16. veljače 2009. godine i jednoglasno donesena Odluka oko organizacije Tradicionalne maškarade u svim M.Z. i Centralne maškarade u Orašju. Što je u
cijelosti uspješno odrađeno.
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4. sjednica Zajednice žena HDZ BiH „ Kraljica Katarina Kosača“ Općinsko odbora Orašje je održana 27. veljače 2009. godine na kojoj su opravdano razriješene dosadašnje
rizničarka- Luja Knežević i tajnica – Josipa Marković. Organizirale smo zabavu povodom obilježavanja „Međunarodnog Dana žena“ u restoranu„Centar „ u Orašju. Te večeri
smo bile pozitivno iznenađene velikim odazivom žena, tako da je dvorana bila prepuna
u veselju do zore. Organizirale smo i Tombolu tijekom večeri, te sva sredstva su bila
namijenjena siromašnim obiteljima Općine Orašje. Ispred Z.Ž. su pokloni uručeni za
Uskrsne blagdane po T.O.
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ZENIČKO DOBOJSKA
ŽUPANIJA

SREDNJEBOSANSKA
ŽUPANIJA

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača ŽEPČE

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača Novi Travnik

Utemeljiteljska skupština OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Žepče
održana je 03.12.2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo.Za predsjednicu OO ZŽHDZ
BIH Žepče izabrana je Finka Ponjavić

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača MAGLAJ
Konstituirajuća sjednica OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Maglaj
održana je 03.12.2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo.Za predsjednicu OO ZŽHDZ
BIH Maglaj izabrana je Dragica Antolović

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača VAREŠ
Utemeljiteljska skupština OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Vareš
održana je 08.12.2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo.Za predsjednicu OO ZŽHDZ
BIH Vareš izabrana je Davorka Terzić. U 6 mjesecu 2009 je održano predavanje o ranom
otkrivanu raka dojke i raka vrata maternice u velikoj dvorani Općine Vareš. Žene su u
velikom broju posjetile ovu akciju. Oko stotinjak dama je nazočilo, a to je za ovu sredinu
veliki broj.
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Sjednica inicijativnoga odbora održana je u listopadu 2008 a izborna skupština 17.12.2008
na kojoj je izabrano predsjedništvo, a za predsjednicu prof. Ankica Đuran. Zajednica
broji oko trideset članova i u proteklom periodu radila je na što boljem i kvalitetnijem
životu u obitelji i promicanju ravnopravnosti spolova. Obilježila je Europski tjedan borbe
protiv raka grlića maternice i organizirala niz stručnih predavanja na tu temu. Pokrenula
je humanitarnu akciju u prikupljanju novčanih sredstava za teško oboljelu sugrađanku
Ružicu Krišto. Među ostalim aktivnostima obilježila je i pokladni utorak i održala maskenbal, posjetila centar Duga za djecu sa poteškoćama u razvoju, organizirala radnu
akciju čišćenja napuštenih grobova naših sugrađana na gradskome groblju. Na međunarodni dan Crvenog križa zajednica je sudjelovala u dobrovoljnom davanju krvi u
bolnici Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Članice naše zajednice organizirale su druženje
povodom Uskršnjih blagdana a pisanice darovale centru Duga i staračkom domu u
Novom Travniku.
Jedna od naših aktivnosti je i prikupljanje novčanih priloga ali i garderobe te životnih namjernica obiteljima sa teškim materijalnim stanjem. Na području općine osnovali smo
dva ogranka u Nević Polju i Bučićima čime je naša aktivnost proširena. Nakon uspješno
provedenih akcija, odlučeno je da se neke od ovih aktivnosti uvedu i ponovne obavezno
iduće godine.
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Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača BUGOJNO

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača KISELJAK

Na sjednici OO HDZ BiH Bugojno održanoj 09.siječnja 2009 donesena je odluka o osnivanju Inicijativnog odbora kao nositelja aktivnosti vezanih za organiziranje i održavanje
Utemeljiteljske sjednice Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača OO Bugojno.
Na čelu inicijativnog odbora je imenovana gospođa Greta Kuna. U razdoblju priprava
za Utemeljiteljsku sjednicu Zajednice žena inicijativni odbor proveo je niz aktivnosti te
je sjednica održana 24.siječnja 2009. u zgradi HKD Napredak Podružnica Bugojno.Nazočile su 34 članice (od toga 13 novih). Koje su bile aktivni dio, te cijnjene gošće i gosti:
Marina Pendeš, Zdenko Antunović, Anto Visković. Nakon provedene procedure izabran
je OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača .

Izborna skupština OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Kiseljak održana je 15.12.2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo.Sjednicu je otvorila i poslije izbora
radnog predsjedništva i radnih tijela, vodila predsjednica Inicijativnog odbora Lidija
Bradara. Nakon toga jednoglasno je donesen zaključak da se na konstituirajućoj sjednici OO izaberu predsjednica,članovi predsjedništva kao i izaslanice za Županijsku izbornu skupštinu.

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača BUSOVAČA
Izborna skupština OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Busovača održana je 10.12.2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo, a za predsjednicu Ankica Komšić. Do sada su održana 3 sastanka, provedeno je par aktivnosti, u skladu sa Programskom poveljom. Radimo u koordinaciji sa Udrugom Dar srca koja skrbi o osobama sa
posebnim potrebama.

80

Općinska organizacija Zajednice Žena HDZ BIH
Kraljica Katarina Kosača VITEZ
Izborna skupština OO Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Vitez održana
je 02.10..2008 na kojoj je izabrano predsjedništvo.Sjednicu je otvorila i poslije izbora
radnog predsjedništva i radnih tijela,vodila predsjednica Inicijativnog odbora gospođa
Katica Čerkez. Dana 09.12.2008. godine potvrđena je lista članica OO Zajednice žena
HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosaća“. Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosaća“ općinski odbor Vitez će raditi sukladno Statutu i Programskim načelima HDZ-a
BiH. Od značajnijih aktivnosti koje su urađene od osnutka do Zajednice do kraja godine
je urađeno: uz pomoć Odjela za socijalnu politiku, obitelj i mladež, općine i donatora,
za vrijeme Božićnih blagdana uručeno je 78 prigodnih paketa i po 40,00 KM najugroženijim obiteljima na općini Vitez. Ista aktivnost je urađena i za Uskrs 2009. godine.
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VRHBOSANSKA ŽUPANIJA
Županijska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača Vrhbosanska
Izborna skupština Zajednice žena HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” Vrhbosanska
održana je 29 studenog .2008. godine. Na njoj su prezentirane temeljne ideje Zajednice. Izabrano je Predsjedništvo Županijskog odbora iz pet inicijativnih odbora općinskih
organizacija. Isti dan je održana konstituirajuća sjednica Vrhbosanskog županijskog odbora Zajednica žena HDZ BIH „Kraljica Katarina Kosača“ i za predsjednicu je izabrana
Ana Havel. Članice Vrhbosanskog Županijskog odbora su birane na prijedlog Općinskih inicijativnih odbora. Gospođa Ana Havel je podnijela ostavku na mjesto predsjednice Županijskog Odbora Zajednice žena, kao i na članstvo u Predsjedništvu zajednice
žena iz osobnih, obiteljskih razloga. Do danas u Vrhbosanskoj županiji nije izabrana
nova predsjednica.

82

83

84

