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UVOD 

Ovim operativnim planom rada Saveza udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga 

usvojenim na redovnoj izborno izvještajnoj skupštini održanoj 22. listopada 2021. određujemo 

ciljeve i djelatnosti SAVEZA UDHOS za 2022.godinu. 

Ciljevi Udruge su djelovanje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, naročito 

u dijelu doprinosa dragovoljaca u Domovinskom ratu, promicanje tih vrijednosti u interesu 

hrvatskog naroda sukladno zakonskim propisima RH. 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području braniteljske i stradalničke djelatnosti, 

ljudskih prava, međunarodne suradnje i socijalne djelatnosti. 

- U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7., Savez UDHOS-a će obavljati slijedeće 
djelatnosti:  

- zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih 

dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata u 

svim oblicima društvenog i političkog života  
- briga o promicanju u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima  
- promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapreĎenja opće sposobnosti 

hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata  
- koordinacija sa članicama Saveza UDHOS-a  
- pružanje, logističke, stručne i druge potpore članicama Saveza UDHOS-a  
- promicanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti  
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AKTIVNOSTI UDRUGE 

1. REDOVAN RAD UDRUGE  

Aktivnosti:  

 rješavanje poslovne pošte i svih tekućih poslova, 

 pripremanje i održavanje sjednica upravnih tijela udruge,  

 održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po Programu i projektu, 

 održavanje sastanaka s članovima udruga, 

 tajničko-računovodstveni i organzacijski poslovi,  

 rad sa strankama svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08 – 15 h. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik, dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 

2. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, LOKALNOM SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA  

Aktivnosti  

 Nastaviti suradnju s drugim  udrugama diljem hrvatske: 

 Kroz pisanje projekata i programa nastaviti stručnu suradnju s ministarstvima i 

ustanovama:  

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija 

 

3. JAVNA DJELATNOST  

Aktivnosti:  

 Organizirati okrugle stolove i tribine na temu “Domovinski rat“,  

 Organizirati nastupe na TV i radio postajama na temu aktualnih problema udruge i 

članova. 

 Organizirati tiskovne konferencije u vezi s djelatnošću udruge, prigodnih datuma i 

događaja. 

 Na portalu www.savez-udhos.hr objavljivati vijesti iz rada udruge. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

http://www.savez-udhos.hr/
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 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

4. ČLANSTVO U UDRUZI 

Aktivnosti: 

 Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini. 

 Poduprijeti rad klubova: Malonogometni klub, Šahovski klub,  

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

5. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE  

Aktivnosti:  

 Sudjelovati na stručnim tematskim skupovima krovnih organizacija:   

 Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz 

područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja. 

 Educirati članstvo a posebno članove tijela upravljanja o organizaciji, vođenju i 

financijskomu poslovanju udruge. 

 Uvođenje u Sustav  volonter i druge aplikacije državne uprave. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

6. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I ZNAČAJNIH NADNEVAKA IZ DOMOVINSKOG RATA, 

PORED OBILJEŽAVANJA DRŽAVNIH BLAGDANA: 

Aktivnosti: 

 30.svibnja ; Dana državnosti RH. 

 13.Lipnja; dan HOS-a 

 05.  Kolovoza ; Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. 

 08.  Listopada ;Dana neovisnosti RH. 

 18.  Studenog ; Dana sječanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 
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 Obilježavanje svih stratišta iz Domovinskog rata po pozivu drugih Udruga 

 Obilježavanje obljetnica ratnih postrojbi OS RH rijekom cijele godine 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

7. SURADNJA I POVEZIVANJE S DRUGIM STRUKOVNIM, BRANITELJSKIM I VETERANSKIM 

UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU. 

Aktivnosti: 

 Ideja koja će ići ka ostvarenju je svakako što uža suradnja sa drugim Udrugama u cilju 

objedinjavanja resursa i postizanja maksimalnih učinaka djelovanja u ovom vremenu 

svekolike krize i pomanjkanja sredstava za provedbu planiranih aktivnosti. 

 Jedan od bitnih ciljeva Udruge koja je pored braniteljske i veteranska te strukovna je 

uspostavljanje tješnje suradnje sa sličnim veteranskim i strukovnim udrugama iz 

inozemstva preko Ministarstva vanjskih poslova te naših vojnih predstavnika u 

Bruxellesu. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 volonteri.  

 koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija. 

 

8. JAVNI POZIVI I NATJEČAJI 

Prijava na natječaje, javne pozive i drugepotporne donacije i ispunjavanje natječajne 

dokumentacije tijekom cijele godine u tijeku otvorenih javnih pooziva i natječaja. 

Nositelji:  

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici,rizničar 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 

9. REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA. 

 
 Usvajanje svih akata tekuće godine i donošenje operativnog i financijskog plana za 

iduću godinu. 
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Nositelji:  

 Svi članovi udruge 

 članovi upravnih tijela, 

 predsjednik, tajnik , dopredsjednici, 

 stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, 

 

U Zagrebu, 22.listopada 2021. godine 

Predsjednik 

Borislav Barišić 


