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

IZVJEŠĆE O RADU
Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi
za 2020. godinu
U 2020. godini rad Udruge 2. gardijske brigade Gromovi ostvarivao se je u
otežanim i skoro nemogućim okolnostima zbog pandemije virusa CUVID – 19 i
restrikcija koje su bile n a snazi. Udruga je sprovela 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 2020. 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 2020. godini nastavila s trogodišnjim programom fincijske podrške
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 2020. godini udruga je sprovela moguća obilježavanja važnih datuma
vezanih za ratnu postrojbu 2. gbr Gromovi, Domovinski rat i prema mogućnostima
obilježila važne povijesne datume za hrvatski narod i državu s obzirom na preporuke
Stožera i trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Najvažnije aktivnosti su:
1. Obilježavanje 442. obljetnice herojske obrane kaštela Gvozdansko i sudjelovanja na
XI. hodočašća hrvatskih branitelja i domoljuba, Gvozdansko 12. siječnja 2020. godine.
2. Obilježavanje 27. obljetnici obrane Novigrada i Zadarskog zaleđa, 08. veljače 2020.
godine u Novigradu i Paljuvu.
3. Gromovi sudjeluju u sanaciji šteta u Zagreba u ožujku 2020.
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4. Udruga se stavila se na raspolaganje Gradu Zagrebu za pomoć nakon potresa pa su
tako u. travnju dijelili građevni materijal građanima Podsljemena pogođenih
potresom.
5. Odavanje počasti povodom 25. obljetnice VRO „Bljesak“ 01. svibanja 2020. godine.
6. Obilježavanje 29. godišnjice ustrojstva 2. gbr Gromovi, 15. svibanj 2020. godine u
Petrinji.
7. Obilježavanje 29 obljetnica ustrojstva 3. pb „Banska legija “, 20. lipanj 2020. godine u
Dugoj Resi.
8. Obilježavanje 29. obljetnice pogibije 13. hrvatskih redarstvenika u Strugi Banskoj
26. srpnja 2020.
9. Obilježavanje VRO „Oluja“ u više gradova diljem Domovine, 02 – 05. kolovoz 2020.
godine.
10. Obilježavanje 29. obljetnice akcije „Brđani“ i 29. obljetnica sudjelovanja Gromova u
obrani Sunje 22. kolovoza 2020. godine.
11. Obilježavanje 25. obljetnice VRO "UNA 95" Dvor – Hrvatska Dubica,
18. rujna 2020. godine.
12. Obilježavanje 29. obljetnice progona hrvatskog stanovništva s područja Grada Gline
01. listopada 2020.
13. Obilježavanje 29. obljetnice sudjelovanja 2. gbr Gromovi u borbenim djelovanjima na
karlovačkom bojištu i obilježavanje 29. obljetnice akcije obrane na Turanjskom
mostu, 10. listopada 2020. godine.
14. 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 2020. godine.
15. Obilježavanje 29. obljetnica operacije „VIHOR“ u Šišincu 12. prosinac 2020. godine.
Svaka od podružnica udruge je temeljem Plana rada Udruge te svojim Planovima
rada za 2020. godinu sprovodila 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 sprovela na razini Udruge u 2020. godini:
1. 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.
2. Tijekom cijele godine predstavnici udruge sudjelovali su na sportskim memorijalnim
turnirima u čast poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.
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Upravni odbor udruge uspješno je cijele 2020. godine koordinirao radom svih
podružnica udruge. Predsjednici podružnica podnijeli su izvješća o radu podružnica u
2020. 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. Isto tako održana
je dobra suradnja sa ZUV HGP čiji je udruga član a čiji je Predsjednik „Grom“ Krešimir
Maretić.
Detalje financijsko izvješće o prihodima i rashodima u 2020. godine iznijet će se
u financijskom izvješću na Zboru.
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
sprovodila i bitne aktivnosti u 2020. 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 2020. godini.
2. Upravni odbor udruge u 2020. 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.
Udruga je u 2020. godini odradila veliki broj aktivnosti s obzirom na restrikkcije
usljed pandemije i ograničavanja aktivnosti zbog COVID – 19.
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 2020. godini.
Kompletna izvješća o radu URV 2. gbr Gromovi moći ćete vidjeti na mrežnoj
stranici udruge po provedenom Zboru udruge.
Jednom Grom, zauvijek Grom!
URV 2. gbr Gromovi
predsjednik
Ivan Krupec
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