
IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE VETERANA 4. GBR 
ZA 2014. GODINU

 Održano je 26 sastanaka svih tijela udruge

 Organiziran je odlazak na obilježavanje VRO Maslenica te smo 
sudjelovali na malonogometnom turniru posvećenom toj akciji

 Udruga je koordinirala za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 
akademsku godinu 2013/2014

 Sa ragbi klubom „Nada“ iz Splita organizirano je otkrivanje spomen ploče 
trojici poginulih pripadnika 4.gbr, a ujedno i članova kluba (Edo 
Vidaković, Damir Krolo, i Zlatko Kavara)

 Sa Zborom udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i veterana 
Specijalne policije donesena su programska načela s planom rada veterana 
u borbi protiv lošeg stanja u hrvatskom društvu

 Organizirana je nabavka beretki, grbova i veteranskih odijela za 
pripadnike 4. gbr.

 Organizirano je predavanje i raspravu na temu: MLADI I VIRTUALNI 
SVIJET (ovisnost o internetu i Facebooku) 

 Udruga je sudjelovala u organizaciji natječaja za zbirku domoljubne 
poezije

 Organizirana je izložba likovnih radova pripadnika 4. gardijske brigade

 Organizirano je predstavljena zbirke Domoljubne poezije

 Organizirana je izrada i objava ONLINE knjižice pjesama s večeri poezije
"NAŠOJ BOJNI BLAŽENIKA NA NEBESIMA" 

 Organizirana je književna večer povodom 100-te obljetnice smrti Antuna 
Gustava Matoša

 Pripadnici Udruge su sudjelovali u istraživanju pod nazivom "Socijalna 
kognicija kod branitelja"



 Udruga je sudjelovala u organizaciji promocije knjige "HRVATSKA 
TUŽBA" autora prof. Zvonimira Šeparovića

 Udruga je sudjelovala u akciji Caritasa i splitskih studenata u prikupljanju 
pomoći potrebitim obiteljima

 Sudjelovanje na sastanku Stožera za obranu hrvatskog Vukovara.

 Održano izlaganje na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na temu „Od rata 
do raka“

 Organiziran je prijevoza povodom odlaska na otvaranje ulice 4. gardijske 
brigade u Zadru

 Organiziran je odlazak na obilježavanje obljetnice smrti 12 hrvatskih 
policajaca u Borovu Selu

 Organizirana je radionica na temu „Komunikacija i stres“ sa Zborom 
udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u našim prostorijama

 Organizirano je obilježavanje 23. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade

 Udruga je sudjelovala u organizaciji degustacije novog klupskog piva 
HNK HAJDUKA u prostorijama 4. gbr

 Udruga se očitovala o novom Zakonu mirovinskom osiguranju, koji bi 
trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 Organiziran je odlazak na konvenciju hrvatskih branitelja na državnoj 
razini u Vatroslav Lisinski

 Udruga je sudjelovala na proslavi blagdana Svetog Dujma u Splitu

 Organiziran je odlazak na otkrivanju spomenika u selu Trebimlja (općina 
Ravno) poginulim pripadnicima 4. brigade

 Udruga je sudjelovala u otkrivanju spomenika IX. bojni HOS-a u Splitu

 Pokrenuta je akcija ažuriranja i objava umrlih pripadnika 4. gardijske
brigade jer od 1998. do 2012. nemamo podatke o umrlim pripadnicima

 Udruga je sudjelovala u organizaciji 3. kupa 4. GARDIJSKE BRIGADE 
HRVATSKE VOJSKE MEĐUNARODNE GALOPSKE UTRKE 
Hipodrom SINJ



 Organiziran je odlazak na poplavljena područja s ciljem pružanja pomoći 
stanovništvu 

 Organizirano je prikupljanje pomoći od Zadra do Metkovića za 
poplavljena područja RH i BiH

 Udruga je sudjelovala u akciji udomljavanja stradalnika s poplavljenih 
područja

 U suradnji sa Gradom Splitom organiziran je prijevoz humanitarne
pomoći za poplavljena područja RH i BiH

 Prikupljeno je preko 200 tona humanitarne pomoći, uključujući i donacije 
Hrvatskog svjetskog kongresa

 U suradnji sa Hrvatskim svjetskim kongresom prikupljen je građevinski 
materijal za obnovu kuća u  poplavljenim područjima

 Kupljeni su električni štednjaci i hladnjaci za stanovnike poplavljenih 
područja

 Organizirano je prikupljanje i odvoz stočne hrane za spašenu stoku u 
Slavoniji

 Organizirano je predavanje o Domovinskom ratu i ratnom putu  IV 
Gardijske brigade u Osnovnoj školi "Manuš" 

 Udruga je sudjelovala u izgradnji spomen obilježja i organiziran je
prijevoz za obitelji naših poginulih i za pripadnike brigade za odlazak na 
otkrivanje spomenika poginulim pripadnicima 4. gbr na Buni u Mostaru

 Napravljen je projekt prema Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog 
društva putem kojeg smo zaposlili poslovnu tajnicu i riješili problem 
plaćanja hladnog pogona Udruge

 Organiziran je odlazak u Posuški Gradac na obilježavanje 22. godišnjice 
od utemeljenja Prve profesionalne postrojbe HVO-a „Ante Bruno Bušić“ i 
sudjelovanje u turniru

 Organizirana je 9. i 10. akcija prikupljanja krvi "Kad je nama trebala oni 
su nam je dali" (u lipnju i prosincu) te je prikupljeno rekordnih 55 doza na 
jednoj od akcija.



 Organiziran je odlazak na 20. obljetnicu od pogibije "Puma" na Velikoj 
Duvjakuši

 Udruga je sudjelovala u organizaciji proslave 04. 08. 2014. u Splitu, uoči 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

 Organiziran je odlazak na obilježavanje 4. obljetnice sakralno 
memorijalnog centra Sv. Juraj u Rujanima (Livno) i na 19. obljetnicu 
operacije „Ljeto 95“, „Oluja“, „Maestral“ i „Južni potez“.

 Udruga je sudjelovala u organizaciji proslave 04. 08. 2014. u Splitu, uoči 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

 Naše sportske momčadi sudjelovale su u malonogometnom, teniskom i 
balotaškom turniru na Brdima uoči proslave „Oluje“ 2014.

 Organiziran je odlazak na proslavi Dana pobjede 05.08. 2014 u Kninu

 Sudjelovanje u turniru "Oluja kup 2014" u Kninu

 Sudjelovanje u memorijalnom malonogometnom turniru „Josip Jović 
2014“ u Aržanu

 Udruga je sudjelovala u organizaciji fešte „Ponosni na oluju“ u gradskom 
kotaru Sućidar

 Naši pripadnici su sudjelovali na 17. tradicionalnom Maratonu lađa od 
Metkovića do Ploča

 Organiziran je odlazak na proslavu uznesenja blažene Djevice Marije u 
Sinju

 Organizirano je predavanje „Kako se nositi s ljutnjom i agresijom“ 

 Organizirano je polaganje ispita za voditelja brodice za veterane 4. gbr

 Organiziran je odlazak na Hodočašće hrvatskih branitelja “Nediljko 
Vegar-Rod” u Udbini

 Organiziran je odlazak na otvaranju ulice hrvatskom domoljubu Zvonku 
Bušiću – Taiku u Posedarju

 Organiziran je tečaja ronjenja s bocama za veterane 4. gbr



 Organiziran je odlazak na otkrivanje spomenika na Čugurinu brigu blizu 
Bajagića pokraj Sinja, poginulom pripadniku 4. gbr. Davoru Mariću -
Drvoličaninu

 Organiziran je balotaški turnir veterana 4.GBR - 2014

 Organiziran je odlazak na obilježavanje 23. obljetnice rujanskog ratnog 
podviga "DANI PONOSA I SLAVE" Šibenik 2014

 Organiziran je odlaska na proslavu 23. obljetnice obrane grada Zadra

 U suradnji sa 122. brigadom iz Đakova organizirana je izložba 
akademskih slikara - Đakovo i Đakovština u Domovinskom ratu

 Organiziran je odlazak na vojno - redarstveno hodočašće u Mariji Bistrici

 Organiziran je odlazak na obilježavanje 19. obljetnice od pogibije Andrije 
Matijaša - Pauka

 Organiziran je odlazak na hodočašće u Međugorje

 Organizirano je prikupljanje mandarina koje smo donirali dječjim 
domovima i ustanovama za djecu sa posebnim potrebama u Splitu i 
Zagrebu. Donirano je ukupno 4 tone mandarina.

 Organizirana je proslava 22. godišnjice Oklopno – mehanizirane bojne 4. 
gbr

 Organiziran je odlazak u Vukovar na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve 
Vukovara

 Organiziran je odlazak u Škabrnju na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve 
Škabrnje 2014. godine

 Udruga je sudjelovala i dala podršku akciji "ZAJEDNO U RATU -
ZAJEDNO U MIRU" udruzi stopostotnih invalida I. skupine 
Domovinskoga rata" u njihovim zahtjevima za ostavkama ministra 
Predraga Matića, njegove zamjenice Vesne Nađ i Bojana Glavaševića

 Više puta je organiziran odlazak na prosvjed branitelja u Savsku 66

 Osnovan je klub I SHUBA-a u sklopu udruge veterana 4. gardijske 
brigade



 Organizirana je tribina o prosvjedu branitelja – „100% za Hrvatsku"

 Organiziran je odlazak na Obilježavanje akcije „Zima 94“ na Livanjsku 
bojišnicu

 Osnovan je kluba žena u sklopu udruge veterana 4. gardijske brigade

 U suradnji sa Gradom Splitom organizirana je podjela božićnih poklona 
za djecu veterana 4.gbr

 Sa studentima Grada Splita Udruga je sudjelovala u velikoj humanitarnoj 
akciji „DOBRO SRCE STUDENATA SPLITA“

 Organiziran je Božićni domjenak za sve pripadnike, njihove obitelji i 
prijatelje 4. gardijske brigade

 Udruga je sudjelovala u organizaciji i stvaranja postrojbi civilne zaštite 
Grada Splita

 „Dvadeset i tri krunice za dvadeset i tri godine 4. gbr“ - od petka 25.
travnja do ponedjeljka 28. travnja pripadnici Moto kluba 4.gbr na svojim 
motorima su obišli cijelu Hrvatsku, od Splita do Vukovara, polažući pri 
tome 23 krunice na mjestima s izuzetnim doprinosom u Domovinskom 
ratu. 23 krunice su izrađene od kamena i posvećene u Međugorju 
specijalno za tu prigodu. Na taj način su odali počast svojim ratnim 
prijateljima, i svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. 

 Službene stranice udruge web i  facebook redovito su održavane –
objavljeno je 193 članka obavijesti, događaja i slično vezano za udrugu 
veterana 4. gbr

 Posebno je objavljen svaki in memoriam poginulog pripadnika na dan 
njegove pogibije na web  + facebook stranici 4. gbr

 Objavljene su obavijesti za sve umrle pripadnike 4. gbr web + facebook 
stranici 4. gbr (za koje znamo)

 Udruga je sudjelovala i položila vijence na sahrani svakog našeg umrlog 
pripadnika 

 Udruga je posredovala u rješavanju stambenih, pravnih, zdravstvenih, 
financijskih i drugih problema sa Ministarstvom branitelja



 U suradnji sa Gradom Splitom i Županijom Splitsko – dalmatinskom 
rješavani su različiti problemi naših pripadnika 

 Naše momčadi su sudjelovale u raznim sportskim događanjima, 
nogometnim turnirima i revijalnim utakmicama (Turniri: „Maslenica“ u 
Zadru, „Damir Tomljanović Gavran“ u Selinama, „Josip Jović“ u Aržanu, 
Turnir u Stobreču, „Andrija Matijaš Pauk“ u Marini, turnir za poginule 
vatrogasce „Kornati“ u Vodicama, „Oluja“ na Brdima, „Andrija Bartulić 
Toni“ u Splitu, Turnir u Metkoviću, „Turnir za sve poginule u 
Domovinskom ratu Zagreb“ te revijalne utakmice: u Makarskoj, u 
Čavoglavama i revijalna utakmica za 113. brigadu HV u Vodicama.

 Udruga je aplicirala za projekte Ministarstva branitelja, Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Splita te Županije Splitsko –
dalmatinske

 Ostvarili smo uspješnu suradnju sa Studentskim zborom Sveučilišta u 
Splitu te studentima ustupamo svoje prostorije za njihove aktivnosti

 Nastavljamo sa projektima sanacije kapelice Sv. Križ u Dračevcu te 
uređenjem prostorija udruge za formiranje multimedijalne učionice kako 
bi studenti grada Splita mogli pružati usluge repeticija djeci branitelja i 
slabijeg imovinskog stanja te prostora za rehabilitaciju djece sa posebnim 
potrebama

 Preko naše web i facebook stranice oglašene su i organizirane različite
tiskovne konferencije te poslana priopćenja medijima o različitim 
društvenim pitanjima

 Udruga ima dobru suradnju sa većinom medija te su naši pripadnici 
gostovali u različitim Tv i radio emisijama te intervjuima tiskanih medija i 
internetskih portala.

Udruga Veterana 4. gardijske brigade


