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OPIS  POSLOVA,  SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNI IZVORI 

TE PODACI O PLAĆI  

 

 
 

 

1. GLAVNO TAJNIŠTVO 

SLUŽBA ZA SIGURNOSNE POSLOVE, UREDSKO POSLOVANJE, ZAŠTITU NA 

RADU I TEHNIČKE POSLOVE 

        Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje 

        - stručni suradnik  

 obavlja složene poslove u Odjelu koji zahtijevaju samostalnost uz češći nadzor te 

stručnost i odgovornost u radu 

 obavlja poslove u vezi sa provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja 

civilnih obrambenih priprema i informacijske sigurnosti 

 prati stanje civilnih obrambenih priprema te sudjeluje u izradi nacrta provedbenih 

propisa i akata iz područja obrane, sigurnosti i zaštite 

 sudjeluje u izradi prijedloga nacrta i predlaže provedbene propise i akte kojima se 

utvrđuju mjere i standardi informacijske sigurnosti iz područja sigurnosne provjere, 

fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskog sustava i poslovne 

sigurnosti 

 vodi evidencije vezane za provedbu internog nadzora nad primjenom mjera i standarda 

informacijske sigurnosti u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje postupaju 

s klasificiranim podacima 

 vodi evidencije o sigurnosnom informiranju osoba koje postupaju s klasificiranim 

podacima 

 sudjeluje u organiziranju, koordiniranju i obavljanju stručnih poslova uređivanja i 

provođenja poslova iz područja uredskog poslovanja 

 sudjeluje u obavljanju i koordiniranju stručnih poslova koji se odnose na rad pisarnice 

i pismohrane te skrbi o zaprimanju, razvrstavanju i raspoređivanju predmeta i akata 

Ministarstva, kao i otpremi, razvođenju i arhiviranju predmeta i akata 

 obavlja poslove sigurnosnog informiranja osoba koje postupaju s klasificiranim 

podacima 

 izrađuje odgovore na pisane upite pravnih i fizičkih osoba. 

 

2. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, UGOVARANJE, PLANIRANJE 

NABAVE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA 

 Služba za javnu nabavu i ugovaranje                                                           

 - stručni suradnik  

 

 obavlja složene poslove u službi koji zahtijevaju samostalnost uz češći nadzor, te 

stručnost i odgovornost u radu 

 sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave u vezi s nabavom roba, radova 

i usluga za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva  

 priprema prijedloge odluka, zapisnika i drugih akata u provođenju postupaka javne 

nabave  



 sudjeluje u pripremi objave za Elektronički oglasnik javne nabave 

 sudjeluje u pregledu pristiglih ponuda u postupcima javne nabave i ocjeni njihove 

prihvatljivosti 

 sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave sukladno internom aktu 

i priprema sve potrebne akte 

 izrađuje prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma 

 tijekom provođenja postupaka javne nabave prati da se svaka nabava odvija sukladno 

usvojenom Planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene 

istih 

 priprema prijedloge ugovora na temelju zaključenih Okvirnih sporazuma središnjeg 

tijela državne uprave zaduženog za poslove središnje javne nabave 

 sudjeluje u izradi očitovanja vezanim uz nabavne kategorije središnje javne nabave 

 pruža stručnu pomoć projektnim timovima u dijelu koji se odnosi na programe i 

projekte financirane iz fondova Europske unije 

 

 

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, UGOVARANJE, PLANIRANJE 

NABAVE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA 

 Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza    

           - stručni suradnik  

 

 obavlja složene poslove u službi koji zahtijevaju samostalnost uz češći nadzor, te 

stručnost i odgovornost u radu 

 sudjeluje u prikupljanju i objedinjavanju iskaza potreba unutarnjih ustrojstvenih 

jedinica Ministarstva te sukladno njima pomaže u izradi Plan nabave Ministarstva 

 priprema prijedloge odluka, zapisnika i drugih akata u provođenju postupaka 

jednostavne nabave  

 -sudjeluje u pripremi objave jednostavnih postupaka nabave za mrežnu stranicu 

Ministarstva 

 sudjeluje u pregledu pristiglih ponuda u postupcima jednostavne nabave i ocjeni 

njihove prihvatljivosti 

 sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave sukladno internom aktu 

i priprema sve potrebne akte pod nadzorom nadređenog službenika 

 sudjeluje u kontroli ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje 

nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva 

 sudjeluje u prikupljanju podataka za izradu i redovito ažuriranje Registra ugovora o 

javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na mrežnoj stranici 

Ministarstva pod nadzorom nadređenog službenika 

 sudjeluje u izradi očitovanja vezanim uz nabavne kategorije središnje javne nabave 

 pruža stručnu pomoć projektnim timovima u dijelu koji se odnosi na programe i 

projekte financirane iz fondova Europske unije 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 

SEKTOR ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE                      

Služba za upravni postupak 

Odjel za trajna prava 

     - upravni savjetnik  

 

 izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz djelokruga Odjela sukladno propisu 

koji uređuje pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji, propisu koji uređuje pitanja vojnih invalida i civilnih stradalnika rata te 

propisu o protuminskom djelovanju kojim se uređuju pitanja stradalih pirotehničara te 

s njima izjednačenih osoba te civilnih žrtava stradalih od eksplozivnog ostatka rata  

 izrađuje nacrte odgovora na tužbe i žalbe u upravnim sporovima iz djelokruga Odjela 

 izrađuje nacrte rješenja u izvršenju upravnosudskih presuda u upravnim stvarima 

priznavanja statusa i prava iz djelokruga Odjela sukladno uputama i pravnim 

shvaćanjima izraženim  u presudama 

 prati, proučava, ukazuje na potrebitost izmjene zakona i drugih propisa iz djelokruga 

Odjela 

 obavlja poslove vezane uz suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom 

Ministarstva nadležnom za nadzor prvostupanjskih tijela, za statuse i evidencije, za 

suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama te drugim 

unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u razmjeni i ažuriranju podataka 

vezano uz postupke nezakonito utvrđenih statusa i prava braniteljske i stradalničke 

populacije 

 izrađuje nacrte odgovora na pisane upite i predstavke o ostvarivanju statusa i prava iz 

djelokruga Odjela te odgovara na telefonske upite stranaka 

 u slučaju povećanja obujma posla obavlja odgovarajuće upravno - pravne i stručne 

poslove iz djelokruga Službe, Sektora odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice 

Ministarstva nadležne za nadzor prvostupanjskih tijela 

 

 

5. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 

SEKTOR ZA NADZOR PRVOSTUPANJSKIH TIJELA I GOSPODARENJE                   

Služba za nadzor prvostupanjskih tijela 

     - upravni savjetnik  

 

 sudjeluje u obavljanju upravnih i stručnih poslova vezanih uz provođenje upravnog 

nadzora nad zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskih tijela te rješavanja u 

upravnim stvarima  

 sudjeluje u poslovima suradnje s prvostupanjskim tijelima vezano uz upravni nadzor 

 obavlja upravne i stručne poslove neposrednog pregleda predmeta i dokumentacije 

koji su predmet upravnog nadzora  

 u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravni 

postupak sudjeluje u pripremi za analizu izvješća o poništenim prvostupanjskim 

rješenjima povodom redovnih i izvanrednih pravnih lijekova   

 prikuplja izvješća prvostupanjskih tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti 

utvrđenih tijekom nadzora nad zakonitošću rada i rješavanja u upravnim stvarima 

 prikuplja i sistematizira podatke te izrađuje mjesečna, periodična i godišnja izvješća o 

poslovima iz djelokruga Službe 



 sudjeluje u predlaganju edukacija za poboljšanje osposobljenosti djelatnika 

prvostupanjskih tijela koji primjenjuju propise iz djelokruga Ministarstva, koje se 

organiziraju u okviru djelokruga Ministarstva te s tim u vezi surađuje s nadležnom 

unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva 

 prati, obrađuje i sistematizira podatke za mjesečna, periodična i godišnja izvješća o 

poslovima iz djelokruga Službe  

 proučava i stručno obrađuje složenija pitanja iz djelokruga Službe 

 u slučaju povećanja obujma posla obavlja odgovarajuće upravno - pravne i stručne 

poslove iz djelokruga Sektora odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva 

nadležne za upravni postupak 

 

 

6. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE 

SEKTOR ZA TRAŽENJE OSOBA ZATOČENIH I NESTALIH U DOMOVINSKOM 

RATU 

Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb 

     - stručni savjetnik  

 

 obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu saznanja i podataka o 

ekshumiranim žrtvama na području Republike Hrvatske i posmrtnim ostacima nestalih 

osoba iz Domovinskog rata pronađenih na području drugih država u cilju njihove 

identifikacije  

 analitički obrađuje podatke o ekshumiranim posmrtnim ostacima u cilju njihove 

preliminarne identifikacije; prikuplja i obrađuje dokumentaciju o neidentificiranim 

posmrtnim ostacima za potrebe preliminarne identifikacije 

 obavlja stručne poslove u svezi praćenja i upotpunjavanja podataka o stanju obrade 

posmrtnih ostataka; organizira prikupljanje i objedinjavanje dokumentacije o svim 

identifikacijama posmrtnih ostataka 

 obavlja stručne poslove vezane uz provedbu završne identifikacije posmrtnih ostataka: 

aktivnosti obavještavanja obitelji i drugih sudionika u procesu identifikacije te 

priprema podatke i dokumentaciju za potrebe provedbe završne identifikacije 

posmrtnih ostataka 

 obavlja stručne poslove iz nadležnosti Službe za potrebe provedbe zajedničkih 

projekata Uprave s međunarodnim organizacijama; prati i upotpunjuje podatke i 

dokumentaciju o provedbi zajedničkih projekata  

 obavlja stručne poslove u svezi suradnje s nevladinim udrugama i obiteljima nestalih 

osoba radi prikupljanja AMD i referentnih uzoraka za potrebe preliminarne 

identifikacije te organizacije pogrebne skrbi 

 obavlja stručne poslove za potrebe Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za 

zatočene i nestale u dijelu koji se odnosi na obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka 

 obavlja stručne poslove za potrebe međuresornih tijela koja se bave pitanjima iz 

nadležnosti Sektora/Službe  

 priprema podatke i dokumentaciju iz nadležnosti Službe za potrebe  drugih unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica Uprave, Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; 

izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i 

predstavke fizičkih i pravnih osoba; prati i proučava primjenu zakonskih propisa 

 sudjeluje u izradi prijedloga plana rada; sudjeluje u izradi nacrta Odluka i Ugovora iz 

djelokruga rada Uprave/Sektora; nadzire provedbu utvrđenih ciljeva iz svog 



djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje 

rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima  

 prati i proučava zakonske propise iz nadležnosti Uprave/Sektora te predlaže njihovu 

izmjenu i dopunu; prati propise iz djelokruga rada drugih ministarstava u kojima su 

regulirana pitanja od značaja za rad Uprave/Sektora 

 obavlja računovodstvene poslove u svezi kontrole i obrade pristiglih računa za procese 

obrade i identifikacije posmrtnih ostataka (temeljem sporazuma s tijelima središnje 

državne uprave, ugovora s izvršiteljima/isporučiteljima usluga te Odluke Vlade RH) 

 obavlja stručne poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i 

civilne žrtve iz Domovinskog rata: poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka 

svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je 

pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme  

 obavlja stručne poslove pripreme i organizacije razgovora s nadležnim tijelima drugih 

država; provodi aktivnosti iz nadležnosti Službe vezane uz provedbu međudržavnih 

ugovora/sporazuma i postignutih dogovora s nadležnim tijelima drugih država; prati i 

upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi  

 sudjeluje u provedbi bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora 

pomoći u području  nadležnosti Sektora/Službe 

 utvrđuje rizike iz svoje nadležnosti, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost i postupa 

po njima 

 

 

7. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE                                                                    

SEKTOR ZA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG 

RAZDOBLJA 

Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog 

društva 

     - stručni savjetnik  

 

 obavlja stručne poslove u svezi organizacije sastanaka s predstavnicima i članovima 

udruga koje se bave pitanjima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja 

temeljem naloga nadređenih službenika; priprema podatke i izvješća o aktivnostima iz 

djelokruga Službe za potrebe sastanaka 

 priprema stručna predavanja predstavnicima i članovima udruga koje se bave 

pitanjima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja o aktivnostima u 

procesu istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, grobova žrtava Drugog 

svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja 

 obavlja stručne poslove vezano uz sudjelovanje u programima, manifestacijama i 

drugim aktivnostima udruga (konferencije, skupštine, sastanci, tematski skupovi, 

obilježavanja, okupljanja) 

 kontaktira s udrugama građana, građanima i obiteljima žrtava u cilju prikupljanja 

novih relevantnih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica 

žrtava poslijeratnog razdoblja 

 sudjeluje u izradi projektnih prijedloga i programa iz djelokruga Službe financiranih iz 

fondova Europske unije te sudjeluje u aktivnostima provedbe, praćenja korištenja 

sredstava i vrednovanja programa i projekata iz fondova EU, pri čemu surađuje s 

nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva 

 priprema i parafira odgovore na upite i predstavke udruga i članova obitelji žrtava 

Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja 



 priprema izvješća o poslovima iz svoje nadležnosti, prati i proučava primjenu 

zakonskih propisa 

 obavlja stručne poslove u svezi izrade i vođenja evidencije o udrugama iz nadležnosti 

Službe 

 utvrđuje rizike iz svoje nadležnosti, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost i postupa 

po njima 

 

 

8. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I 

ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 

SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I 

OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA                                  

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata 

Odjel za HRVI iz Domovinskog rata 

 - stručni suradnik 

 

 prikuplja i obrađuje dokumentaciju u postupku rješavanja zahtjeva za ortopedska 

pomagala 

 prikuplja dokumentaciju u postupku utvrđivanja njegovatelja 

 prikuplja i obrađuje dokumentaciju  vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog 

programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske 

 prikuplja dokumentaciju i priprema zahtjeve za sjednice povjerenstva vezano uz 

Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom 

 vodi bazu podataka o HRVI I. skupine i o njihovim njegovateljima 

 prikuplja podatke za izradu tehničke specifikacije za osobne automobile i prilagodbe 

za HRVI I. skupine 

 prima stranke i daje im pravna tumačenja i savjetodavnu pomoć vezano za 

ostvarivanje njihovih prava iz djelokruga Odjela 

 izrađuje nacrte odgovora na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih 

osoba, te ugovore iz djelokruga Odjela 

 izrađuje provedbene akte, javne natječaje i javne pozive, te ugovore iz nadležnosti 

Odjela 

 obavlja poslove pružanja pomoći nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u izradi 

projektnih prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova, programa 

Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u 

području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja 

braniteljske populacije i članova njihovih obitelji iz djelokruga  Odjela 

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih iz djelokruga Odjela. 

 

9. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I 

ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 

SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I 

OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA 

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata                   

Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja 

 -  stručni savjetnik  

 



 obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pomoći članovima obitelji smrtno 

stradalih i nestalih hrvatskih branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i 

drugih prava 

 prikuplja podatke za bazu podataka o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja te u slučaju potrebe 

provodi daljnje postupke u cilju ostvarenja zakonskih prava i poboljšanja kvalitete 

života 

 prima stranke i daje im pravna tumačenja vezano za ostvarivanje njihovih prava 

 izrađuje nacrte odgovora na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih 

osoba 

 prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za djecu smrtno stradalih i 

nestalih hrvatskih branitelja  

 surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano uz obavljanje 

poslova koji se odnose na zapošljavanje i  obrazovanje djece smrtno stradalih i 

zatočenih hrvatskih branitelja, smještaja u učeničke i studentske domove, domove 

umirovljenika i sl.  

 prikuplja dokumentaciju vezane uz provedbu postupka financiranja pripremnih 

tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno 

stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece 

dragovoljaca na visoka učilišta 

 provodi mjere i aktivnosti za poboljšanje sustava skrbi za obitelji smrtno stradalog, 

umrlog i nestalog hrvatskog branitelja 

 sudjeluje u radu međuresornih radnih tijela i surađuje s drugim institucijama u 

pitanjima iz djelokruga Odjela 

 sudjeluje u pružanju pomoći nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u izradi 

projektnih prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova, programa 

Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u 

području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja 

braniteljske populacije i članova njihovih obitelji iz djelokruga Odjela 

 sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, Godišnjeg i Financijskog plana 

Uprave te Registra rizika iz djelokruga Odjela 

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih iz djelokruga Odjela 

 

10. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I 

ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I EU PROJEKTE                                     

Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte 

   - stručni savjetnik 

 

 priprema stručne materijale i analize za izradu dijelova strateških, programskih i 

operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih 

fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva 

 priprema stručne materijale i analize za sudjelovanje u procesu programiranja i izrade 

dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških 

dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata i pokretanje inicijativa 

 priprema stručne materijale i analize za sudjelovanje u izradi strategija i nacionalnih 

politika iz nadležnosti Službe 

 priprema stručne materijale i analize za rad odbora za praćenje operativnih programa 

iz nadležnosti Službe 



 priprema stručne materijale i analize za sudjelovanje u utvrđivanju programskih 

prioriteta za projektne cikluse korištenja sredstava u suradnji s drugim unutarnjim 

ustrojstvenim jedinicama Ministarstva 

 priprema stručne materijale i analize za izradu programa razvojne suradnje Republike 

Hrvatske iz nadležnosti u organizaciji provedbe mjera programa službene razvojne i 

humanitarne pomoći i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera, te surađuje 

sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz službenu 

razvojnu i humanitarnu pomoć te izvještava o tome 

 provodi stručne poslove prema predviđenim procedurama za pripremu projekata 

financiranih sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora 

 pruža stručnu pomoć u planiranju i pripremi infrastrukturnog projekta Ministarstva 

uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih 

sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske 

unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva 

 provodi stručne poslove planiranja projektnih aktivnosti, identifikacije i procjene 

projektnih rizika i plana trošenja sredstava u slučaju pripreme projekata za izravnu 

dodjelu Ministarstvu 

 obavlja stručne poslove vezano za pripremu kriterija za odabir operacija/projekata 

 sudjeluje u izradi sažetka operacije/programskog dodatka i natječajne projektne 

dokumentacije uključujući proračun projekta te brine o prihvatljivosti projektnih 

proračunskih troškova 

 sudjeluje u davanju pojašnjenja tijekom postupka dodjele posredničkim tijelima te 

sudjeluje u pripremi nacrta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

 sudjeluje u pripremi poziva i kriterija za odabir operacija/projekata koje objavljuje 

nadležno posredničko tijelo te u radu odbora nadležnog za ocjenjivanje prijava, u 

slučaju pripreme otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga 

 vodi evidencije za praćenje pokazatelja rezultata i utjecaja s ciljem daljnjeg 

unaprjeđenja 

 pomaže u obavljanju poslova pri provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje 

pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz nadležnosti Ministarstva 

 priprema stručne materijale i analize za sudjelovanje u radu međuresornih radnih tijela 

i surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim institucijama, 

organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima u pitanjima iz 

djelokruga rada Službe  

 sudjeluje u pripremi i dostavi planova plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema 

posredničkim tijelima te tablica planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces 

pripreme projekata 

 sudjeluje u poslovima vezano uz pripremu materijala za izradu mape poslovnih 

procesa iz nadležnosti Sektora 

 sudjeluje na stručnim skupovima i u radu radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj 

razini, a iz nadležnosti rada Službe 

 prima stranke i daje im tumačenja vezano za djelatnost Službe 

 obavlja stručne poslove vezane za vođenje evidencije i baze podataka iz nadležnosti 

Službe 

 odgovara na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih osoba 

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih iz djelokruga Službe 

 

 



11.  UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I 

ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I EU PROJEKTE 

Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima 

Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima 

 - stručni savjetnik  

 

 sudjeluje u stručnim poslovima koji se odnose na koordinaciju projektnih dionika u 

svrhu ispunjavanja projektnih aktivnosti s predviđenim resursima u ugovorenom 

vremenskom roku 

 sudjeluje u stručnim poslovima za učinkovitu provedbu infrastrukturnog projekta 

Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata 

financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova 

Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti 

Ministarstva 

 sudjeluje u poduzimanju mjera za uklanjanje projektnih rizika 

 sudjeluje u provedbi terenskih projektnih aktivnosti 

 sudjeluje u provedbi stručnih poslova koji osiguravaju informiranost, komunikaciju i 

vidljivost 

 sudjeluje u izradi plana nabave po svakom ugovorenom projektu 

 sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave u provedbi projekata 

 vodi evidencije o projektnim nabavama i nastalim projektnim troškovima te svakom 

sudioniku pojedine projektne aktivnosti 

 provodi poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata financiranih 

sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora 

 obavlja stručne poslove za koordinaciju izvoditelja projektnih aktivnosti u svrhu 

ispunjavanja obveza ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

 sudjeluje u provedbi koordinacijskih sastanaka sa svim relevantnim dionicima 

uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja rokova i kvalitete provedbe te 

drugim poslovima u okviru djelokruga Odjela 

 prima stranke i daje im tumačenja vezano za djelatnost Odjela 

 sudjeluje u vođenju evidencija i baza podataka iz nadležnosti Odjela 

 izrađuje odgovore na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih osoba 

 sudjeluje u pripremi mišljenja na dostavljene prijedloge zakona i drugih akata 

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih iz djelokruga Službe. 

 

12.  UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

 Područna jedinica Čakovec 

     - voditelj pododsjeka 

 

 organizira i koordinira poslove Područne jedinice i  izdaje upute za rad djelatnicima  

 skrbi o pravodobnom i zakonitom obavljanju zadaća djelatnika Područne jedinice 

 organizira, prati i nadzire pružanje stručne i savjetodavne pomoći i primarne pravne 

pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju 

zakonskih prava i pružanje stručne pomoći u svezi korištenja mjera iz programa, 

projekata i aktivnosti koje provodi Ministarstvo 



 organizira, koordinira i nadzire rad stručnih suradnika županijskog Centra za 

psihosocijalnu pomoć na provedbi aktivnosti Nacionalnog programa psihosocijalne i 

zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire aktivnosti vezane za provedbu mjera, strategija, programa i 

projekata za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja koje na 

području županije provodi Ministarstvo  

 organizira, prati i nadzire pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima 

koje žive na području  županije u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih 

branitelja i po potrebi nakon toga 

 organizira, prati i nadzire suradnju s udrugama s područja županije radi pružanja 

savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire suradnju s drugim nadležnim institucijama na području 

županije radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u 

ostvarivanju statusnih i drugih prava 

 na županijskoj razini organizira, prati i nadzire obavljanje izvida u svrhu ostvarivanja 

zakonskih prava te obilaske korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 

 organizira prikupljanje podataka o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama 

braniteljske i stradalničke populacije s područja županije potrebnih za izradu 

evidencija te podataka o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te 

radi izrade izvješća za potrebe Ministarstva  

 organizira sudjelovanje Područne jedinice na obilježavanju obljetnica odavanjem 

počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, 

uz obavljanje protokolarnih aktivnosti  

 na županijskoj razini organizira i koordinira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji u hodočašćima 

 organizira sudjelovanje Područne jedinice u postupku kontrole i analize namjenskog 

trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva za korisnike s područja 

županije 

 koordinira praćenje rada i povezanosti zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na 

području županije 

 organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći  žrtvama seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

 koordinira izradu izvješća o radu Područne jedinice i Centra za psihosocijalnu pomoć 

te daje prijedloge za poboljšanje njihovog rada 

 prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 

 potpisuje akte iz nadležnosti Područne jedinice 

 rješava najsloženije predmete i predstavke, zamolbe i pritužbe fizičkih i pravnih osoba 

u nadležnosti rješavanja Područne jedinice 

 prima stranke i daje im savjetodavnu pomoć u najsloženijim pitanjima iz nadležnosti 

Ministarstva 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave i Ministarstva. 

 

 

 

 

 



13. UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ       

Područna jedinica Čakovec 

 - viši stručni savjetnik 

 

 pruža stručnu i savjetodavnu pomoć i primarnu pravnu pomoć braniteljskoj i 

stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju zakonskih prava i stručnu 

pomoć u svezi korištenja mjera iz programa, projekata i aktivnosti koje provodi 

Ministarstvo 

  pruža savjetodavnu, stručnu i pravnu pomoć u provedbi mjera nacionalnih programa i 

strategija za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji iz nadležnosti Ministarstva 

  organizira stacionarni rad županijskog Centra za psihosocijalnu pomoć, izlazak na 

interventne i redovite obilaske korisnika,  prikuplja podatke o radu centra i izrađuje o 

tome redovita i periodična izvješća 

  surađuje s udrugama na području županije radi pružanja savjetodavne, stručne i 

primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

  surađuje s drugim nadležnim institucijama na području županije radi pružanja potpore 

hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih i drugih 

prava  

  obavlja obilaske  korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 

  prikuplja podatke o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama potrebnim za izradu 

evidencija te podatke o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te o 

tome sastavlja izvješća za potrebe Ministarstva  

  organizira pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima u postupku 

ekshumacije i identifikacije hrvatskih branitelja i po potrebi obitelji i nakon toga 

  pruža savjetodavnu pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

  sudjeluje na obilježavanju obljetnica odavanjem počasti poginulim hrvatskim 

braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, uz obavljanje protokolarnih 

aktivnosti  

  organizira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s područja 

županije u hodočašćima 

  prati rad i povezanost zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na području županije  i 

o tome sastavlja izvješća za potrebe Ministarstva 

  na županijskoj razini sudjeluje u postupku kontrole i analize namjenskog trošenja 

sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva 

  sastavlja izvješća o radu Područne jedinice i daje prijedloge za poboljšanje rada 

Područne jedinice 

  izrađuje nacrte odgovora na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih 

osoba 

 pomaže strankama u prikupljanju dokumentacije potrebne za ostvarivanje zakonskih 

prava te prava iz programa i projekata iz djelokruga Ministarstva 

  obavlja druge poslove iz nadležnosti Područne jedinice te poslove po nalogu 

Ministarstva 

  prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 



 obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora i Ministarstva. 

 

14.  UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

 Područna jedinica Virovitica 

     - voditelj pododsjeka 

 

 organizira i koordinira poslove Područne jedinice i  izdaje upute za rad djelatnicima  

 skrbi o pravodobnom i zakonitom obavljanju zadaća djelatnika Područne jedinice 

 organizira, prati i nadzire pružanje stručne i savjetodavne pomoć i primarne pravne 

pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju 

zakonskih prava i pružanje stručne pomoći u svezi korištenja mjera iz programa, 

projekata i aktivnosti koje provodi Ministarstvo 

 organizira, koordinira i nadzire rad stručnih suradnika županijskog Centra za 

psihosocijalnu pomoć na provedbi aktivnosti nacionalnog programa psihosocijalne i 

zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire aktivnosti vezane za provedbu mjera, strategija, programa i 

projekata za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja koje na 

području županije provodi Ministarstvo  

 organizira, prati i nadzire pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima 

koje žive na području  županije u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih 

branitelja i po potrebi nakon toga 

 organizira, prati i nadzire suradnju s udrugama s područja županije radi pružanja 

savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire suradnju s drugim nadležnim institucijama na području 

županije radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u 

ostvarivanju statusnih i drugih prava  

 na županijskoj razini organizira, prati i nadzire obavljanje izvida u svrhu ostvarivanja 

zakonskih prava te obilazaka korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 

 organizira prikupljanje podataka o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama 

braniteljske i stradalničke populacije s područja županije potrebnih za izradu 

evidencija te podataka o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji radi 

izrade izvješća za potrebe Ministarstva  

 organizira sudjelovanje Područne jedinice na obilježavanju obljetnica, odavanjem 

počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, 

uz obavljanje protokolarnih aktivnosti  

 na županijskoj razini organizira i koordinira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji u hodočašćima 

 organizira sudjelovanje Područne jedinice u postupku kontrole i analize namjenskog 

trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva za korisnike s područja  

županije 

 koordinira praćenje rada i povezanosti zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na 

području županije 

 organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći žrtvama seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

 koordinira izradu izvješća o radu Područne jedinice i Centra za psihosocijalnu pomoć i 

daje prijedloge za poboljšanje njihovog rada 



 prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 

 potpisuje akte iz nadležnosti Područne jedinice 

 rješava najsloženije predmete i predstavke, zamolbe i pritužbe fizičkih i pravnih osoba 

u nadležnosti Područne jedinice 

 prima stranke i daje im savjetodavnu pomoć u najsloženijim pitanjima iz nadležnosti 

Ministarstva 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave i Ministarstva. 

 

 

15.  UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

 Područna jedinica Dubrovnik 

     - voditelj pododsjeka 

 

 organizira i koordinira poslove Područne jedinice i  izdaje upute za rad djelatnicima  

 skrbi o pravodobnom i zakonitom obavljanju zadaća djelatnika Područne jedinice 

 organizira, prati i nadzire pružanje stručne i savjetodavne pomoći i primarne pravne 

pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju 

zakonskih prava i pružanje stručne pomoći u svezi korištenja mjera iz programa, 

projekata i aktivnosti koje provodi Ministarstvo 

 organizira, koordinira i nadzire rad stručnih suradnika županijskog Centra za 

psihosocijalnu pomoć na provedbi aktivnosti nacionalnog programa psihosocijalne i 

zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire aktivnosti vezane za provedbu mjera, strategija, programa i 

projekata za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja koje na 

području županije provodi Ministarstvo  

 organizira, prati i nadzire pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima 

koje žive na području  županije u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih 

branitelja i po potrebi nakon toga 

 organizira, prati i nadzire suradnju s udrugama s područja županije radi pružanja 

savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire suradnju s drugim nadležnim institucijama na području 

županije radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u 

ostvarivanju statusnih i drugih prava  

 na županijskoj razini organizira, prati i nadzire obavljanje izvida u svrhu ostvarivanja 

zakonskih prava te obilazaka korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 

 organizira prikupljanje podataka o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama 

braniteljske i stradalničke populacije s područja županije potrebnih za izradu 

evidencija te podataka o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji radi 

izrade izvješća za potrebe Ministarstva  

 organizira sudjelovanje Područne jedinice na obilježavanju obljetnica, odavanjem 

počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, 

uz obavljanje protokolarnih aktivnosti  

 na županijskoj razini organizira i koordinira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji u hodočašćima 



 organizira sudjelovanje Područne jedinice u postupku kontrole i analize namjenskog 

trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva za korisnike s područja  

županije 

 koordinira praćenje rada i povezanosti zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na 

području županije 

 organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći žrtvama seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

 koordinira izradu izvješća o radu Područne jedinice i Centra za psihosocijalnu pomoć 

te daje prijedloge za poboljšanje njihovog rada 

 prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 

 potpisuje akte iz nadležnosti Područne jedinice 

 rješava najsloženije predmete i predstavke, zamolbe i pritužbe fizičkih i pravnih osoba 

u nadležnosti Područne jedinice 

 prima stranke i daje im savjetodavnu pomoć u najsloženijim pitanjima iz nadležnosti 

Ministarstva 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave i Ministarstva. 

 

16.  UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

 Područna jedinica Bjelovar 

     - voditelj pododsjeka 

 

 organizira i koordinira poslove Područne jedinice i  izdaje upute za rad djelatnicima  

 skrbi o pravodobnom i zakonitom obavljanju zadaća djelatnika Područne jedinice 

 organizira, prati i nadzire pružanje stručne i savjetodavne pomoći i primarne pravne 

pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju 

zakonskih prava  i pružanje stručne pomoći u svezi korištenja mjera iz programa, 

projekata i aktivnosti koje provodi Ministarstvo 

 organizira, koordinira i nadzire rad stručnih suradnika županijskog Centra za 

psihosocijalnu pomoć na provedbi aktivnosti Nacionalnog programa psihosocijalne i 

zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire aktivnosti vezane za provedbu mjera, strategija, programa i 

projekata za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja koje na 

području županije provodi Ministarstvo  

 organizira, prati i nadzire pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima 

koje žive na području  županije u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih 

branitelja i po potrebi nakon toga 

 organizira, prati i nadzire suradnju s udrugama s područja županije radi pružanja 

savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 organizira, prati i nadzire suradnju s drugim nadležnim institucijama na području 

županije radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u 

ostvarivanju statusnih i drugih prava 

 na županijskoj razini organizira, prati i nadzire obavljanje izvida u svrhu ostvarivanja 

zakonskih prava te obilaske korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 

 organizira prikupljanje podataka o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama 

braniteljske i stradalničke populacije s područja županije potrebnih za izradu 



evidencija te podataka o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji radi 

izrade izvješća za potrebe Ministarstva  

 organizira sudjelovanje Područne jedinice na obilježavanju obljetnica, odavanjem 

počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, 

uz obavljanje protokolarnih aktivnosti  

 na županijskoj razini organizira i koordinira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji u hodočašćima 

 organizira sudjelovanje Područne jedinice u postupku kontrole i analize namjenskog 

trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva za korisnike s područja 

županije 

 koordinira praćenje rada i povezanosti zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na 

području županije 

 organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći  žrtvama seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

 koordinira izradu izvješća o radu Područne jedinice i Centra za psihosocijalnu pomoć 

te daje prijedloge za poboljšanje njihovog rada 

 prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 

 potpisuje akte iz nadležnosti Područne jedinice 

 rješava najsloženije predmete i predstavke, zamolbe i pritužbe fizičkih i pravnih osoba 

u nadležnosti rješavanja Područne jedinice 

 prima stranke i daje im savjetodavnu pomoć u najsloženijim pitanjima iz nadležnosti 

Ministarstva 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave i Ministarstva. 

 

17.  UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU 

POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

 Područna jedinica Rijeka 

     - viši stručni savjetnik 

 

 pruža stručnu i savjetodavnu pomoć i primarnu pravnu pomoć braniteljskoj i 

stradalničkoj populaciji s područja  županije u ostvarivanju zakonskih prava  i stručnu 

pomoć u svezi korištenja mjera iz programa, projekata i aktivnosti koje provodi 

Ministarstvo 

 pruža savjetodavnu, stručnu i pravnu pomoć u provedbi mjera nacionalnih programa i 

strategija za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji iz nadležnosti Ministarstva 

 organizira stacionarni rad županijskog Centra za psihosocijalnu pomoć, izlazak na 

interventne i redovite obilaske korisnika,  prikuplja podatke o radu centra i izrađuje o 

tome redovita i periodična izvješća 

 surađuje s udrugama na području  županije radi pružanja savjetodavne, stručne i 

primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji 

 surađuje s drugim nadležnim institucijama na području županije radi pružanja potpore 

hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih i drugih 

prava  

 obavlja obilaske korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva 



 prikuplja podatke o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama potrebnim za izradu 

evidencija te podatke o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te o 

tome sastavlja izvješća za potrebe Ministarstva  

 organizira pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima u postupku 

ekshumacije i identifikacije hrvatskih branitelja i po potrebi obitelji i nakon toga 

 pruža savjetodavnu pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu te surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama 

građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći 

 sudjeluje na obilježavanju obljetnica odavanjem počasti poginulim hrvatskim 

braniteljima te na prigodnim programima i svečanostima, uz obavljanje protokolarnih 

aktivnosti  

 organizira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s područja  

županije u hodočašćima 

 prati rad i povezanost zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na području županije i 

o tome sastavlja izvješća za potrebe Ministarstva 

 na županijskoj razini sudjeluje u postupku kontrole i analize namjenskog trošenja 

sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva 

 sastavlja izvješća o radu Područne jedinice i daje prijedloge za poboljšanje rada 

Područne jedinice 

 izrađuje nacrte odgovora na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih 

osoba 

 pomaže strankama u prikupljanju dokumentacije potrebne za ostvarivanje zakonskih 

prava te prava iz programa i projekata iz djelokruga Ministarstva 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Područne jedinice te poslove po nalogu 

Ministarstva 

 prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i 

periodična izvješća 

 obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora i Ministarstva. 

 

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA: 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave 

pravovremene i potpune, provest će se u dvije faze. 

Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 

obavljanje poslova radnog mjesta. 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika 

(za radna mjesta za koja je uvjet poznavanje engleskog jezika). 

 

PRAVNI IZVORI za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 

radnih mjesta po rednim brojevima iz Javnog natječaja: 

 

Pravni izvori za radno mjesto pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja:  

- Zakon o tajnosti podataka ( „Narodne novine“ broj: 79/07, 86/12)  

- Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ broj: 79/07) 

- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 7/09) 

 

Pravni izvor za radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 3. iz Javnog natječaja: 

- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) 



 

Pravni izvori za radno mjesto pod rednim brojem 4. iz Javnog natječaja:  

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ broj: 121/17) 

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09) 

- Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) 

 

Pravni izvor za radno mjesto pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja:  

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ broj: 121/17) 

 

Pravni izvori za radno mjesto pod rednim brojem 6.  iz Javnog natječaja: 

- 3. Ženevska konvencija o postupanjima s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. 

(„Narodne novine“ broj: 5/94, Međunarodni dio) 

- 4. Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. 

(„Narodne novine“ broj: 5/94, Međunarodni dio) 

 

Pravni izvor za radno mjesto pod rednim brojem 7. iz Javnog natječaja: 

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog 

rata i poslijeratnog razdoblja („Narodne novine“ broj: 143/12) 

 

Pravni izvor za radna mjesta pod rednim brojevima 8. i 9. iz Javnog natječaja: 

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ broj: 121/17) 

 

Pravni izvori za radna mjesta pod rednim brojevima 10. i 11. iz Javnog natječaja: 

- Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata  financiranih iz europskih 

strukturnih i investicijskih fondova  

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf 

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, 

Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i 

radna mjesta" („Narodne novine“ broj: 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17) 

 

Pravni izvori za radna mjesta pod rednim brojevima 12., 13., 14., 15., 16. i 17. iz Javnog 

natječaja: 

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ broj: 121/17) 

- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima 

Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija 

(https://branitelji.gov.hr/nacionalniprogram-psihosocijalne-i-zdravstvene-pomoci/863) 

 

Pravni izvori za provjeru znanja rada na računalu nisu predviđeni. 

 

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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