
MENTOR

STRUČNA 

SPREMA 

MENTORA

BROJ OSOBA

9
viši stručni 

referent
VŠS

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz 

znanstvenog područja društvenih ili humanističkih 

znanosti u trajanju od najmanje tri godine

Julijana 

Marković  
VSS 2

12 stručni referent SSS
gimnazija ili srednja strukovna škola u 

četverogodišnjem trajanju 

Jagoda 

Šantić 
SSS 2

SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I 

JAVNU NABAVU 

Služba za proračun i finacije

32 stručni suradnik VSS

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, polje ekonomija, grane: financije, 

organizacija i menadžment, opća ekonomija, 

trgovina i turizam ili računovodstvo

Jadranka 

Matković
VSS 1

SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I 

JAVNU NABAVU  

Služba za proračun i finacije

34 stručni referent SSS gimnazija ili srednja strukovna škola u 

četverogodišnjem trajanju ekonomske ili upravne 

struke

Ivo Novokmet VSS 1

SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I 

JAVNU NABAVU 

Služba za informatizaciju

38
viši informatički 

referent
VŠS

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz 

znanstvenog područja društvenih ili tehničkih 

znanosti u trajanju od najmanje tri godine
Mario Reiner VSS 1

SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I 

JAVNU NABAVU 

Služba za javnu nabavu i praćenje ugovornih obveza

41 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, polje pravo

Martina 

Trupec
VSS 1

Služba za sigurnosne poslove, zaštitu na radu i opće poslove 

Odsjek za sigurnosne poslove
55 stručni suradnik VSS

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti

Gordana 

Ćavar
VSS 1

Služba za sigurnosne poslove, zaštitu na radu i opće poslove 

Odsjek za sigurnosne poslove
56 upravni referent SSS

srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju 

upravne struke

Gordana 

Ćavar
VSS 1

TABLICA 1. PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVU  BRANITELJA  ZA  2016. GODINU

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

Kabinet 

ministra

Glavno tajništvo

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE
BROJ I NAZIV RADNOG 

MJESTA

1



SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ 

DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI  

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata

64 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili 

tehničkih znanosti
Ivanka Bušić VSS 1

SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ 

DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI  

Služba za očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i kontrolu 

provedbe projekata

 Odjel za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava

69 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti
Marija Čale VSS 1

SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ 

DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI 

Služba za stručno osposobljavanje i zapošljavanje hrvatskih 

branitelja, međunarodnu suradnju i fondove Europske unije

79 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti
Tea Lencur VSS 1

SEKTOR ZA PSIHOSOCIJALNU, ZDRAVSTVENU I 

SAVJETODAVNU POMOĆ 

Služba za psihosocijalnu pomoć i zdravstvenu skrb 

85 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili 

humanističkih znanosti

doc.dr.sc 

Mladen 

Lončar

VSS 1

SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 

Služba za normativnu djelatnost
132

samostalni 

upravni referent
VSS

Diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, polje pravo

Miroslav 

Lončar
VSS 1

SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora
157

samostalni 

upravni referent
VSS

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, polje pravo,

Slađana 

Ledić
VSS 1

SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Služba za pripremu i praćenje izgradnje i rekonstrukcije stambenih 

objekata i obavljanje stručnih izvida

164
viši stručni 

referent
VŠS

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz 

znanstvenog područja tehničkih znanosti u trajanju 

od najmanje tri godine
Tamara Marić VSS 1

SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Služba za pripremu i praćenje izgradnje i rekonstrukcije stambenih 

objekata i obavljanje stručnih izvida

167 stručni referent SSS srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju Tamara Marić VSS 1

Uprava za 

hrvatske 

branitelje iz 

Domovinskog 

rata i članove 

njihovih obitelji                                                              

Uprava za 

pravne i 

stambene 

poslove

2



SEKTOR ZA TRAŽENJE OSOBA ZATOČENIH I NESTALIH U 

DOMOVINSKOM RATU
173

informatički 

suradnik
VSS

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih 

znanosti, polje elektrotehnika, grana 

telekomunikacije i informatika

Višnja Bilić VSS 1

SEKTOR ZA TRAŽENJE OSOBA ZATOČENIH I NESTALIH U 

DOMOVINSKOM RATU
177

informatički 

referent
SSS

srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju 

tehničke struke
Višnja Bilić VSS 1

SEKTOR ZA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I 

POSLIJERATNOG RAZDOBLJA
185

viši informatički 

referent
VŠS

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz 

znanstvenog područja tehničkih znanosti u trajanju 

od najmanje 3 godine

Tanja 

Antunović
VSS 1

Samostalna 

služba za 

strateške 

inicijative i 

projekte 

Europske unije

Odjel za strateške inicijative i međunarodnu suradnju u području 

konkurentnosti i kohezije, informacijske i komunikacijske 

tehnologije te pametne administracije 

190 stručni suradnik VSS
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili 

tehničkih znanosti
Mihaela Marić VSS 1

UKUPNO 22

Uprava za 

zatočene i 

nestale

3


