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Na temelju odredbe članka 45. stavak 8. Statuta Udruge ratnih veterana 2.
gardijske brigade Gromovi u ime Upravnog odbora kao predsjednik Udruge i Upravnog
odbora, Zboru podnosim:

IZVJEŠĆE O RADU
Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi
u 2019. godini

U 2019. godini rad Udruge 2. gardijske brigade Gromovi temeljio se na Planu rada
Udruge za 2019. godinu a koji je donesen na IX. Redovnom izvještajnom Zboru Udruge
koji je održan 17. ožujka 2018.godine. Osim provedbe usvojenog Plana rada za 2019.
godinu udruga je provela i cijeli niz aktivnosti koje su se pojavljivale i koje su tražile naš
angažman. U većem dijelu to su aktivnosti na kojima su predstavnici udruge sudjelovali
na raznim obilježavanjima vezanim za Domovinski rat i obljetnice postrojbi i udruga a
po pozivu organizatora tih događanja.
U 2019. godini provedene aktivnosti financirale su se iz članarina članstva
udruge, financijskim sredstvima Ministarstva hrvatskih braniteljima, financijskim
sredstvima lokalne uprave i samouprave te doniranim financijskim sredstvima.
Udruga je i u 2019. godini nastavila s trogodišnjim programom potpore
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz program „Institucionalne podrške
rada udrugama“, što je uvelike pomoglo i olakšalo financijsku situaciju u financiranju
redovne aktivnosti udruge.
U protekloj 2019. godini udruga je uspješno provela sva planirana obilježavanja
važnih datuma vezanih za ratnu postrojbu 2. gbr Gromovi, Domovinski rat i obilježila je
važne povijesne datume za hrvatski narod i državu prema svojim mogućnostima i
kapacitetima.
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Najvažnije aktivnosti su:
1. Obilježavanje 441. obljetnice herojske obrane kaštela Gvozdansko i sudjelovanja na
X. hodočašća hrvatskih branitelja i domoljuba, Gvozdansko 13. siječnja 2019. godine.
2. Obilježavanje 26. obljetnici obrane Novigrada i Zadarskog zaleđa, 09. veljače 2019.
godine u Novigradu i Paljuvu.
3. Obilježavanje 12. obljetnica ustrojstva GMTBR – e u Sinju, 01. travnja 2019.godine.
4. Gromovi sudjeluju na memorijalu „Mario Rohor“ 06.04.2019. i odlični su drugi.
5. Moj zavičaj u Domovinskom ratu – Turopolje – Grad Velika Gorica – Velika Mlaka
održan 12. travnja 2019. godine u Veliko Mlaci.
6. Obilježavanje 24. obljetnice VRO „Bljesak“ 01. svibanja 2019. godine u Okučanima.
7. Obilježavanje rođendana blaženog Alojzija Stepinca 08. svibnja.2019. u Sisku.
8. Obilježavanje 12. obljetnice ustrojstva 2. mehanizirane bojne „Gromovi“ u Petrinji,
17. svibanj 2019. godine.
9. Obilježavanje 28. godišnjice ustrojstva 2. gbr Gromovi i 2. pješačke bojne „Banijska
oluja“ – 15. svibanj 2019. godine u Krapini i Petrinji.
10. Obilježavanje 28. obljetnica ustrojstva 3. pb „Banska legija “, 22. lipanj 2019. godine u
Dugoj Resi.
11. Obilježavanje Dana vojne kapelanije Sv. Ilije Proroka, zaštitnika Gromova, 20. srpanj
2019. godine, vojarna „pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji.
12. Suradnju sa lokalnom zajednicom i Udrugama, vezano za proslavu Dana sv.Ane,
30.07.2019., u Velikoj Mlaki, gdje smo bili aktivni u organizaciji i kao redarska služba
13. Obilježavanje VRO „Oluja“ u više gradova diljem domovine, 05. kolovoz 2019. godine.
14. Obilježavanje 28. obljetnice akcije „Brđani“ i 28. obljetnica sudjelovanja Gromova u
obrani Sunje 22. kolovoza 2019. godine.
15. Obilježavanje 24. obljetnice VRO "UNA 95" Dvor – Hrvatska Dubica, 18. rujna 2019.
godine.
16. 27. hodočašće Hrvatske vojske i policije u Mariju Bistricu 06.listopada.2019.
17. Obilježavanje 28. obljetnice sudjelovanja 2. gbr Gromovi u borbenim djelovanjima na
karlovačkom bojištu i obilježavanje 27. obljetnice akcije obrane Karlovca na
Turanjskom mostu, 08. listopad 2019. godine.
18. Obilježavanje boja za Farkašić i Dana branitelja SMŽ – e, 18. listopada 2019. godine u
Sisku i Farkašiću.
19. Obilježavanje Dana Okb – a 2. gbr Gromovi, 26. listopad 2019. godine u Gornjoj
Stubici.
20. Obilježavanje stradanja Vukovara i Škabrnje, u više gradova članovi udruge
sudjelovali su u komemoracijama i paljenju svijeća u spomen na žrtvu Vukovara i
Škabrnje, 18. studeni 2019. godine.
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21. Odlazak delegacije URV 2. gbr Gromovi u Vukovar da se ne zaboravi.
22. Obilježavanje 28. obljetnica VRO „VIHOR“ u Šišincu 14. prosinac 2019. godine.
23. Advent u Velikoj Mlaci, suradnja sa Župom, Mjesnim odborom i Udrugama Velike
Mlake, kuhanje čaja i vina, podjela prigodnih slastica, povodom paljenja jedne od
Adventskih svijeća.
24. Tijekom 2019. godine malonogometna reprezentacija URV 2. gbr Gromovi
sudjelovala je na nekoliko pozivnih i humanitarnih turnira.
Svaka od podružnica udruge je temeljem Plana rada Udruge te svojim Planovima
rada za 2019. godinu provodila aktivnosti na svom području.
Za provedbu tih aktivnosti podružnice su podnijele detaljna izvješća o radu
podružnica na održanim redovnim izvještajnim Zborovima podružnica.
Potrebno je ovdje iznijeti sve važnije projekte / programe i aktivnosti koje je
udruga provela na razini Udruge u 2019. godini:
1. Nakon uspješno provedenog II. dijela nastavili smo provedbu III. dijela trogodišnjeg
programa „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“ kroz dotisak i podjelu
Monografije 2. gbr Gromovi u Osnovne škole u RH.
2. Izvršena je provedba programa „Institucionalna podrška radu udrugama iz
Domovinskog rata“. Ovim programom osigurana su financijska sredstva za osnovno
funkcioniranje udruge. Sredstva su strogo namjenska i koriste se za:
 informatička oprema i potrošni materijal,
 izrada službenih iskaznica za članove udruge,
 uredski potrošni materijal,
 knjigovodstvene usluge,
 troškovi telekomunikacije,
 poštarina,
 naknada banke,
 naknada Internet domene i dr.
3. U Zagrebu 15. siječnja 2019. godine, predstavnici udruge nazočili su euharistijskom
slavlju povodom 27. obljetnice Spomendana međunarodnog priznanja Republike
Hrvatske
4. Izaslanstvo udruge sudjelovalo je na u Bad Homburgu, njemačkoj pokrajini Hessen
24. ožujka 2019. godine na završnoj večeri dodjele nagrade „Večernjakova
domovnica“.
5. Hrvatska pošta je tiskala seriju maraka sa temom Domovinski rat u kojoj je i marka
Gromova.
6. XXII. Susreti za Rudija, svečanosti povodom povratka borbenog aviona Rudolfa
Perešina u Hrvatsku.
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7. U povodu obilježavanja 28. obljetnice ustrojstva 2. gbr Gromovi, u Petrinji na
stadionu NK Mladost 17. svibnja 2019. godine odigrana je prijateljska nogometna
utakmica veterana Gromova i Selekcije veterana HNS – a.
8. Sudjelovanje na 6. sportskim igrama Branitelja u Gornjoj Stubici.
9. Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike
Hrvatske, Kolinda Grabar – Kitarović primila je u posjet izaslanstvo URV 2. gbr
Gromovi te tom prigodom uručila je odlikovanja RH veteranima 2. gardijske brigade
„Gromovi“.
10. Tijekom cijele godine predstavnici udruge sudjelovali su na sportskim memorijalnim
turnirima u čast poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.
Upravni odbor udruge uspješno je cijele 2019. godine koordinirao radom svih
podružnica udruge. Predsjednici podružnica podnijeli su izvješća o radu podružnica u
2019. godini te su pravovremeno održali redovne izvještajne Zborove svojih podružnica.
I u 2019. godini udruga je nastavila s održavanjem dobrih odnosa s braniteljskim
udrugama, Ministarstvom hrvatskih branitelja, županijama, gradovima i općinama na
svim područjima gdje udruga ima svoje podružnice i sjedište udruge.
Također održana je dobra suradnja sa ZUV HGP čiji je udruga član a čiji je
Predsjednik „Grom“ Krešimir Maretić.
Udruga je u 2019. godini financijski pozitivno poslovala.
Sve pristigle financijske obveze na vrijeme su plaćene i nema nikakvih zaostataka.
Sukladno zakonskim obvezama na vrijeme je predano financijsko izvješće o poslovanju
udruge u 2019. godini u FINU te je na isto dobiveno pozitivno mišljenje.
Sukladno ovlastima iz odredbi
Statuta udruge, Upravni odbor udruge
kontinuirano je pratio rad podružnica udruge.
Upravni odbor udruge donosio je odluke i zaključke sukladno odredbama Statuta
udruge a u cilju kvalitetnog funkcioniranja udruge i na dobrobit članstva i cijele udruge.
Želim Vas izvijestiti da je udruga uz gore navedene važne aktivnosti imala i
provodila bitne aktivnosti u 2019. godini kako slijedi:
1. Odrađene su sve administrativne i uredske obveze prema nadležnim institucijama.
Na vrijeme su podnijeta sva potrebita izvješća tijelima koja su kroz Javne pozive
financijski podupirale rad udruge u 2019. godini.
2. Upravni odbor udruge u 2019. godini održao je ukupno 6. sjednica Upravnog odbora.
3. Predstavnici udruge sudjelovali su na više desetina radnih sastanaka, koordinacija i
radnih dogovora s predstavnicima lokalne uprave i samouprave kao i braniteljskim
udrugama i predstavnicima institucija vezanim za rad udruge i provedbu zajedničkih
aktivnosti i programa te Ministarstvom branitelja.
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4. Na dan 31. prosinca 2019. godine Udruga je ukupno brojila:
 483. temeljnih članova
 37. podupirućih i
 75. počasnih članova.
5. Odlukom UO podružnica a zbog ne plaćanja članarine više od jedne godine iz
temeljnog članstva izbrisano je 18 članova.
6. Tijekom 2019. godine primljeno je novih 18 temeljnih članova.
U 2019. godini na žalost umrlo je i 14. naših ratnih veterana Gromova:
Joso Karaula, Damir Pintar, Ahmet Dedić, Vlado Bedeković, Josip Lesić,
Milan Zrinski, Josip Ištvanić, Željko Pujeković, Franjo Kolić, Rora Kovač,
Željko Novak, Antun Jozing, Darko Balenović i Tomislav Madi.
Udruga je u 2019. godini odradila veliki broj aktivnosti a pritom osobno mislim
da slobodno možemo zaključiti da smo kvalitetno proveli sve planirane aktivnosti naše
udruge u 2019. godini.
I na kraju dragi moji Gromovi, u ime Upravnog odbora i u svoje osobno ime
zahvaljujem se svima Vama koji ste svojim marljivim radom i požrtvovnošću doprinijeli
da naša udruga ostvari zapažene rezultate u radu u protekloj 2019. godini. Posebno se
od srca zahvaljujem svim svojim suradnicima u Upravnom odboru na njihovoj potpori i
radu u 2019. godini.
Kompletna izvješća o radu URV 2. gbr Gromovi biti će dostupno na mrežnoj
stranici udruge www.udruga2gbr-gromovi.hr
Jednom Grom, zauvijek Grom!
URV 2. gbr Gromovi
predsjednik
Ivan Krupec
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