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PLAN  RADA  ZA 2018.  GODINU 
 

1. Štititi interese i prava branitelja djelatnika HEP-a i HOPS-a , članova UHB HEP-
a 90-95. 

2. Zalagati se za poštivanje Statuta Udruge i kontinuirano usklađivati Statut sa 
zakonskim promjenama u republici Hrvatskoj. 

3. Poticati primjenu svih odredbi  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i svih pozitivnih zakona i 
propisa kojima se rješavaju prava hrvatskih branitelja. 

4. Štititi dignitet i širiti istinu o Domovinskom ratu i stradanju hrvatskih branitelja 
djelatnika HEP-a i HOPS-a. 

5. Aktivno pratiti svaku reorganizaciju u HEP d.d. i HOPS d.o.o i usklađivati 
djelovanje i rad Udruge u sadašnjim okvirima s mogućim, novim 
reorganizacijama u HEP d.d. i HOPS d.o.o. S predstavnicima tvrtke donijeti 
okvire djelovanja Udruge u vidu Sporazuma ili Odluke o radu Udruge. 
Kontinuirano održavati sastanke sa Upravama HEP-a i HOPS-a.  

6. Skrbiti o hrvatskim braniteljima na način: 

- pomagati članove obitelji poginulih i nestalih branitelja, djelatnika HEP-a i 
HOPS-a i umrlih branitelja, članova Udruge; 

- pružati potporu članovima Udruge prilikom školovanja ili prekvalifikacije 
suradnjom s nadležnim tijelima HEP-a i HOPS-a; 

- zalagati se za zapošljavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece 
branitelja, djece poginulih, nestalih i umrlih branitelja HEP-a i HOPS-a; 

- Pravilnikom o potporama regulirati dodjelu potpora članovima Udruge 
prilikom liječenja, smrti člana obitelji i člana Udruge, kod elementarnih 
nepogoda, potpora HRVI ... ; 

- zalagati se na rješavanju statusa korisnika stanova u vlasništvu HEP-a. 

7. Osigurati sredstva potrebna za rad Udruge:  

- naplatom članarine; 

- donacijom od strane Uprave HEP-a i HOPS-a; 

- dragovoljnim prilozima. 

 

 



8. Usklađivati vođenje materijalno-financijskog knjigovodstva na razini Udruge s 
pozitivnim zakonskim aktima Republike Hrvatske. 

9. Kontrolirati trošenje sredstava predviđeno Planom i Proračunom temeljem 
odredbi Statuta Udruge. 

10. Kontinuirano ažurirati podatke u bazi članstva temeljem zakona o Udrugama, 
posebno vodeći brigu o zaštiti osobnih podataka članova. 

11. Obilježavati stradanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata: 

- izgradnjom spomen obilježja za svakog poginulog i nestalog branitelja HEP-
a i HOPS-a; 

- sjećanjem na dane stradanja hrvatskih branitelja, djelatnika HEP-a i HOPS-
a u Domovinskom ratu i posjetom spomen obilježja i mjestima pogibije  
odavanjem dužnog pijeteta njihovim žrtvama; 

- organiziranjem obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i svih 
drugih mjesta stradanja hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj; 

- organiziranjem proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti  i Dana 
hrvatskih branitelja; 

12. obilježavanjem Dana Udruge, 01. prosinca  

13. Organizirati druženja i  zajednička okupljanja branitelja kao što su: 

- sportski susreti „Memorijal Branko Androš“; 

- međuregionalni susreti; 

- sportski susreti Regionalnih odbora; 

- međuogranski susreti; 

- hodočašća; 

- izleti. 

14. Pravovremeno informirati članstvo i javnost: 

- izvješćivanjem putem web stranice Udruge; 

- objavljivanjem vijesti o radu Udruge suradnjom sa uredništvom HEP-
Vjesnika, INFO HEP-a , MONOPS-a i drugih medija. 

15. Surađivati sa srodnim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. 

16. Aktivno sudjelovati u radu SUBRRH(Savez udruga branitelja radnika Republike 
Hrvatske). 

17. Sudjelovati u humanitarnim i drugim akcijama za pomoć braniteljima i članovima 
njihovih obitelji. 

 
Ivanić Grad , 09. prosinca 2017. 
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