
RROOBBEERRTT  BBAARRBBIIĆĆ  ––  BBEELLII  ((11996699..--11999955..))  

  

  
rroođđeenn  jjee  uu  RRiijjeeccii  2244..  ssvviibbnnjjaa  11996699..  ggooddiinnee..    ZZaa  

vvrriijjeemmee  ssttuuddiirraannjjaa  uu  ZZaaggrreebbuu  ddoobbrroovvoolljjnnoo  ssee  uukklljjuuččuujjee  uu  

oobbrraannuu  ddoommoovviinnee..  BBiioo  jjee  pprriippaaddnniikk  ddrraaggoovvoolljjaaččkkee  

jjeeddiinniiccee  ssttuuddeennaattaa  FFaakkuulltteettaa  zzaa  ffiizziiččkkuu  kkuullttuurruu  

SSvveeuuččiilliiššttaa  uu  ZZaaggrreebbuu  ““MMIIGG””..    NNaakkoonn  pprroovveeddeennee  oobbuukkee  

nnaa  PPoolliicciijjsskkoojj  aakkaaddeemmiijjii  uu  ZZaaggrreebbuu  iizzvvrrššaavvaa  ss  

nnaavveeddeennoomm  jjeeddiinniiccoomm  bbrroojjnnee  bboorrbbeennee  zzaaddaaććee::  bbllookkaaddaa  

vvoojjaarrnnee  nnaa  BBoorroonnggaajjuu,,  oossvvaajjaannjjee  vvoojjaarrnnee  uu  VVeelliikkoojj  BBuunnii,,  

ii  vvoojjaarrnnee  LLooggoorriiššttee  uu  DDuuggoojj  RReessii,,  nnaaddaalljjee  ssuuddjjeelluujjee  uu  

oobbrraannii  ggrraaddaa  PPaakkrraaccaa  ii  ZZaaddrraa,,  ssuuddiioonniikk  jjee  aakkcciijjaa  PPoosskkookk    

ii  MMaasslleenniiccaa..  UU  aakkcciijjii  OOlluujjaa  bbiioo  jjee  ddrraaggoovvoolljjaacc  ii  

pprriippaaddnniikk  113333..    ddoommoobbrraannsskkee  ppuukkoovvnniijjee  OOttooččaacc..    

DDaannaa  0044..  kkoolloovvoozzaa  11999955..  ggooddiinnee  ppooggiinnuuoo  jjee  uu  sseelluu  

ZZaalluužžnniiccaa  kkoodd  VVrrhhoovviinnaa  uu  ooffeennzziivvnnoojj  aakkcciijjii  oosslloobbaađđaannjjaa  

pprriivvrreemmeennoo  zzaappoossjjeeddnnuuttoogg  ppooddrruuččjjaa..  OOddlliikkoovvaann  jjee  

SSppoommeenniiccoomm  DDoommoovviinnsskkoogg  rraattaa  aa  ppoosstthhuummnnoo  ooddlliiččjjeemm  

„„RReeddaa  PPeettrraa  ZZrriinnsskkoogg  ii  FFrraannaa  KKrrssttee  FFrraannkkooppaannaa  ss  

ppoozzllaaććeenniimm  pplleetteerroomm““  ii  mmeeddaalljjoomm  „„OOlluujjaa„„  ttee  nnaajjvviiššiimm  

pprriizznnaannjjeemm  ggrraaddaa  SSeennjjaa  uu  ttrraavvnnjjuu  11999966..  ggooddiinnee..  OOdd  

22000055..  ggooddiinnee  ppaa  ssvvee  ddoo  ddaannaass  GGrraadd  SSeennjj  zzaajjeeddnnoo  ssaa  

UUVVSSJJPP  „„AAllffaa„„  ssuuddjjeelluujjee  uu  oorrggaanniizzaacciijjii  mmeemmoorriijjaallnnoogg  

rruukkoommeettnnoogg  ttuurrnniirraa  „„RRoobbeerrtt  BBaarrbbiićć  ––  BBeellii„„  kkoojjii  ssee  ssvvaakkee  

ggooddiinnee  ooddrržžaavvaa  uu  SSeennjjuu  ((uu  ŠŠppoorrttsskkoojj  ddvvoorraannii  kkoojjaa  nnoossii  

nnjjeeggoovvoo  iimmee))  uu  ssppoommeenn  nnaa  oovvoogg  ppooggiinnuulloogg  hhrrvvaattsskkoogg  

vviitteezzaa..  CCiilljj  ooddrržžaavvaannjjaa  nnaattjjeeccaannjjaa  jjee  nnjjeeggoovvaannjjee  

uussppoommeennee  nnaa  bbiivvššeegg  pprriippaaddnniikkaa  „„AAllffii„„,,  ttee  pprriikkuupplljjaannjjee  

ffiinnaanncciijjsskkiihh  ssrreeddssttaavvaa  kkoojjaa  ssee  ddaarruujjuu  oobbiitteelljjiimmaa  

ppooggiinnuulliihh  hhrrvvaattsskkiihh  bbrraanniitteelljjaa  ii  bbaavvlljjeennjjee  ssppoorrttoomm  ––  

rruukkoommeettoomm  kkaaoo  pprreevveenncciijjaa  pprroottiivv  oovviissnnoossttii  aa  ššttoo  jjee  bbiillaa  ii  

jjeeddnnaa  oodd  oossnnoovvnniihh  ppoossttaavvkkii  uu  rraadduu  RRoobbeerrttaa  BBaarrbbiiććaa--

BBeelloogg..  

  
RReedd  PPeettrraa  ZZrriinnsskkoogg  ii  FFrraannaa  KKrrssttee  FFrraannkkooppaannaa    

ss  ppoozzllaaććeenniimm  pplleetteerroomm  
  

  
SSppoommeenniiccaa  DDoommoovviinnsskkoogg  rraattaa    

11999900..  ––  11999922..    
  

    
MMeeddaalljjaa  ––  OOlluujjaa,,  11999955..    

  

  
SSJJPP  „„AALLFFAA““  --  11999911..--22001111..  

  

GGRRAADDSSKKII  MMUUZZEEJJ  SSEENNJJ  
uu  pprriiggooddii  pprroossllaavvee  

3388..  MMeeđđuunnaarrooddnnoogg  ddaannaa  mmuuzzeejjaa  

  

pprriirreeddiioo  jjee  iizzlloožžbbuu  

  

HHRRVVAATTSSKKII  BBRRAANNIITTEELLJJ    

RROOBBEERRTT  BBAARRBBIIĆĆ  --  BBEELLII  
  

  
  

PPoozziivvaammoo  VVaass  ddaa  nnaamm  ssee  pprriiddrruužžiittee      

uu  GGrraaddsskkoomm  mmuuzzeejjuu  SSeennjj    

uu  ppeettaakk,,  1188..  ssvviibbnnjjaa  22001188..  ggooddiinnee  

uu  1111,,0000  ssaattii  

  

RRaaddoo  VVaass  ooččeekkuujjeemmoo!!  
  

  



GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  ((GGMMSS))  pprriiddrruužžiioo  ssee  

oovvooggooddiiššnnjjoojj  mmaanniiffeessttaacciijjii  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  MMeeđđuunnaarrooddnnoogg  

ddaannaa  mmuuzzeejjaa  kkoojjaa  ppoovveezzuujjee  ssvvee  mmuuzzeejjee  ssvviijjeettaa..  BBaaššttiinnaa  uu  

hhrrvvaattsskkiimm  mmuuzzeejjiimmaa  jjee  iizznniimmnnoo  vvrriijjeeddnnoo  nnaasslljjeeđđee  kkoojjee  

mmuuzzeejjii  kkrroozz  rraazzlliiččiittee  pprrooggrraammee  ppuutteemm  rraazznniihh  mmeeddiijjaa  

pprreeddssttaavvlljjaajjuu  ppuubblliiccii..  SSttooggaa  IICCOOMM  ii  MMDDCC  ppoozziivvaajjuu  mmuuzzeejjee  

ddiilljjeemm  HHrrvvaattsskkee  ddaa  bbooggaattiimm  pprrooggrraammoomm  1188..  ssvviibbnnjjaa  22001188..  

ggooddiinnee  oobbiilljjeežžee  3388..  MMeeđđuunnaarrooddnnii  ddaann  mmuuzzeejjaa  ttee  ssvvoojjiimm  

aattrraakkttiivvnniimm  pprroojjeekkttiimmaa  ii  pprrooggrraammiimmaa  zzaaiinntteerreessiirraajjuu  

ppoossjjeettiitteelljjee  zzaa  ssvvoojjee  ssaaddrržžaajjee..  

GGMMSS  jjee  zzaakklljjuuččiioo  ddaa  jjee  oovvoo  jjeeddiinnssttvveennaa  pprriilliikkaa  ddaa  uu  

pprriiggooddii  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  oovvooggooddiiššnnjjeegg  MMeeđđuunnaarrooddnnooggaa  ddaannaa  

mmuuzzeejjaa  pprriirreeddii  iizzlloožžbbuu  nnaa  kkoojjoojj  ććee  pprreeddssttaavviittii  nnoovvii  ddiioo  

ffuunndduussaa  kkoojjeegg  jjee  MMuuzzeejjuu  ppookklloonniillaa  oobbiitteelljj  RRoobbeerrttaa  BBaarrbbiiććaa  

--  BBeelloogg  --  sseennjjsskkoogg  bbrraanniitteelljjaa  kkoojjii  jjee  ppooggiinnuuoo  uu  

DDoommoovviinnsskkoomm  rraattuu  44..  kkoolloovvoozzaa  11999955..  ggooddiinnee..  NNaaiimmee,,  

GGMMSS  jjee  oodd  RRoobbeerrttoovvee  mmaajjkkee,,  ggoossppoođđee  NNaaddee,,  uu  ttrraavvnnjjuu  

22001188..  pprreeuuzzeeoo  bbrroojjnnee  vvrriijjeeddnnee  pprreeddmmeettee  kkoojjii  pprriippaaddaallii  

nnjjiihhoovvoomm  ppookkoojjnnoomm  ssiinnuu::  ooddlliikkoovvaannjjaa,,  ffoottooggrraaffiijjee  oodd  

ddjjeettiinnjjssttvvaa  ddoo  ffaakkuulltteettsskkiihh  ddaannaa,,  zzaattiimm  ffoottooggrraaffiijjee  ss  rraattiiššttaa,,  

kkoommeemmoorraacciijjee  ii  ppooggrreebbaa,,  ssttrruuččnnee  ssppoorrttsskkee  kknnjjiiggee  ((kkaattaallooggee  

ii  ddrruuggee  ppuubblliikkaacciijjee)),,  CCDD--ee  nnaa  tteemmuu  AAllffii  ii  MMeemmoorriijjaallnnoogg  

rruukkoommeettnniihh  ttuurrnniirraa  „„RRoobbeerrtt  BBaarrbbiićć  ––  BBeellii„„  kkoojjii  ssee  ooddrržžaavvaa  

uu  SSeennjjuu  uu  ssppoommeenn  nnaa  oovvoogg  ppooggiinnuulloogg  hhrrvvaattsskkoogg  vviitteezzaa....    

ZZaahhvvaallnnii  ssmmoo  RRoobbeerrttoovviimm  rrooddiitteelljjiimmaa  kkoojjii  ssuu  

ddoonniijjeellii  vveelliikkuu  oobbiitteelljjsskkuu  ii  lljjuuddsskkuu  ooddlluukkuu  ddaa  oonnoo    ššttoo  jjee  zzaa  

nnjjiihh  nnaajjssvveettiijjee,,  aa  ttoo  ssuu  ssaaččuuvvaannee  uussppoommeennee  kkoojjee  ssuu  oossttaallee  

oodd  nnjjiihhoovvoogg  ppookkoojjnnoogg  ssiinnaa,,  pprreeddaajjuu  MMuuzzeejjuu..  OOvviimm  ččiinnoomm  

ssuu  ppookkaazzaallii  lljjuuddsskkuu  vveelliiččiinnuu,,  rrooddiitteelljjsskkuu  lljjuubbaavv  ii  žžrrttvvuu  ss  

cciilljjeemm  ddaa  ssee  ttii  vvrriijjeeddnnii  pprreeddmmeettii  ssaaččuuvvaajjuu  kkaaoo  uussppoommeennaa  ii  

ssjjeeććaannjjee  nnaa  nnjjiihhoovvoogg  ssiinnaa  --  hhrrvvaattsskkoogg  vviitteezzaa  kkoojjii  jjee  uu  

tteemmeelljjee  sslloobbooddnnee  nnaamm  DDoommoovviinnee  HHrrvvaattsskkee  uuggrraaddiioo  oonnoo  

nnaajjssvveettiijjee  --  ssvvoojj  mmllaaddii  žžiivvoott..    

RRoobbeerrttoovvii  rrooddiitteelljjii  uukkaazzaallii  ssuu  vveelliikkuu  ččaasstt  ii  

ppoovvjjeerreennjjee  GGMMSS  ii  nnjjeeggoovviimm  ddjjeellaattnniicciimmaa  ttee  ssttooggaa  pprreemmaa  

oobbiitteelljjii  BBaarrbbiićć  oossjjeeććaammoo  vveelliikkoo  ppooššttoovvaannjjee  ii  zzaahhvvaallnnoosstt  zzaa  

oovvuu  vveelliikkuu  oobbiitteelljjsskkuu  ooddlluukkuu  kkoojjuu  ssuu  ddoonniijjeellii  pprreeddaajjuuććii  

MMuuzzeejjuu  ssvvoojjee  oobbiitteelljjsskkee  ssvveettiinnjjee    ss  cciilljjeemm  ddaa  ssee  ssaaččuuvvaajjuu  ii  

kkaaoo  ttaakkvvee  bbuudduu  ddoossttuuppnnee  ppoossjjeettiitteelljjiimmaa  kkaaoo  vvjjeeččnnoo  ssjjeeććaannjjee  

nnaa  RRoobbeerrttaa  BBaarrbbiiććaa  ––  BBeelloogg..  OOnnee  ssvvjjeeddooččee  mmllaaddiimm  

ggeenneerraacciijjaammaa  oo  nnjjeeggoovvoojj  vveelliikkoojj  lljjuubbaavvii  ii  žžrrttvvii  pprreemmaa  

DDoommoovviinnii  HHrrvvaattsskkoojj  kkaaoo  ii  oo  ooddlluuččnnoossttii  ii  nneeuussttrraaššiivvoossttii  

oovvoogg  mmllaaddoogg  ii  nnaaddaassvvee  hhrraabbrroogg  hhrrvvaattsskkoogg  vviitteezzaa    

DDoommoovviinnsskkoogg  rraattaa..  

  
JJuurriiššnnaa  aannttiitteerroorriissttiiččkkaa  jjeeddiinniiccaa      

„„AAllffaa““  MMUUPP  ZZaaggrreebb,,  11999900..  ggooddiinnaa  

  

  

RRoobbeerrtt  BBaarrbbiićć  ––  BBeellii  ssaa  ssuubboorrcciimmaa  iizz  „„AAllffii““  

  
OOssnniivvaannjjee  jjeeddiinniiccee  „„AAllffii““  11999911..  ggooddiinnee,,  ZZaaggrreebb  

  

OOpprrooššttaajj  oodd  RRoobbeerrttaa  ii  nnjjeeggoovviihh  ssuubboorraaccaa    

ssttrraaddaalliihh  uu  OOlluujjii  11999955..  ggooddiinnee  

  

  

PPoosslljjeeddnnjjee  ppooččiivvaalliiššttee  RRoobbeerrttaa  BBaarrbbiiććaa  --  BBeelloogg  

  

  
SSeennjjsskkaa  ssppoorrttsskkaa  ddvvoorraannaa  kkoojjaa  nnoossii  RRoobbeerrttoovvoo  iimmee  

 

priredio Gradski muzej Senj  


