UDRUGA PRIPADNIKA 110.BRIGADE
ZBORA NARODNE GARDE HRVATSKE VOJSKE KARLOVAC
Kralja Tomislava 2, 47000 KARLOVAC, Predsjednik: Enver Smajli
tel.047/613-850, mob.: 091/545 8858, g-mail:udruga110brigade@gmail.com

Karlovac, 11. listopada 2021
URBROJ: 2021-110- 108

Predmet: Izviješće o radu Udruge pripadnika 110.brigade ZNG/HV za 2020.
U skladu s Statutom Udruge, Programskim načelima Udruge, kao i u skladu s usvojenim
Planom rada udruge za 2020. podnosim izvješće o radu Udruge :
Redovna Izborna skupština Udruge održana je 06.03.2020. godine kada je temeljem Statuta
imenovan novi Predsjednik Udruge, dopredsjednici Udruge, Izvršni odbor Udruge, Nadzorni
odbor Udruge, Sud časti Udruge, tajnik i blagajnik.
Sve aktivnosti Udruge tijekom 2020. bile su provođene u skladu s propisanim covid mjerama,
tako da smo bili prisiljeni mijenjati Plan rada Udruge. Temeljem provođenja covid mjera
obilježavanje obljetnica i važnih događaja za Udrugu nisu se mogli organizirati po Planu
Udruge, a najveći dio memorijalnih sportskih aktivnosti se nije mogao održati jer su na snazi
bile mjere koje isto ne dopuštaju. Kako je zdravlje naših članova, kao i branitelja općenito
najvažnije u novom covid vremenu življenja, tako smo se i ponašali – savjesno i odgovorno.
1. Temeljem Statuta Udruge u 2020. godini Udruga je brojila 131 pripadnika (uplačena
članarina za tekuću godinu)
2. U Udruzi aktivno su tijekom 2020. djelovala četiri kluba i to: Klub Wolfovi, Klub
Lojtre, Klub žena DR Karlovac i Klub 13.dp. Klubovi imaju samostalnost u radu,
podržavajući i uključujući se u sve aktivnosti Udruge koje proizlaze iz planskih ciljeva
i zadaća Udruge. Predsjednici ili predstavnici klubova su ujedno i članovi Izvršnog
Odbora Udruge te aktivno sudjeluju u radu IO, predlažu svoje aktivnosti te podnose
izvješća IO o realizaciji aktivnosti
3. Tijekom 2020. redovno su sazivane sjednice IO, održano je 5. redovnih sjednica i više
radnih sastanaka najužeg dijela IO. Radna komunikacija s članovima IO se odvijala
putem e-maila, SMS-a i viber aplikacije gdje se dostavljaju sve bitne obavijesti
članovima IO Udruge.
4. Tijekom svoga rada, a u skladu s novonastalom situacijom uzrokovanu covid
mjerama, imali smo odličan odnos s Ministarstvom HB, Gradom i Županijom te
Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata.
5. U cilju ostvarivanja financijskih sredstava za 2020. godinu bilo je planirano javljati se
na raspisane natječaje, ali zbog covid mjera primili smo obavijesti da se tijekom 2020.
godine neće raspisivati natječaji za sufunanciranje Udruga. Temeljem toga bili smo
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prisiljeni mijenjati Plan rada Udruge jer je jedini izvor financiranja Udruge bila
uplaćena članarina članova Udruge.
6. Tijekom 2020. predstavnici Udruge nazočili su na svim skupštinama Udruga
proisteklih iz Domovinskog rata, kao i ostalim događanjima u organizaciji grada,
Karlovačke županije i Ministarstva hrvatskih branitelja i MO i OS RH.
7. Od bitnih događanja u radu naše Udruge tijekom 2020. osvrnut ću se na slijedeće:
 Prisustvo na on line sastanku Partnerskog vijeća grada Karlovca,


Izaslanstvo naše udruge učestvovalo je na obilježavanju Dana kopnene vojske
i OS

 Obilježili smo 29. obljetnicu osnutka 110.brigade ZNG/HV sukladno s Planom
aktivnosti, a u skladu s epidemiološkim COVID mjerama.
 Prigodno smo obilježili 28. obljetnicu ustrojavanja 13. dp
 U Marijanskom svetištu u Remetama kao i svake godine na Blagdan Velike
Gospe, delegacija Udruge nazočila je svetkovini u Remetama.
 Sudjelovali smo na obilježavanju 04. listopada u organizaciji grada Karlovca,
a u popodnevnim satima sudjelovali smo u paljenju 29. baklji ispred muzeja
DR Karlovac.
 Tijekom cijele godine određene delegacije Udruge 110.br.ZNG/HV nazočile su
obilježavanju osnutka drugih postrojbi, te odavanju počasti za poginule
hrvatske branitelje na području Karlovca, karlovačke Županijkao kao i izvan
Karlovačke Županije
 Proveden je cjelovit Popis materijalne i nematerijalne imovine Udruge s
prikazanim financijskim pokazateljima, a u skladu s zakonskim odredbama
koji propisuju rad Udraga.
 Tijekom 2020. provođen je kontinuiani nadzor po pitanjima materijalno
financijskog poslovanja te vođenja dokumentacije Udruge, a o čemu će vas
izvijestiti predsjednik NO.
 Tijekom godine nije bilo narušavanja digniteta Udruge od strane članstva, niti
drugih negativnosti te pojavnosti za koje bi morali pokretati stegovne
postupke.
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 Ekipa 110. brigade sudjelovala je na Memorijalnom turniru u streljaštvu
„Vladimir Šoštarić-Čaba“ i osvojila 2. mjesto.
 Prema tvrtkama i ustanovama tijekom cijele 2020. Udruga je pisala pisma
potpore našim članovima i članovima njihove obitelji (djeci) za zapošljavanje,
za pomoć prilikom teškog teškog socijalnog stanja i sl.
 Delegacija Udruge pripadnika 110. Brigade ZNG/HV dočekala je na Turnju
članove Udruge 153. Brigade V. Gorica, upoznala ih s ratnim putem 110.
brigade i 110. dp te s njihovom članovima provela dan ugodnog druženja.
 U dva navrata u predblagdansko vrijeme izvršena je podjela paketa socijalne
pomoći braniteljima lošijeg imovinskog stanja.
 Udruga je prema Odboru za javna priznanja Grada Karlovca dostavila
prijedloge za dodjelu javnih priznanja i to:
o Za Povelju Grada Karlovca – o. Jakov Mamić
o Za Plaketu Grada Karlovca – Prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.
o Za nagradu Grada karlovca – Udrugu roditelja i Udrugu obitelji
poginulih branitelja iz Domovinskog rata
Svi predloženi su i dobili priznanja Grada Karlovca.
 Uvedena je praksa da se na facebook stranici Udruge objavljuju informacije o
smrti branitelja, pripadnika 110. brigade, 13. dp kao i ostalih branitelja koji su
vezani uz našu Udrugu.
 Tijekom druge polovice 2020. izrađivani su planovi aktivnosti povodom
obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 110. brigade ZNG/HV i pripremani
financijski okviri kojim će se moći odraditi planirane aktivnosti obilježavanja u
2021.
U svom radu odnosili smo se odgovorno, časno i pošteno i u skladu sa Statutom Udruge.
Za sve sjednice izrađeni su zapisnici, a sve donešene Odluke su izrađene u pisanom obliku.
Sva naša događanja su pravovremeno i javno objavljivana kroz medije.
IO Udruge pripadnika 110.brigade ZNG/HV daje izvješće Skupštini na raspravu i usvajanje.
U Karlovcu 05. studenogaa 2021.
S poštovanjem!
OIB-82358855406, MB-01307657 , MbR-4000347, RNO br.-0090930,
Karlovačka banka : IBAN: 6224000081110070045.

UDRUGA PRIPADNIKA 110.BRIGADE
ZBORA NARODNE GARDE HRVATSKE VOJSKE KARLOVAC
Kralja Tomislava 2, 47000 KARLOVAC, Predsjednik: Enver Smajli
tel.047/613-850, mob.: 091/545 8858, g-mail:udruga110brigade@gmail.com

PREDSJEDNIK UDRUGE
Enver Smajli
Dostaviti:
- članovima udruge
- pismohrana
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