
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, 

KLASA: 112-03/17-0001/1, URBROJ: 522-02/1-2-17-1 objavljen dana 6.2.2017. godine: 

 

OPIS  POSLOVA  I  PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO 
 

 

1. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE 

 SEKTOR ZA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA  

  

- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 

 

OPIS POSLOVA: 

 

- organizira prikupljanje podataka i arhivske građe o žrtvama poslijeratnog razdoblja, u suradnji s 

nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim 

organizacijama i ustanovama, udrugama građana te građanima, 

- analizira i obrađuje prikupljena saznanja te organizira izradu plana terenskih istraživanja, 

- organizira vođenje evidencije groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, sukladno Pravilniku o kriterijima i 

standardima za uređenje pronađenih groblja i prilaznih putova; organizira prikupljanje i obradu 

podataka u tematskim, pomoćnim evidencijama Sektora, 

- organizira terensko istraživanje groblja žrtava poslijeratnog razdoblja; organizira utvrđivanje broja 

posmrtnih ostataka u svakom pronađenom groblju/grobnici; obrađuje i analizira podatke prikupljene 

terenskim istraživanjima, 

- organizira provođenje ekshumacije posmrtnih  ostataka (u Zakonom utvrđenim uvjetima) te u suradnji s 

jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom, dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, 

- organizira prikupljanje dokumentacije o terenskim istraživanjima i obradama posmrtnih ostataka, 

- sudjeluje u izradi projektnih prijedloga i programa iz djelokruga Sektora financiranih iz fondova 

Europske unije te sudjeluje u aktivnostima provedbe, praćenja korištenja sredstava i vrednovanja 

programa i projekata financiranih iz fondova EU, pri čemu surađuje s unutarnjom ustrojstvenom 

jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte EU, 

- nadzire računovodstvene poslove u svezi kontrole i obrade računa za provedena terenska istraživanja i 

obrade posmrtnih ostataka (temeljem sporazuma s tijelima državne uprave, ugovora s 

izvršiteljima/isporučiteljima usluga i dr.), 

- izrađuje analize i izvješća temeljem propisanih očevidnika, priprema i izrađuje grafička rješenja u svrhu 

učinkovitog i cjelovitog uvida u stanje problematike istraživanja groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, 

- priprema izvješća o poslovima iz svoga djelokruga, priprema i parafira akte, prati i proučava primjenu 

zakonskih propisa, 

- utvrđuje rizike iz svoje nadležnosti, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost i postupa po njima. 

 

 

PODACI O PLAĆI: 

 

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-sluzbenici-i-

namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781 
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