
 

OPERATIVNI PLAN UDRUGE SJP GROM KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
ZA  2022. GODINU 

 
Plan i program rada Udruge SJP GROM za mandatno razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 
2022.godine, utvrđen je na sjednici Predsjedništva Udruge SJP GROM dana 17.12. 2021.godine, a 
usvojen na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge SJP GROM, te obuhvaća: 

1. Redovnu djelatnost Udruge  
- Redovni administrativni poslovi udruge; 

2. Športske aktivnosti udruge 
3. Obilježavanje blagdana i obljetnica vezanih uz Domovinski rat 
4. Rad na promidžbi rada Udruge putem web stranice i sredstava javnog priopćavanja (rad na domu 

SJP GROM) 
5. Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta udruge 
6. Razvijanje suradnje sa srodnim udrugama 
7. Izrada i provedba razvojnih projekata  

 
Operativni plan za 2022. godinu predstavlja razradu Strateškog plana Udruge SJP GROM za razdoblje 2021-
2024.godine, donesenog u prosincu 2020. godine. 
 
 
I – REDOVNA DJELATNOST UDRUGE: 
 

REDOVNI ADMINISTRATIVNI POSLOVI UDRUGE 
Ovi poslovi odnose se na omogućavanje redovnog funkcioniranja Udruge. 
Aktivnosti:  

- administrativno-blagajnički poslovi;  
- ažuriranje evidencije članstva i prikupljanje dodatnih podataka;  
- financijsko praćenje aktivnosti (knjigovodstveno-računovodstveni poslovi),  
- pripreme sjednica i sastanaka Predsjedništva; Izbornih i redovnih Skupština, te vođenje zapisnika 
- financijsko izvještavanje donatora. 

 
Rezultati:  omogućen rad Udruge u skladu sa zakonom i propisima 
 
Nositelji: Predsjedništvo Udruge. 
 
 
II - ŠPORTSKE AKTIVNOSTI UDRUGE 
 
- organiziranje memorijalnih maratona: 

-  „Josip Jović“ (30. – 31.03.) 
- „Željko Brozović“ (22.08.) 
- „Miroslav Peris“ (prvi vikend iza godišnjice pogibije 14.09.) 
 

- organiziranje malonogometnog turnira (30.05.) 
 
- organiziranje uspona na Sveto Brdo „Pohod na Velebit) (prvi vikend u 6.mj.) 
 
Ciljevi: psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija te resocijalizacija hrvatskih branitelja i HRVI Domovinskog rata. 
 
Aktivnosti i način provođenja projekta: 

- priprema športskih ekipa i  organizacija odlaska na natjecanje 
- suradnja s udrugama na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini; suradnja s ustanovama i 

institucijama. 
 

Očekivani rezultati: psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija članova Udruge, razvijanje športsko-natjecateljskih 
aktivnosti i promicanje druženja, razvijanje opće zdravstvene sposobnosti korisnika stjecanjem znanja o važnosti i 
prednostima zdravog i aktivnog života.. 
 
Nositelji: predsjednik Udruge i članovi Predsjedništva Udruge 



 
 
 

III -  OBILJEŽAVANJA BLAGDANA I OBLJETNICA VEZANIH UZ DOMOVINSKI RAT  
 
Planom i programom Udruge SJP GROM planira se organizacija obilježavanja blagdana i obljetnica vezanih uz 
Domovinski rat. 
 
Ciljevi: raditi na očuvanju digniteta Domovinskog rata i promicati istinu o Domovinskom ratu, očuvati sjećanje i trajni 
spomen na naše poginule suborce 
 
Aktivnosti: 
 
- obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica (22.01.) 
- obilježavanje obljetnice osnutka Specijalne jedinice policije GROM 
- obilježavanje Dana sjećanja na „Krvavi Uskrs“ (31.03.) 
- obilježavanje vojno-redarstvene akcije "Bljesak" (01.05.) 
- obilježavanje Dana sjećanja na Borovo selo (02.05.) 
- obilježavanje Dana sjećanja na velebitske junake (20.05.) 
- obilježavanje Dana državnosti, dana branitelja Karlovačke županije i dana hrvatske kopnene vojske (30.05.) 
- obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti (05.08.) 
- obilježavanje vojno-redarstvene akcije Medački džep (09.09.) 
- obilježavanje Dana hrvatske policije ( 29.09.) 
- obilježavanje obljetnice Dana napada na Karlovac (04.10.) 
- obilježavanje obljetnice desanta na Cavtat (19.10.) 
- obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Krug - Dubrovnik (22.10.) 
- obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju (18.11.) 
 
-  obilježavanje obljetnica pogibije pripadnika SJP GROM: 
          

19.06. Goran Pavlić 
21.06. Adrijan Goršić 
26.06. Ivan Vuković 
04.08. Jure Capan 
22.08. Željko Brozović 
09.09. Zdravko Šebalj 
25.09. Petar Belavić 
07.10. Đoni Polović 
01.11. Anđelko Pavlović 
16.11. Ivica Gudasić 

                                                 
Rezultati: 
promicanje, razvitak i unapređenje vrijednosti Domovinskog rata kao i njegovih žrtava. Odaje se dužno poštovanje 
poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata  i civilnim žrtvama Domovinskog rata, održava se sjećanje  i 
istina o Domovinskom  ratu i njegovim  vrijednostima, zadovoljavaju se etičke i moralne potrebe članova Udruge. 
Povećanje percepcije branitelja i opće populacije o vrijednostima Domovinskog rata. 
 
Nositelji:  Predsjednik Udruge i članovi Predsjedništva Udruge SJP GROM  
 
 
IV - RAD NA PROMIDŽBI RADA UDRUGE PUTEM WEB STRANICE I SREDSTAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA 
 
Planom i programom Udruge SJP GROM predviđeno je u 2022.godini održavati web stranicu Udruge;  promidžbi i 
nastavku informatizacije Udruge. 
 
Ciljevi: jača razina informiranosti članova Udruge putem web stranice, promidžba aktivnosti Udruge. 
 
Aktivnosti: 

- održavanje web stranice Udruge 
- rad na promidžbi aktivnosti Udruge putem Web stranice i sredstava javnog informiranja 
- rad na informatizaciji udruge te kupnja nove PC opreme 



 
 

 

Rezultati: 
 

- bolja ustrojenost i medijska promidžba Udruge. 
 

 
Nositelji: Predsjednik SJP GROM i Predsjedništvo Udruge 
 
 
V – JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE 
 
Planom i programom predlaže se sudjelovanje na edukativnim seminarima i radionicama potrebnim za rad 
stručnih kadrova u Udruzi i vodstva Udruge: iz područja financijskog poslovanja, javne nabave, razvoja 
socijalnih usluga, te ostalih poslovnih vještina.  
 
Ciljevi: povećanje razine znanja i informiranosti članova Udruge, podizanje razine ljudskih kapaciteta 
udruge.  
 
Aktivnosti i način provođenja:   
-organizacija edukacijskih seminara (interne edukacije) 
- odlasci na seminare, radionice i razne druge edukacije  
- nabava namještaja i opreme za rad. 
 
Očekivani rezultati: povećanje razine znanja i sposobnosti članova tijela Udruge. Povećanje pozitivne 
percepcije branitelja i opće populacije o vrijednostima Domovinskog rata. 
 
Nositelji: Predsjedništvo Udruge SJP GROM. 
 
VI – RAZVIJANJE SURADNJE SA SRODNIM UDRUGAMA 
 
Planom i programom predviđa se razvijanje jače suradnje sa srodnim udrugama, udrugama proizašlim iz 
Domovinskog rata u svrhu realizacije zajedničkih vrijednosti i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. 
 
Ciljevi: razvijanje suradnje sa srodnim udrugama u svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata, 
razvijanje partnerstava sa srodnim udrugama na EU projektima,  informiranje o provođenju odredaba 
zakona kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja i HRVI, organiziranje zajedničkih edukativnih tribina 
i okruglih stolova, podizanje razine kvalitete života hrvatskih branitelja, edukacije i informiranosti, opće 
zdravstvene sposobnosti, druženja i športsko-natjecateljskih sposobnosti, obilježavanje obljetnica, te 
razvijanje suradnje na svim područjima temeljem provođenja ciljeva općih akata i odluka tijela Udruge. 
 
Aktivnosti: 
-informiranje o provođenju odredaba zakona kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja i HRVI 
-organizacija edukativnih tribina i okruglih stolova 
-zajednička obilježavanja obljetnica Domovinskog rata 
-razmjena iskustava u radu srodnih udruga i pravima njihovih članova 
- razvijanje partnerstava na EU projektima i zajednička provedba istih. 
 
Očekivani rezultati: Veća razina povezanosti i suradnja udruga proizašlih iz Domovinskog rata, povećan 
broj educiranih, informiranih, psihološko i socijalno osnaženih hrvatskih branitelja i HRVI, sa proširenim 
natjecateljskim sposobnostima koji će pridonijeti poboljšanju njihove opće zdravstvene sposobnosti u 
svrhu rehabilitacije kao i ublažavanja posljedica stradavanja u Domovinskom ratu. 
 
Nositelji: Predsjedništvo SJP GROM i predsjedništva srodnih udruga 
 
 
VII - IZRADA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA I PROGRAMA 
 

1. IZRADA PROJEKATA I PROGRAMA 



 
 
 
Planom i programom Udruge SJP GROM planira se stalno praćenje natječaja i javnih poziva za 
EU projekte, te apliciranje na iste. Tijekom 2022.g.planiraju se prijava na sve javne pozive gdje 
Udruga bude prihvatljiv prijavitelj. 

 
Ciljevi: osiguranje sredstava za proširenje rada udruge.  
 
Aktivnosti: 

- praćenje natječaja  na lokalnoj, regionalnoj, državnoj razini  i EU natječaja te natječaja poslovnih subjekata 
- priprema i prijava projekata 
- izrada izvještaja i sl. 

 
Očekivani rezultati: razvijanje novih aktivnosti Udruge. 
 
Nositelji: Predsjedništvo Udruge SJP GROM 
 
 

2. PROVEDBA PROJEKATA UDRUGE  
 
Planira se nastavak provedbe projekta: 
 
IZGRADNJA I UREĐENJE DOMA SJP GROM 
U sklopu projekta obnavlja se i uređuje nekretnina dobivena na korištenje od Općine Barilović u Cerovcu 
Barilovićkom, vrijednost projekta je preko milijun kuna. 
 
 
Ostalo:  

- Planira se provedba programa Institucionalne potpore 
Osiguranje sredstava za radno mjesto financijsko- administrativnog referenta. Osiguranje sredstava 
za edukacije djelatnika i članova Udruge. 
 
- Izrada projektnih prijedloga 
 

Praćenje objavljivanja javnih poziva i natječaja, prijavljivanje projektnih prijedloga u skladu sa Strateškim i 
Operativnim planom Udruge; kontinuirano tijekom godine Očekivani rezultati: pokrivanje troškova 
provedbe aktivnosti i eventualno razvijanje novih aktivnosti Udruge. 
 
 
Ovaj Operativni plan predstavlja temelj rada Udruge u 2022.godini. 
 
Ovisno o potrebama, te ukazanim mogućnostima, Operativni plan može se izmijeniti, o čemu će odluku 
donijeti Predsjedništvo Udruge i o tome obavijestiti Skupštinu na prvoj narednoj sjednici.  
 
 
 
 
Daruvar, 17.12.2021.g                     Predsjednik Udruge SJP GROM  
            
                            Josip Slaćanin    
      
        

 


