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PLAN RADA  

ZA 2020. GODINU 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UDRUGE 

 

1. Ciljevi udruge, 
 

2. Djelatnost udruge, 
 

3. Javnost rada udruge, 
 

4. Članstvo u udruzi, 
 

5. Registar članova, 
 

6. Tijela udruge, 
 

7. Likvidator udruge, 
 

8. Imovina i način stjecanja imovine 
 
 
 

 

                   PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

               Ante ljubić 
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I  CILJEVI UDRUGE: 

1. Braniteljska skrb:  
- održavanje sjećanja i čuvanje ugleda i časti i slave poginulih i nestalih i umrlim sudionicima  

Domovinskog rata. Svake godine u svim prigodama, posebice u prigodi Državnih praznika,    
za Dan  sjećanja na žrtvu Vukovara, Za dan pobjede i dan hrvatskih branitelja, te za dan 
Županije,  Dan grada Vukovara, Dan vukovarskih branitelja i druge svečane manifestacije 
koje imaju za cilj promicanje vrijednosti Domovinskog rata i obilježavanje značajnih 
datuma od značaja za RH. 

- Naravno nismo zaboravili najvažnije a to je svekolika skrb za hrvatske ratne vojne invalide  
i druge osobe iz ciljne skupine. 

-  
II  DJELATNOSTI UDRUGE: 

1. Povjerenstvo za dokumentaciju: 
- Prikupljamo dokumente poradi pisanje dopunjenog izdanja naše knjige „Jake snage MUP-

a“  Policija u obrani Vukovara. 
 

2. Povjerenstvo za osiguranje: 
Ovo povjerenstvo svake godine ima sve više aktivnosti.  

Na zahtjev Grada, Županije, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kulturnih i humanitarnih 
udruga  kada organiziraju javna okupljanja njihovoj redarskoj službi pružat ćemo ispomoć. 

Posebice se to odnosi na osiguranja dana sjećanja na žrtvu Vukovara, kada udruga sa ostalim 
braniteljski udrugama organizatoru pruža ispomoć u redarskoj službi. 

 
3. Povjerenstvo za sport i rekreaciju: 

 
- Kroz  cijelu  godinu  organiziramo  funkcionalne  treninge,  bavljenje  malim  sportovima  prema  dobi 

članova  i  zdravstvenom  stanju  a  sve  poradi  zdravog  življenja  .  U  ovu  aktivnost  udruga  je  preko 
Koordinacije udruga uspjelva  uključiti zavidnu masovnost. 
 

Zbog svega navedenog važnu djelatnost udruga gaji na koordinacijama sa udrugama u cilju zajedničkog 
djelovanja za opće dobro i međusobnom pomaganju i uvažavanju. 

Udruga je učlanjena u Zajednicu udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije 
Republike Hrvatske, koja  djeluje na državnoj razini, u daljnjem tekstu Zajednica.  

Zajednica organizira svake godine sportskke igre u gradovima članica, tako će 2020. godine domaćin u 
sportskim  igrama  biti  naša  udruga.  Stoga  će    naša  udruga  u  zajednici  sa  Koordinacijom  udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata Grada Vukovara pripremiti uz suglasnost Grada i Županije odigravanje 
sportskih igara na prostoru  i u objektima Grada Vukovara. 
Samostalno udruga sudjeluje već tradicionalno na Memorijalnom turniru „Josip Jović“ u Aržanu, za Dan 
hrvatskih branitelja Slavonskog Broda, Varaždinu, Garešnice , tako ćemo činiti i idućoj 2020. godini. 
 
Komemoracija za ratnog zapovjednika svih policijskih snaga u obrani Vukovara heroja STIPE POLE. 
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Osim navedenog, Udruga može zapošljavati i ugovorno angažirati pravne i fizičke osobe. Tako 
smo lani od Grada Vukovara i Razvojne agencije VUR-a dobili projekt „SIMPA“ – Socijalna i 
motivacijska potpora hrvatskim branitelja sa 100 sudionika iz ciljne skupine,  u naravi hrvatski 
ratni invalidi i njihove obitelji i hrvatski branitelji. Program se odvija kroz tri terapije: „RADNA, 
SPORTSKA i RELAX“, koji će trajati do 22. 2. 2021. godine. U radnoj terapiji prema projektu 
prema planu Grada Vukovara zasadili smo 250 sadnica japanskih trešanja. Pored toga i Grad 
Vukovar je nabavio 250 sadnica japanskih  trešnje na čijoj je sadnji angažirao sve udruge, 
klubove i srednjoškolce pa je ta manifestacija na uređenju i uljepšavanja krajobraza Grada. 
Ovaj projekt ćemo provoditi i tijekom cijele 2020. godine. 

 

III  JAVNOST RADA UDRUGE 

1. Rad udruge i njezinih tijela je javan, 
- U sklopu ove aktivnosti potičemo sve vukovarske branitelje i građane kako mogu 

sudjelovati  u  radu  udruge  i  sudjelovati  na  važnim  sastancima  s  tim  što  naravno  nemaju 
pravo  glasa.  Populaciju  hrvatskih  branitelja  i  građane  o  značajnim  aktivnostima  udruge 
obavještavamo sredstvima javnog priopćavanja i društvenim mrežama. 

 

IV  ČLANSTVO U UDRUZI 

1. Statut propisuje uvjete  i propisuje način učlanjenja u udrugu, 
- Izvršni  odbor  odlučuje  da  li  član  zadovoljava  propisanim    uvjetima  i  donosi  odluku  o 

prijemu u članstvo, 
- Imamo pridruženih i počasnih članova, 

Tako smo prošle godine u članstvo primili 20 novih članova što je  ukupno prošle godine 
bilo registrirano  220, što ćemo činiti i tijekom 2020. godine. 

- Temeljem Statuta udruga  ima aktivne i pasivne članove. Aktivni članovi sudjeluju u radu 
udruge i  plaćaju članarinu, dok  pasivni članovi,  iz nekih svojih osobnih i objektivni razloga 
jednu ili više godina godinu  ne sudjeluje u radu niti plaćaju članarinu.   

 

V  REGISTAR ČLANOVA: 

- Registar članova udruga vodi od  2000, od dana osnutka. 
- U registru je uvedeno 220 članova.  
- Registar članova vodimo i električki. 
- Registar je dostupan svim članovima udruge. 

 

VI  TIJELA UDRUGE: 

1. Sabor udruge: 
- Sabor može biti redovni kojeg održavamo dva puta godišnje. 

Sabor  udruge  održavamo  u  prosincu,  kada  donosimo  Financijski  plan  i  Plan  rada  za 
narednu godinu. Potom Sabor zasjeda u veljači kada donosimo Izvješća o radu i financijsko 
izvješće od prošle godine. 
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2. Izvršni odbor: 
- Izvršni odbor udruge sastoji se od predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika, 

povjerenika za dokumentaciju, za osiguranje, za sport i rekreaciju, i tri člana koji  ispomažu 
u radu ostalih dužnosnika  po potrebi. 

- Izvršni odbor se sastaje obavezno jedanput u mjesečno.  
- Izvršni odbor donosi se odluke a predsjednik ih  sa dužnosnicima i povjerenicima izvršava, 

te izvješće podnosi saboru na usvajanje.  
 

3. Nadzorni odbor: 
- nadzorni odbor sastoji se od tri člana 
- predsjednik  nadzornog  odbora  ili  članovi  i  nadalje  ćemo  pozivati  na  sjednice  Izvršnog 

odbora kako bi bili u tijeku svih događanja i donošenja odluka. 
 

4. Časni sud: 
- Časni sud ima tri člana.  

 

VII  LIKVIDATOR UDRUGE: 

- Likvidatora na prijedlog Izvršnog odbora bira Sabor i o tome se pisanim putem obavještava 
nadležno upravno tijelo za udruge u Županiji. Trenutno je likvidator udruge g. Ivan Perić.   

 

VIII  IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA 

1. Imovinu  udruge  predstavljaju  svi  popisani  i  registrirani  predmeti  u  udruzi  koje  svake  godine 
popisuje inventurna komisija. 
 

2. Imovina se stječe članarinom, 
 

3. Donacijama, 
 

4.

 

Putem projekata: 
 
Od Grada Vukovara, Županije i drugih pravnih subjekta 
 
Udruga će se javljati na sve projekte kada su u pitanju obilježavanje značajnih datuma, promicanje 
vrijednosti Domovinskog rata i kada su projekkti usmjerene na svekoliku skrb i poboljšanje uvijeta 
življenja svoji članova i njihovih obitelji. 

Planiramo i nadalje organizirat Memorijalni kup u streljaštvu iz zračnih pušaka na čast i 
slavu dvanaestorice redarstvenika koji su mučki ubijenui u Borovu 1991. godine u 
izvršavanju svojih zadaća. 

Jednako tako planiramo i u buduće organizirati Kup sv. „Mihovila“ na Dan hrvatskke 
policije, u naravi streljaštvo iz zračnih pušaka u kojima sudjeluje 10. streljčkih klubova iz 
više Županija. Ovaj sportski susret ima za cilj promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
budući na natjecanju sudjeluju kadeti i kadetkinje koji u toj prigodi sudjeluju u 
svečanostima polaganja vijenaca i paljenje svijeća na Memorijalnom groblju žrtava iz 
Domovinskog rata i pono spomen obilježja za 97 poginulih policajaca u obrani 
Vukovara.  
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Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata na razini  Države, Županije i Grada 
Vukovara.  Udruga  sudjeluje  na  svim  ovim  aktivnostima , a  posebno  na  dan  pobjede  i 
Danu  hrvatski  branitelja  u  Kninu.  Isto  tako  sudjelujemo  na  svim  komemoracijama  koje 
organizira  Grad i  Županija,  kao  i  na manifestacije  udruga iz  drugih  Županija  prema 
pozivima. 
 
      PREDSJEDNIK UDRUGE: 
 
       Ante Ljubić 
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