
TJEDAN SJEĆANJA NA VUKOVAR I ŠKABRNJU 2016. 

14. – 20. studenog 2016. 

 
14. studenog 2016., ponedjeljak 

19 sati / Split, Nadbiskupsko sjemenište / otvorenje manifestacije uz nastup klape HRM-a „Sveti Juraj“, 

izložba učeničkih radova na temu „I u mom gradu Vukovar svijetli“ i prikazivanje dokumentarnog filma 

„Ovčara – neispričana priča“  

 

15. studenog 2016., utorak 

19 sati / Split, Dominikanski samostan / predstavljanje knjige „Nebeski ratnici – uspomene hrvatskoga 

pilota“ i prikazivanje dokumentarnog filma o Zrakoplovnom vodu Osijek (sudjeluju: dr. sc. Ante Nazor, 

Vladimir Rajtar, Josip Hrgović, Vladimir Brnardić) 

19 sati / Imotski, Pučko otvoreno učilište / prikazivanje dokumentarnog filma „Ovčara – neispričana 

priča“ 

 

16. studenog 2016., srijeda 

18 sati / Split, Dominikanski samostan / predavanje „Da se ne zaboravi: srpski zarobljenički logori u 

Domovinskom ratu“ (predavač: Radoslav Zaradić) 

19 sati / Split, Dominikanski samostan / predstavljanje knjige „Vukovarska bolnica 1991. – početnica 

čovječnosti“ (sudjeluju: prof. dr. sc. Matko Marušić, doc. dr. sc. Marko Jukić, Margita Vučetić) 

19 sati / Omiš, Narodna knjižnica / predstavljanje zbirke pjesama „Vukovar istini pripada“ (sudjeluju: 

Branka Mlinar, dr. sc. fra Stipe Nimac, Vide Popović, Svjetlana Buljević) 

20 sati / Omiš, hotel „Plaža“ / prikazivanje dokumentarnog filma „Ovčara – neispričana priča“ 

 

17. studenog 2016., četvrtak 

18 sati / Split, Dominikanski samostan / svjedočanstva o događajima u Škabrnji tijekom Domovinskog 

rata 

19 sati / Split, Dominikanski samostan / prikazivanje filma „Pridraga – ratna sjećanja“ 

23.30 sati / Split, kolodvor u Sukoišanskoj ulici / polazak za Vukovar 

 

18. studenog 2016., petak 

Vukovar – sudjelovanje u Koloni sjećanja; obilazak Osijeka 

 

19. studenog 2016., subota 

Vukovar – posjet Opće bolnice, Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata i Spomen doma 

Ovčara; obilazak Iloka 

 

20. studenog 2016., nedjelja 

17.30 sati / Split, samostan Školskih sestri franjevki na Lovretu / sveta misa za sve poginule u 

Domovinskom ratu  

19 sati / Split, Centralno bogoslovno sjemenište / Večer domoljubne poezije 

 

 

Organizator: 

Hrvatska udruga Benedikt 

 

Pokrovitelj manifestacije: 

Predsjednica Republike Hrvatske 

 

www.hu-benedikt.hr 

 


