PROGRAM
Petak, 4. travnja 2014.

MOSTAR
12:00 Svečanost obilježavanja 22. obljetnice HVO-a
„ Dani ponosa i slave“
(Kulturno-zabavni program za učenike i studente)
(organizator: Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH)
17:30 Polaganje vijenaca ispred Hrvatskog doma
hercega Stjepana Kosače
18:00 Sveta misa za poginule i umrle pripadnike
HVO-a (katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru)
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH
i braniteljske udruge HVO-a)
TOMISLAVGRAD
15:00 Polaganje vijenaca ispred središnjeg spomen
obilježja u Tomislavgradu
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH,
općina Tomislavgrad i braniteljske udruge HBŽ)
VITEZ
12:00 Polaganje vijenaca ispred spomen obilježja
poginulim braniteljima u Vitezu
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH,
općina Vitez i braniteljske udruge SBŽ)
ORAŠJE
12:00 Polaganje vijenaca ispred spomen obilježja
poginulim braniteljima u Orašju
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH,
općina Orašje i braniteljske udruge PŽ)

22. OBLJETNICA
SREDIŠNJA SVEČANOST

Hrvatskog vijeća obrane

ŽEPČE

Ponedjeljak, 7. travnja 2014.

18:00 Sveta misa za poginule i umrle pripadnike
HVO-a (crkva sv. Ante Padovanskog)
19:00 Svečani mimohod i polaganje vijenaca ispred
središnjeg spomen obilježja u Žepču
19:15 Izložba ratnih fotografija
19:30 Kulturno-zabavni program (Dom kulture u
Žepču)

Utorak, 8. travnja 2014.

Središnja svečanost u vojarni „Josip KarimovićGrabo“
08:00 Budnica Prvog benda Vojnog orkestra kroz
grad
10:00 Prijam uzvanika
10:45 Prijavak najvišem autoritetu na ulasku u vojarnu
11:00 Postrojavanje i svečana akademija
12:30 – 15:00 Domjenak u restoranu „California“ u
Žepču
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH)

9. OBLJETNICA
1. pješačke (gardijske)
pukovnije OS BiH

Dani
ponosa
i slave

Ponedjeljak, 7. travnja 2014.

SARAJEVO
09:30 Polaganje vijenaca na Rimokatoličkom groblju sv. Josipa
10:30 Sveta misa za poginule i umrle pripadnike
HVO-a (crkva sv. Ćirila i Metoda)
(organizator: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH)

4. – 8. travnja 2014.

PRVA PJEŠAČKA
(GARDIJSKA) PUKOVNIJA

HRVATSKO
VIJEĆE OBRANE
Našavši se pred otvorenom agresijom, hrvatski se
narod u Bosni i Hercegovini (BiH) morao politički,
kroz Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu i Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu (HZ HB i HR HB) i vojno, kroz
Hrvatsko vijeće obrane (HVO) organizirati kako bi
osigurao sebi opstanak u BiH. HR HB i HVO u teškim
vremenima Domovinskog rata bili su jamac opstanka
Hrvata u dijelovima BiH u kojima je živio hrvatski narod što pokazuje i činjenica da je hrvatski narod u dobrom dijelu opstao samo na onim prostorima BiH gdje
se HVO uspio dobro organizirati suočen s dvostrukom
agresijom od Armije BiH i Vojske Republike Srpske.
HVO je bio oružana snaga i najviše izvršno i upravno
tijelo HZ HB i HR HB za vrijeme rata u BiH. HVO je
utemeljen 8. travnja 1992. što se slavi kao Dan HVO-a.
HVO je nakon Daytonskog mirovnog sporazuma preustrojen u hrvatsku komponentu Vojske Federacije BiH,
a nakon reforme obrane 2005. godine, transformiran je
u 1. pješačku (gardijsku) pukovniju, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

HRVATSKI DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA
U BIH

Temeljem Zakona o službi u OS BiH zapovjedništva pukovnija imaju sljedeće zadaće:
■ upravljati muzejom pukovnije,
■ nadzirati financijski fond pukovnije,
■ pripremati, istraživati i njegovati povijest pukovnije,
■ objavljivati bilten pukovnije,
■ čuvati kulturno-povijesno nasljeđe pukovnije,
■ davati upute o održavanju posebnih svečanosti,
■ davati upute o običajima, odjeći i ponašanju pukovnije,
■ voditi vojničke klubove.

Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini (BiH) utemeljen je kao znanstvena ustanova,
specijalizirani arhiv, sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja
gradiva iz Domovinskoga rata u BiH. Centar je osnovan krajem lipnja 2013. godine na inicijativu središnjih udruga iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane (HVO-a), odlukom
Glavnog vijeća udruge Hrvatska zajednica Herceg-Bosna (HZ
HB).
U obavljanju djelatnosti Hrvatski dokumentacijski centar
Domovinskog rata u BiH:
■ prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju
i sve podatke nastale u Domovinskom ratu u BiH i vezane
uz rat u BiH,
■ stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke,
dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat u BiH,
■ objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje
djelatnosti,
■ objavljuje arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu u
BiH,
■ organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te
znanstvene skupove i druge oblike istraživanja istine o Domovinskom ratu u BiH zbog upoznavanja javnosti u zemlji
i inozemstvu s utvrđenim činjenicama vezanim uz Domovinski rat u BiH
■ surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama
u zemlji i inozemstvu radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Kontakt:
1.pješačka (gardijska) pukovnija OS-a BiH
88 000 Mostar, Rodoč
Vojarna „Stanislav Baja Kraljević“
Tel./fax: 036 352-752
e-pošta: 1.gard_puk@js.mod.gov.ba

Kontakt:
Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH
88 000 Mostar, Kneza Domagoja b.b.
Tel/fax: 036-324-379,
e-mail: hrv.dok.centar@tel.net.ba

Ustrojem jedinstvenih Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH ) 2005. utemeljena je 1. pješačka (gardijska)
pukovnija, koja gaji tradiciju i kulturno-povijesno nasljeđe
Hrvatskog vijeća obrane (HVO-a) i hrvatskog naroda u BiH.
Pukovnija je smještena u vojarni “Stanislav Baja Kraljević”
na mostarskom Helidromu- Rodoč, koja je većinom prepuštena na korištenje Sveučilištu u Mostaru. U duhu kulturno-povijesnog nasljeđa hrvatskog naroda u BiH utvrđeno je
da se Dan HVO-a i Dan 1. pješačke (gardijske) pukovnije,
obilježava svake godine 8. travnja. Zapovjedništvo pukovnije
broji šest časnika i četiri dočasnika. Prva pješačka (gardijska)
pukovnija u svom funkcionalnom lancu ima tri pješačke
bojne unutar pješačkih brigada OS BiH.

