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Predgovor ministra hrvatskih branitelja 

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja kao središnje tijelo državne 

uprave obavlja poslove iz svog djelokruga i u granicama danih 

zakonskih ovlasti koje proizlaze iz Zakona o sustavu državne 

uprave i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih 

središnjih tijela državne uprave.  

Primarno, Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove 

koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, 

statusnih prava i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih 

vojnih invalida iz Domovinskog rata te članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata. U neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa Ministarstvo 

ostvaruje partnersku suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.  

Ministarstvo kontinuirano ulaže velike napore u traženju nestalih osoba, organizirano 

provodi ekshumaciju masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske te 

organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.    

Drugi upravni i stručni poslovi koji su u nadležnosti Ministarstva obuhvaćaju poslove čije je 

postupanje uređeno s više zakona, a odnose se na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, 

zaštitu žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu za vrijeme oružane agresije, zaštitu 

sudionika Drugog svjetskog rata te zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata. 

U svakodnevnom radu kao misiju Ministarstvo promiče vrijednosti Domovinskog rata te radi 

na očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika.  

Unaprjeđenjem opsega skrbi ostvareno je značajno poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih 

branitelja i članova njihovih obitelji, posebno zaštitom i očuvanjem zdravlja kroz provedbu 

preventivnih sistematskih pregleda te većom dostupnošću terapijskih postupaka koji se 

provode u Nacionalnom centru za psihotraumu i regionalnim centrima za psihotraumu kao i 

osnaživanjem i boljom dostupnošću prava na psihosocijalnu pomoć putem osnovanih 

Područnih jedinica Ministarstva. 

Ministarstvo je potaknulo i ostvarilo više projekata kojima se povećava stupanj obrazovanja i 

konkurentnost hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na tržištu rada. 
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Za prioritete u 2019. godini određeni su: 

- nastavak implementacije Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji primjenom mjera i programa propisanim ovim Zakonom 

- izrada nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji su obuhvaćeni Planom zakonodavnih 

aktivnosti za 2019. godinu koji se odnose na izradu i upućivanje u proceduru Zakona o 

osobama nestalim u Domovinskom ratu i Zakona o spomen-obilježjima Domovinskog rata  

- redovito praćenje rada Ministarstva i stanja izradom odgovarajućih stručnih podloga kao 

što su izvješća, elaborati i analize te jačanje svih kontrolnih/nadzornih mehanizama u sustavu 

- nastavak provedbe projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova s posebnim naglaskom 

na: projekt Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata, projekt Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj i početak 

izgradnje veteranskih centara, projekt Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata i 

projekt Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja 

- nastavak programa zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih  

obitelji, s posebnim naglaskom na djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja,  

djecu dragovoljaca i djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata 

- nastavak aktivnosti vezanih uz zdravstvenu i palijativnu skrb braniteljsko-stradalničke  

populacije. 

 

Uvod 

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je u svim tijelima državne uprave, pa tako i u 

Ministarstvu hrvatskih branitelja prema članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje 

ustrojstvo tijela državne uprave, te on sadrži: 

– opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice: 

• izrade nacrta propisa, 

• neposredne provedbe zakona i drugih propisa, 

• upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te 

• praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave, 

– podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve 

sadržane u strateškom planu. 

Podaci o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva 

realizirani su  kroz poseban dokument (registar rizika). 
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Metodologija rada 

Metodologija rada u godišnjem planiranju uključuje primjenu Uredbe o načelima za 

unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. 

Godišnji plan rada Ministarstva hrvatskih branitelja za 2019. godinu izrađen je sukladno 

prethodno navedenoj Uredbi te sadrži sljedeće podatke: 

 naziv ustrojstvene jedinice zadužene za ostvarivanje specifičnog cilja 

 specifični cilj i način ostvarenja istog te indikatore rezultata  

 naziv odgovorne ustrojstvene jedinice i rok za završetak zadataka 

 vrstu aktivnosti koja može biti: 

 Z - zakonodavna (npr. izrada nacrta prijedloga zakona, uredbi, pravilnika i sl.) 

P - provedbena (bilo koja aktivnost čije je provođenje propisano zakonom, uredbom,   

      planom rada, npr. pružanje stručne pomoći, provedba mjere stručnog     

      osposobljavanja i sl.) 

I - inspekcija/nadzor (npr. nadzor namjenskog utroška sredstava na terenu i sl.) 

A - praćenje i analiza (npr. izrada izvješća, evaluacija provedbe mjere i sl.) 

 referencu na program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020., strateški 

plan ili neke druge strateške/planske dokumente (ukoliko postoji). 

 

Izvori koji su korišteni prilikom izrade Godišnjeg plana rada su: 

 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja 

 postojeći planovi i strategije 

 drugi dokumenti iz ustrojstvenih jedinica. 
 

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada 

Prikaz aktivnosti prema vrstama 
 

Broj Naziv ustrojstvene jedinice 
Ukupan broj 

aktivnosti 

Broj aktivnosti prema vrsti* 

Z P I A 

1. Glavno tajništvo 24 12 18 6 0 

2. 
Samostalni sektor za javnu nabavu, 
ugovaranje, planiranje nabave i 
praćenje ugovornih obveza 

11 0 9 0 2 

3. 
Samostalni sektor za proračun i 
financije 

4 1 4 0 2 



4 

 

4. Uprava za pravne i stambene poslove 36 0 34 4 0 

5. Uprava za zatočene i nestale 11 0 11 0 10 

6. 
Uprava za hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata i članove njihovih 
obitelji 

107 2 101 1 5 

7. 
Uprava za savjetodavnu, 
psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć 

30 0 30 0 0 

8. 
Samostalna služba za unutarnju 
reviziju 

7 0 0 0 7 

UKUPNO 230 16 207 11 26 

*pojedine aktivnosti svrstane su pod više vrsta 

 
 
 

 
Prikaz specifičnih ciljeva koji se odnose na Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja, 
poglavlja iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i druge 
strateške/planske dokumente 

 

Broj Naziv ustrojstvene jedinice 
Ukupan broj 

specifičnih ciljeva 

Broj specifičnih 
ciljeva koji se 

odnose na strateški 
plan MHB, 
poglavlja iz 

Programa Vlade RH 
i dr. 

strateške/planske 
dokumente 

1. Glavno tajništvo 9 0 

2. 
Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, 
planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza 

5 0 

3. Samostalni sektor za proračun i financije 1 0 

4. Uprava za pravne i stambene poslove 11 11 

5. Uprava za zatočene i nestale 2 4 

6. 
Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
i članove njihovih obitelji 

24 24 

7. 
Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i 
zdravstvenu pomoć 

8 6 

8. Samostalna služba za unutarnju reviziju 3 2 

UKUPNO 63 47 
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Organizacijska struktura Ministarstva hrvatskih branitelja 



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 

Ministarstva hrvatskih branitelja te izrada prijedloga 

izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 

Izrađen prijedlog Uredbe o unutarnjem 

ustrojstvu odnosno izrađen prijedlog 

izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem 

ustrojstvu te upućen na donošenje Vladi 

Republike Hrvatske

Služba za organizacijske i 

radno-pravne poslove
Kontinuirano/po potrebi Z

Izrada Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva 

hrvatskih branitelja te izrada izmjena i dopuna Pravilnika 

o unutarnjem redu 

Izrađen Pravilnik o unutarnjem redu 

Ministarstva hrvatskih branitelja te izrađene 

izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 

redu 

Služba za organizacijske i 

radno-pravne poslove
Kontinuirano/po potrebi Z

Izrada prijedloga Plana prijma u Ministarstvo hrvatskih 

branitelja 

Izrađen prijedlog Plana prijma u 

Ministarstvo hrvatskih branitelja i upućen 

Ministarstvu uprave

Služba za razvoj i upravljanje 

ljudskim potencijalima

U vrijeme pripreme 

nacrta državnog 

proračuna za sljedeću 

kalendarsku 

godinu/prema uputi 

Ministarstva uprave

P

Provedba procesa zapošljavanja koji obuhvaća: pripremu 

teksta javnog natječaja i oglasa te raspisivanje istih, 

pružanje tehničke i administrativne pomoći Komisiji za 

provedbu javnih natječaja i oglasa u postupku odabira 

kandidata, izrada nacrta rješenja o prijmu u državnu 

službu

Doneseno rješenje o prijmu u državnu 

službu na neodređeno ili određeno vrijeme

Služba za razvoj i upravljanje 

ljudskim potencijalima
Kontinuirano P

Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti 

državnih službenika (izrada nacrta rješenja o rasporedu 

na radno mjesto, napredovanju, premještaju, prestanku 

državne službe)

Izrađena rješenja
Služba za razvoj i upravljanje 

ljudskim potencijalima
Kontinuirano P

Godišnji plan rada po ustrojstvenim jedinicama

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

1.

Usklađivanje organizacijske 

strukture s planovima i 

prioritetima Ministarstva 

hrvatskih branitelja

Učinkovito upravljanje i 

razvoj ljudskih potencijala
2.
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Izrada nacrta rješenja kojima se odlučuje o materijalnim i 

drugim pravima državnih službenika i namještenika 

temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike

Izrađena rješenja
Služba za organizacijske i 

radno-pravne poslove
Kontinuirano P

Stručno usavršavanje državnih službenika Uspješno završeno stručno usavršavanje
Služba za razvoj i upravljanje 

ljudskim potencijalima
Kontinuirano/po potrebi P

Vođenje zbirke isprava (osobnih dosjea) za svakog 

državnog službenika i namještenika 

Uspostavljena zbirka isprava (osobni 

očevidnici) za svakog državnog službenika i 

namještenika 

Služba za razvoj i upravljanje 

ljudskim potencijalima
Kontinuirano P

Unos i ažuriranje podataka o zaposlenima u Registar 

zaposlenih u javnom sektoru

Uneseni podaci o zaposlenima u Registar 

zaposlenih u javnom sektoru

Služba za organizacijske i 

radno-pravne poslove 
Kontinuirano P

Izrada nacrta ugovora o povjeravanju poslova vanjskim 

pružateljima usluga
Izrađeni ugovori

Služba za organizacijske i 

radno-pravne poslove
Po potrebi P

RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Izrada nacrta Zakona o osobama nestalima u 

Domovinskom ratu
Izrađen Nacrt prijedloga zakona

Sektor za normativnu 

djelatnost
I. kvartal Z

Izrada nacrta Zakona o spomen-obilježjima Domovinskog 

rata
Izrađen Nacrt prijedloga zakona

Sektor za normativnu 

djelatnost
II. kvartal Z

Z2.

Izrada  nacrta podzakonskih 

propisa iz nadležnosti 

Ministarstva hrvatskih 

branitelja

Izrada nacrta podzakonskih propisa predviđenih 

zakonima iz nadležnosti Ministrstva hrvatskih branitelja
izrađen prijedlog podzakonskog propisa

Sektor za normativnu 

djelatnost
Kontinuirano

Učinkovito upravljanje i 

razvoj ljudskih potencijala

Sektor za normativnu djelatnost

1.

Izrada nacrta zakona iz 

nadležnosti Ministarstva 

hrvatskih branitelja

Izrada nacrta ad-hoc zakona Izrađen Nacrt prijedloga zakona
Sektor za normativnu 

djelatnost

2.

Kontinuirano Z
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Suradnja s dužnosnicima Ministarstva hrvatskih 

branitelja, Službom za analitiku i informatizaciju 

Ministarstva hrvatskih branitelja te Uredom Vijeća za 

nacionalnu sigurnost (UVNS) i Zavodom za sigurnost 

informacijskih sustava (ZSIS). 

Proveden interni nadzor nad provedbom 

mjera i standarda informacijske sigurnosti. 

Ažurirane evidencije vezane za pristup i 

postupanje s klasificiranim podacima. U 

suradnji sa ZSIS-om provedeno ispitivanje 

ranjivosti Web aplikacija.

Savjetnica za informacijsku 

sigurnost, 

Odjel za sigurnosne poslove i 

uredsko poslovanje

Kontinuirano Z/P/I

2.

Učinkovita, ekspeditivna i 

jednoobrazna obrada svih 

pismena Ministarstva 

hrvatskih branitelja

Izrada Plana klasifikacijskih oznaka stvaralaca i primalaca 

akata Ministarstva hrvatskih branitelja, Pravilnika o 

zaštiti i čuvanju arhivskog i dokumentarnog gradiva i 

Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja sukladno 

nalogu Hrvatskog državnog arhiva.

Izrađen Plan klasifikacijskih oznaka 

stvaralaca i primalaca akata Ministarstva 

hrvatskih branitelja, Pravilnik o zaštiti 

arhivskog i dokumentarnog gradiva i 

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja 

uz suglasnost Hrvatskog državnog arhiva.

Odjel za sigurnosne poslove i 

uredsko poslovanje

Kontinuirano/Plan 

klasifikacijskih oznaka 

stvaralaca i primalaca 

akata Ministarstva 

izrađen u siječnju 2019./ 

Pravilnik o zaštiti 

arhivskog i 

dokumentarnog gradiva i 

Posebnog popis gradiva s 

rokovima čuvanja izrađen 

do 28. veljače 2019. 

Z/P/I

Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove

Z/P/I

1.

Učinkovita provedba propisa 

iz  područja informacijske 

sigurnosti

Provedba postupka sigurnosnog informiranja dužnosnika 

i službenika Ministarstva hrvatskih branitelja koji 

postupaju s i pristupaju klasificiranim podacima

Potpisane Izjave o postupanju s 

klasificiranim podacima, sigurnosno 

informiranje dužnosnika i službenika, 

ažurirane evidencije, obaviješten Ured 

Vijeća za nacionalnu sigurnost o 

sigurnosnom informiranju dužnosnika 

Ministarstva

Savjetnica za informacijsku 

sigurnost, 

Odjel za sigurnosne poslove i 

uredsko poslovanje

Kontinuirano 

8
Godišnji plan rada

Ministarstvo hrvatskih branitelja



Osiguravanje adekvatnih 

radnih i sigurnih uvjeta za 

rad i boravak djelatnika u 

poslovnom objektu, prijevoz 

dužnosnika i službenika na 

zadane aktivnosti i 

događanja

Na dnevnoj bazi zaprimanje zahtjeva djelatnika vezano uz 

sve nepravilnosti u radnim prostorima i prostorijama za 

zajedničko korištenje, koordinanje poslova s tvrtkom za 

tehničku i fizičku zaštitu imovine, tvrtkom za održavanje, 

tvtkama za serviranje i dr., zaprimanje i postupanje po 

zahtjevima za prijevoz dužnosnika i službenika te dostavu 

pošte, koordiniranje poslova vezanih uz održavanje 

službenih vozila

Uspješna provedba poslova tehničke zaštite 

te sukladno utvrđenim rizicima povećana 

sigurnost korisnika i djelatnika Ministarstva. 

Obnovljen vozni park Ministarstva. 

Odjel za zaštitu na radu i 

tehničke poslove

Kontinuirano 

Z/P/I

Z/P/I

Z/P/I

3.

Učinkovita provedba propisa 

iz područja zaštite na radu i 

zaštite od požara  

Organiziranje redovnih osposobljavanja za novopristigle 

zaposlenike i one koji nisu prošli proces edukacije u 

suradnji s nadređenim službenicima ustrojstvenih 

jedinica Ministarstva, administrativna priprema i 

organiziranje pregleda kod doktora medicine rada i 

suradnja.

Suradnja s ovlaštenim tvrtkama koje izrađuju planove, 

obavljaju preglede i ispitivanja i predlažu mjere za 

poboljšanje stanja. Provođenje obveznih redovnih i 

izvarednih ispitivanja i pregleda svih uređaja i sredstava 

za rad, upućivanje djelatnika i vozača na zdravstvene 

preglede i preglede vidnih sposobnosti

Osposobljeni zaposlenici za rad na siguran 

način, izrađeni Planovi te sukladno 

utvrđenim rizicima povećana sigurnost 

korisnika i djelatnika Ministarstva. Redoviti 

tijek provedbe i apsorpcije sredstava.

Stručnjak zaštite na radu, 

Odjel za zaštitu na radu i 

tehničke poslove

Kontinuirano 

4.

Učinkovita, ekspeditivna i 

jednoobrazna obrada svih 

pismena Ministarstva 

hrvatskih branitelja

2.

Provođenje internog nadzora nad provedbom mjera iz 

područja uredskog poslovanja koji se odnose na prijam 

pismena, njihove dostave u rad i otpremu predmeta i 

akata te pohranu arhivskog i dokumentarnog gradiva u 

suradnji s nadređenim službenicima ustrojstvenih 

jedinica.

Izvršiti postupak izlučivanja arhivskog i dokumentarnog 

gradiva u suradnji s ustrojstvenim jednicima Ministarstva.

Nastaviti uspješnu suradnju s Hrvatskim državnim 

arhivom u izradi pravilnika vezanih za zaštitu i čuvanje 

arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Poslovi uredskog poslovanja obavljaju se 

učinkovito i u propisanim rokovima.

Odjel za sigurnosne poslove i 

uredsko poslovanje
Kontinuirano
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Održavanje i nadogradnja operativnog i mrežnog sustava 

te informatičke opreme Ministarstva hrvatskih branitelja 

Instaliran operativni i mrežni sustav te 

informatička oprema Ministarstva hrvatskih 

branitelja uredno radi

Služba za analitiku i 

informatizaciju
Kontinuirano P

Sudjelovanje u provedbi projekta sufinanciranog 

sredstvima EU fondova Integrirani informacijski sustav 

Ministarstva hrvatskih branitelja  i sudjelovanje u 

pripremi i provedbi EU projekta Digitalizacija arhivskog 

gradiva iz Domovinskog rata

Realizirani EU projekti
Služba za analitiku i 

informatizaciju

Kontinuirano/za vrijeme 

trajanja EU projekata
P

Provedba Sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu, 

pristup i korištenje podataka, sklopljenog između 

Ministarstva hrvatskih branitelja, MUPa i MORHa s ciljem 

razmjene, pristupa i korištenja službenih podataka o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, članovima 

obitelji smrtno stradalih i nestalih  hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz 

Domovinskog rata i članovima obitelji svih hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata, kao i razmjene podataka 

o njihovim statusima i ostvarenim pravima koje 

sporazumne strane imaju u okviru svoje nadležnosti

Uspostavljen web servis između 

Ministarstva hrvatskih branitelja, MUPa i 

MORHa putem kojeg  imenovana 

ministarstva razmjenjuju, pristupaju i koriste 

službene podatke o o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata, članovima obitelji 

smrtno stradalih i nestalih  hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim 

ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog 

rata i članovima obitelji svih hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata, kao i o 

njihovim statusima i ostvarenim pravima 

Služba za analitiku i 

informatizaciju
31.12.2019. P

P

Služba za analitiku i informatizaciju

1.

Osigurati rad Ministarstva 

hrvatskih branitelja u 

području informacijsko-

komunikacijske tehnologije

Uspostaviti web servise s ciljem razmjene službenih 

podataka između Ministarstva hrvatskih branitelja i 

drugih tijela državne uprave

Uspostavljen web servis između 

Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih 

tijela državne uprave

Služba za analitiku i 

informatizaciju
31.12.2019.

10
Godišnji plan rada

Ministarstvo hrvatskih branitelja



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Priprema, izrada i objava godišnjeg plana nabave 

Ministarstva hrvatskih branitelja, te izmjene i dopune 

istog putem Elektroničkog oglasnika javne nabave 

Republike Hrvatske

Izrađen i objavljen godišnji plan nabave te 

izmjene i dopune istog

Služba za planiranje nabave i 

praćenje ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Kontrola odvija li se nabava sukladno Planu nabave u 

pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene 

istih

Unutarnja revizija nabave 

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Nabava svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća 

jednostavnu nabavu kao i provođenje postupaka javne 

nabave

Provedeni postupci javne i jednostavne 

nabave

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Samostalni sektor za javnu nabavu vrši pregled i ocjene 

ponuda u dijelu iz svoje nadležnosti, te zajedno s drugim 

članovima stručnog povjerenstva za svaki pojedini 

predmet nabave sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni 

ponuda primjenjujući kriterije ENP-a s prijedlogom za 

donošenje Odluke o odabiru/Odluke o nabavi. 

Odluke o odabiru / Odluke o nabavi

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Vrši se ažuriranje svih potrebnih dokumenta  s 

odabranim ponuditeljem, te brine o dostavi potrebnih 

jamstava

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Definiranje ugovornih obveza sukladno Dokumentaciji o 

nabavi, Zakonu o javnoj nabavi,  Zakonu o obveznim 

odnosima te drugim pozitivnim propisima ovisno o 

predmetu nabave

Ugovori i okvirni sporazumi

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Realizacija nabave kao 

preduvjet učinkovitog 

poslovanja Ministarstva 

hrvatskih branitelja

2.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, UGOVARANJE, PLANIRANJE NABAVE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA

1.

Transparentnost podataka 

te očuvanje integriteta 

nabavnih kategorija 

Ministarstva hrvatskih 

branitelja
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Praćenje i analiza izvršenja ugovornih obveza (ugovor ili 

okvirni sporazum) radi sprječavanja neurednog 

ispunjavanja ugovornih obveza u smislu kvalitete, 

kvantitete, rokova, jamstava i slično

Evidencija ugovora / okvirnih sporazuma

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

Primjenjujući Odluku o nabavnim kategorijama 

Samostalni sektor sukladno uputama Središnjeg državnog 

ureda za središnju javnu nabavu provodi postupke 

nabave za sve nabavne kategorije iskazujući potrebe 

Ministarstva hrvatskih branitelja

Ugovori i okvirni sporazumi
Služba za planiranje nabave i 

praćenje ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

3.

Realizacija potreba nabavnih 

kategorija putem središnje 

javne nabave u svrhu 

učinkovitog poslovanja 

Ministarstva hrvatskih 

branitelja

U provedbi okvirnih sporazuma i primjenjujući upute 

Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 

Ministarstvo provodi postupke mini nadmetanja, te 

priprema i izrađuje ugovore po svim nabavnim 

kategorijama

Ugovori 

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
P

4.
Vođenje evidencije o 

provedenim postupcima 

Vođenje evidencije i priprema izvješća o provedenim 

postupcima jednostavne i javne nabave, te javne nabave 

za nabavne kategorije središnje javne nabave

Evidencija ugovora / okvirnih sporazuma i 

izvješća

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
A

5. Vođenje registra ugovora
Izrada i unos u baze podataka EOJN RH ugovora i okvirnih 

sporazuma potrebnih za Registar ugovora
Registar ugovora

Služba za javnu nabavu i 

ugovaranje; Služba za 

planiranje nabave i praćenje 

ugovornih obveza

Kontinuirano, a 

zaključno do 31.12.2019.
A

2.

Realizacija nabave kao 

preduvjet učinkovitog 

poslovanja Ministarstva 

hrvatskih branitelja

12
Godišnji plan rada

Ministarstvo hrvatskih branitelja



RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Izrada prijedloga financijskog plana Ministarstva, 

preraspodjele i izmjene financijskog plana te propisana 

financijska izvješća

Izrađen prijedlog financijskog plana 

Ministarstva, preraspodjele i izmjene 

financijskog plana te propisana financijska 

izvješća

Samostalni sektor za 

proračun i financije, Služba 

za plan i analizu

Definirano Zakonom o 

proračunu i rokovima 

određenim od strane 

Ministarstva financija

P/Z/A

Koordinacija poslova vezanih za razvoj financijskog 

upravljanja i kontrola, te uspostavljanje sustava 

izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja 

proračunskim sredstvima po programima koje provode 

upravne organizacije Ministarstva

Izvještaji o utrošku sredstava moraju biti 

točni i dostavljeni ustrojstvenim jedinicama 

najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za 

prethodni mjesec

Samostalni sektor za 

proračun i financije, Služba 

za plan i analizu

Jednom mjesečno 

(najkasnije do 5. u 

tekućem mjesecu za 

prethodni mjesec)

P/A

Obavljanje poslova proračunskog računovodstva i 

koordiniranje izvršenja proračunskih rashoda putem 

državne riznice

Financijski izvještaji moraju biti 

vjerodostojni i izrađeni u rokovima koji su 

definirani Pravilnikom o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu

Samostalni sektor za 

proračun i financije, Služba 

za računovodstvene poslove

Kontinuirano P

Obavljanje poslova platnog prometa te priprema isplate 

korisnicima trajnih prava temeljem zahtjeva 

prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi

Trajna prava moraju biti isplaćena najkasnije 

do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a 

računi plaćeni u skladu s rokovima dospijeća

Samostalni sektor za 

proračun i financije, Služba 

za računovodstvene poslove

Kontinuirano (trajna 

prava najkasnije do 15. u 

tekućem mjesecu za 

prethodni mjesec)

P

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1.

Potpora ostvarenju ciljeva 

Ministarstva

(stručna služba)
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 
Sektor za upravne i pravne poslove

Točka 10. Programa Vlade RH za 

2016.-2020.
P

2.

Rješavanje statusa i prava 

hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji 

Omogućiti kontinuitet i unaprijediti sustav pružanja 

adekvatne skrbi braniteljsko - stradalničkoj populaciji 

kroz osiguranje dosljedne provedbe zakonodavnog okvira 

i rješavanja u propisanim rokovima

Postotak, (broj rješenih u odnosu na broj 

zaprimljenih predmeta)
Služba za upravni postupak Kontinuirano

Točka 10. Programa Vlade RH za 

2016.-2020.
P

1.
Rješavanje pitanja civilnih 

žrtava i stradalnika rata 

Omogućiti kontinuitet u pružanju adekvatne skrbi vojnim 

i civilnim ratnim stradalnicima kroz osiguranje dosljedne 

provedbe zakonodavnog okvira i rješavanja u propisanim 

rokovima

Postotak, (broj rješenih u odnosu na broj 

zaprimljenih predmeta)
Služba za upravni postupak Kontinuirano

Točka 10. Programa Vlade RH za 

2016.-2020.
P

4.
Izvršenje pravomoćnih i 

ovršnih sudskih presuda

Kontinuirana suradnja s Državnim odvjetništvom kako bi 

se iskoristila raspoloživa pravna sredstva i osporili tužbeni 

zahtjevi protiv Ministarstva i uspjelo u tužbama protiv 

stranaka

Povećanje broja predmeta okončanih 

presudama u korist Ministarstva

Služba za suradnju s 

pravosudnim tijelima i 

rješavanje po predstavkama 

i pritužbama

Kontinuirano
Točka 10. Programa Vlade RH za 

2016.-2020.
P

3.

Rješavanje statusa i prava 

žrtava seksualnog nasilja iz 

Domovinskog rata

Regulirati pravni status žrtve, osigurati društveno 

priznanje i temeljno pravo žrtve na obeštećenje putem 

zakonitog rješavanja

Postotak, (broj rješenih u odnosu na broj 

zaprimljenih predmeta)

Povjerenstvo za žrtve 

seksualnog nasilja
Kontinuirano
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Kontrola zakonitosti rješenja o pravu na novčanu 

naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove 

njihovih obitelji

Broj predmeta u kojima je obavljena 

kontrola - do 3000

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontrola će se obavljati 

kontinuirano ovisno o 

dostavi predmeta na 

kontrolu od strane 

prvostupanjskog tijela

I/P

Kontrola i upućivanje na isplatu rješenja o pravu na 

jednokratnu novčanu pomoć prema članku 118. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji

Broj predmeta koji su upućeni na isplatu i 

broj predmeta koji su vraćeni 

prvostupanjskim tijelima radi dopune ili 

ispravka - 500

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano i odmah po 

zaprimanju predmeta
I/P

Provođenje neposrednog upravnog nadzora u uredima 

državne uprave i nadležnom upravnom tijelu Grada 

Zagreba u predmetima provođenja prvostupanjskog 

postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o  

statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke 

populacije 

Broj obavljenih nadzora - 6

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kraj 2019. I

Izrada nalaza i mišljenja o provedenom nadzoru, 

predlaganje mjera za otklanjanje nepravilnosti i praćenje 

postupanja po predloženim mjerama

Broj izrađenih nalaza i mišljenja - 6

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Nakon obavljenog 

nadzora
I

Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje

1. 

Upravni nadzor nad 

zakonitošću rada i 

postupanja ureda državne 

uprave u županijama i 

nadležnog upravnog tijela 

Grada Zagreba

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019.-2021. godine, cilj 2. 

Primjereno zadovoljavanje potreba 

vojnih i civilnih invalida rata, 

sudionika rata te članova njihovih 

obitelji i Program Vlade za mandat 

2016.-2020. - 10.1. Hrvatskih 

branitelji i Domovinski rat
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Sa osobama kojima je dodijeljen stan u državnom 

vlasništvu zaključiti ugovor o najmu stana te zadužiti 

plaćanje najamnine

Broj izrađenih ugovora o najmu stana - 70

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Nakon dodjele stana P

Za osobe koje ostvare pravo na otkup stana zaključiti 

ugovor o kupoprodaji stana, a s osobama koje zaključe 

ugovor o stambenom kreditu zaključiti ugovor o 

kupoprodaji stana s pridržanim pravom vlasništva

Broj zaključenih ugovora o kupoprodaji - 150

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Radi naplate dugovanja za najam poslati opomene pred 

ovrhu te od nadležnog Općinskog državnog odvjetništva 

zatražiti pokretanje ovršnog postupka

Broj poslanih opomena - 200 opomena i broj 

prijedloga za ovrhu - 100 prijedloga

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

31.12.2019. P

Izdavanje tabularnih isprava nakon konačne otplate stana Broj izdanih tabularnih isprava - 125

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Odmah po otplati 

stambenog kredita
P

Izdavanje brisovnih očitovanja po konačnoj otplati 

obročne cijene stana 
Broj izdanih brisovnih očitovanja - 20

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Odmah po otplati 

obročne cijene stana
P

Kontrola korištenja stanova danih u najam te pokretanje 

postupka protiv osoba koje stan ne koriste sukladno 

zakonu i zaključenom ugovoru o najmu stana

Broj raskinutih ugovora o najmu stana - 20

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

31.12.2019. P

Plaćanje pričuve i režijskih troškova za prazne stanove 

koji su na upravljanju Ministarstva hrvatskih branitelja 

Broj stanova za koje su plaćeni računi - 60 

stanova

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano po 

zaprimanju računa
P

Plaćanje pričuve umjesto obveznika plaćanja radi 

izbjegavanja ovršnih postupaka te pokretanje postupaka 

regresne naplate od osoba umjesto kojih je plaćena 

pričuva

Broj pokrenutih regresnih postupaka - 20 

postupaka

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

31.12.2019. P

Korisnicima stambenih kredita i financijskih potpora 

poslat će se obavijesti o potrebi pravdanja dodijeljenih 

sredstava

Broj poslanih obavijesti - 300 

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Obavijest osobama koje su opravdale sredstva da su 

sredstva opravdana

Broj osoba koje su opravdale dodijeljena 

sredstva -250

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Po dostavi dokaza o 

pravdaju sredstava
P

Obavijesti osobama koje su djelomično opravdale 

dodjeljena sredstva o potrebi dostave dodatnih dokaza
Broj osoba kojima su poslane obavijesti - 50

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Pokretanje postupaka prema osobama koje u ranijim 

godinama i u 2019.. godini nisu opravdale dodijeljena 

sredstva

Broj pokrenutih postupaka - 100

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

2. 

Gospodarenje stambenim 

fondom Ministarstva 

hrvatskih branitelja:  

Ministarstvo na upravljanju  

prosječno ima oko 2500 

stanova od kojih je oko 450 

dano u najam. 138 osoba još 

otplaćuje obrčno cijenu 

stana kojeg su dobili na 

otkup 

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019.-2021. godine, cilj 2. 

Primjereno zadovoljavanje potreba 

vojnih i civilnih invalida rata, 

sudionika rata te članova njihovih 

obitelji i Program Vlade za mandat 

2016.-2020. - 10.1. Hrvatskih 

branitelji i Domovinski rat

3.
Praćenje namjenskog 

korištenja ostvarenih prava

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019.-2021. godine, cilj 2. 

Primjereno zadovoljavanje potreba 

vojnih i civilnih invalida rata, 

sudionika rata te članova njihovih 

obitelji 

16
Godišnji plan rada

Ministarstvo hrvatskih branitelja



U suradnji s poslovnom bankom pratiti plaćanje 

stambenih kredita te slati obavijesti dužnicima o obvezi 

plaćanja stambenih kredita i mogućnostima otplate istih

Broj poslanih obavijesti - 400 

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Obavijest nasljednicima o potrebi podmirenja duga i 

mogućnostima sukladno odredbi članka 22., 26. i 27. 

Uredbe o stambenom zbrinjavanju smrtno stradalih i 

nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih 

invalida i dragovoljaca Domovinskog rata (NN, 57/2018)

Broj poslanih obavijesti - 30

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Raskid ugovora o stambenom kreditu zbog 

neispunjavanja obveza iz istog 
Broj raskinutih ugovora -20

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Dodjela stanova Broj dodijeljenih stanova - 50
Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Dodjela stambenih kredita Broj dodijeljenih stambenih kredita - 240
Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Dodjela financijskih potpora Broj dodijeljenih financijskih potpora - 250
Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Pravo na kupnju stana prema članku 98. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji

Broj osoba koje su ostvarile pravo na kupnju 

stana prema članku 98. Zakona - 50

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

4. 

Kontrola plaćanja stambenih 

kredita - aktivnih stambenih 

kredita ima 5966

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019.-2021. godine, cilj 2. 

Primjereno zadovoljavanje potreba 

vojnih i civilnih invalida rata, 

sudionika rata te članova njihovih 

obitelji  

Osobama koje su zainteresirane za reprogam stambenog 

kredita odobriti isti 
Broj odobrenih reprograma  -100

Sektor za nadzor 

prvostupanjskih tijela i 

gospodarenje

Kontinuirano P

Sektor za stambeno zbrinjavanje

1.

Stambeno zbrinjavanje 

članova obitelji smrtno 

stradalih i nestalih hrvatskih 

branitelja te HRVI i 

dragovoljaca iz 

Domovinskog rata

Program Vlade za mandat 2016. - 

2020. - 10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat te Strateški plan 

Ministarstva hrvatskih branitelja za 

razdoblje od 2019.-2021. godine, 

cilj 2. Primjereno zadovoljavanje 

potreba vojnih i civilnih invalida 

rata, sudionika rata te članova 

njihovih obitelji
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Organizirana stambena izgradnja

Nastavak izgradnje stanova u Mokošici - 108 

stanova, nastavak izgradnje stanova u 

Imotskom - 24 stana 

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Preuzimanje stanova drugih državnih tijela 
Broj preuzetih stanova drugih državnih tijela 

- 30

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Sanacija stanova koji su preuzeti od drugih državnih tijela 

ili prijašnjih korisnika, a koji će se nakon sanacije 

dodijeliti novim korisnicima

Broj saniranih stanova 30
Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Nastavak dogovora s jedinicama lokalne samouprave radi 

dodjele zemljišta za organiziranu stambenu izgradnju

Dodjeljena zemljišta za organiziranu 

stambeni izgradnju - 3

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Kupnja stanova od Agencije za pravni promet i 

posredovanje nekretninama
Broj kupljenih stanova - 20

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Donesena rješenja o pravu na prilagodbu prilaza do 

zgrade, stana i prilagodbu stana
Broj donesenih rješenja - 10

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Izvedeni radovi na prilagodbama Broj izvedenih radova - 7
Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

Donesena rješenja o zamjeni nekretnina u slučaju da nije 

moguće izvesti prilagodbu ili ista nije isplativa
Broj donesenih rješenja - 2

Sektor za stambeno 

zbrinjavanje
Kontinuirano P

3. 
Prlagodba prilaza do zgrade i 

prilagodba stana

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja  za razdoblje 

2019.-2021. godine, cilj 2. 

Primjereno zadovoljavanje potreba 

vojnih i civilnih invalida rata, 

sudionika rata te članova njihovih 

obitelji

2.

Povećanje broja stambenih 

objekata za stambeno 

zbrinjavanje stradalnika iz 

Domovinskog rata

Program Vlade za mandat 2016. - 

2020. - 10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat te Strateški plan 

Ministarstva hrvatskih branitelja za 

razdoblje od 2019.-2021. godine, 

cilj 2. Primjereno zadovoljavanje 

potreba vojnih i civilnih invalida 

rata, sudionika rata te članova 

njihovih obitelji
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Prikupljanje saznanja o nestalim osobama i 

neregistriranim grobnim mjestima

Održanje postojane razine prikupljenih 

saznanja o nestalim osobama ili/i 

neregistriranim mjestima masovnih i 

pojedinačnih grobnica u kontinuitetu

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o nestalim 

osobama u Domovinskom 

ratu

Kontinuirano P/A

Prikupljanje, obrada i vođenje evidencije o osobama 

nestalim tijekom Domovinskog rata

Pouzdan, točan i ažuran sustav podataka za 

traženje nestalih osoba i identifikaciju 

posmrtnih ostataka, izdavanje uvjerenja, 

rješavanje upita nadležnih tijela, udruga i 

građana te izradu redovitih izvješća i analiza

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o nestalim 

osobama u Domovinskom 

ratu

Kontinuirano P/A

Terenska istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka 

žrtava Domovinskog rata iz masovnih, pojedinačnih i 

zajedničkih grobnica

Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta 

u odnosu na prikupljena saznanja o 

mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih 

grobnica

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o nestalim 

osobama u Domovinskom 

ratu

Kontinuirano P/A

Prikupljanje, obrada i vođenje evidencije o ekshumiranim 

posmrtnim ostacima

Pouzdan, točan i ažuran sustav podataka o 

ekshumiranim posmrtnim ostacima iz 

masovnih, pojedinačnih i zajedničkih 

grobnica za potrebe istraga kaznenih dijela 

pred nacionalnim i međunarodnim 

sudovima, izdavanje uvjerenja, rješavanje 

upita nadležnih tijela, udruga i građana te 

izradu redovitih izvješća

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o nestalim 

osobama u Domovinskom 

ratu

Kontinuirano P/A

Obrada i identifikacija ekshumiranih i preuzetih 

posmrtnih ostataka

Povećanje udjela obrađenih posmrtnih 

ostataka u odnosu na broj neidentificiranih 

posmrtnih ostataka

Služba za obradu i 

identifikaciju posmrtnih 

ostataka te pogrebnu skrb

Kontinuirano P/A

UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandat 2016.-2020.

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja 2019.-2021.

Odgovarajuće odluke i zaključci 

Vlade Republike Hrvatske 

(npr. Odluka o osnivanju 

Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za zatočene i nestale 

osobe NN 44/2017)

Godišnji plan rada Ministarstva 

hrvatskih branitelja

 

Rješavanje sudbine osoba 

nestalih u Domovinskom 

ratu

1.
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Sahrana identificiranih žrtava

Zadržavanje udjela sahranjenih osoba 

sukladno željama obitelji u odnosu na broj 

identificiranih posmrtnih ostataka

Služba za obradu i 

identifikaciju posmrtnih 

ostataka te pogrebnu skrb

Kontinuirano P/A

Sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Zakona o 

osobama nestalim u Domovinskom ratu
Izrađen Nacrt prijedloga zakona

Sektor za traženje osoba 

zatočenih i nestalih u 

Domovinskom ratu

I. tromjesječje

Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade 

Republike Hrvatske za 2018. godinu P

RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Prikupljanje i obrada podataka i arhivske građe o 

mjestima stradanja

Održavanje postojećeg broja prikupljenih i 

obrađenih podataka o mjestima stradanja

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o žrtvama Drugog 

svjetskog rata i poslijeratnog 

razdoblja

Kontinuirano P/A

Terensko istraživanje mjesta stradanja, probno iskapanje 

i ekshumacija posmrtnih ostataka

Održavanje postojećeg broja istraženih 

mjesta stradanja (izvida, probnih iskapanja 

i/ili ekshumacija) 

Služba za prikupljanje, 

obradu i istraživanje 

saznanja o žrtvama Drugog 

svjetskog rata i poslijeratnog 

razdoblja

Kontinuirano P/A

Trajno dostojno zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih 

ostataka

Održavanje broja ekshumiranih i dostojno 

zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog 

svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja

Služba za obilježavanje 

mjesta masovnih grobnica i 

suradnju s organizacijama 

civilnog društva

Kontinuirano P/A

Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

1.
Utvrđivanje, obilježavanje i 

trajno održavanje groblja 

žrtava Drugog svjetskog rata 

i poslijeratnog razdoblja

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja 2019.-2021.

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandat 2016.-2020.

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja 2019.-2021.

Odgovarajuće odluke i zaključci 

Vlade Republike Hrvatske 

(npr. Odluka o osnivanju 

Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za zatočene i nestale 

osobe NN 44/2017)

Godišnji plan rada Ministarstva 

hrvatskih branitelja

 

Provedba Okvirnog plana za rješavanje pitanja nestalih 

osoba iz sukoba na području bivše Jugoslavije

Aktivno sudjelovanje na multilateralnim 

sastancima Skupine za nestale osobe 

sukladno dvogodišnjem planu aktivnosti za 

provedbu Okvirnoga plana

Sektor za traženje osoba 

zatočenih i nestalih u 

Domovinskom ratu

Kraj 2020.

Okvirni plan za rješavanje pitanja 

osoba nestalih iz sukoba na 

području bivše Jugoslavije

P/A

Rješavanje sudbine osoba 

nestalih u Domovinskom 

ratu

1.
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgovoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

1.

Otpis kredita po Kreditnom 

programu 

samozapošljavanja 

razvojačenih pripadnika 

Hrvatske vojske

Zaprimanje zamolbi i dokumentacije, pregled i  priprema 

iste za razmatranje na sastanku Povjerenstva za 

razmatranje zamolbi za otpis kredita iz Kreditnog 

programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske 

vojske, priprema nacrta prijedloga odluke o otpisu 

kredita korisnicima za koje je povjerenstvo ustanovilo 

kako ispunjavaju uvjete za otpis i upućivanje iste 

nadležnom Ministarstvu financija

Pripremljen nacrt prijedloga odluke o otpisu 

i popis korisnika koji udovoljavaju uvjetima 

za otpis upućeni nadležnom Ministarstvu 

financija

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata, 

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Kontinuirano 

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Odluka Vlade Republike Hrvatske o 

izmjenama uvjeta kredita po 

kreditnom programu zapošljavanja 

razvojačenih pripadnika hrvatske 

vojske (NN 102/15)

P

2.
Sufinancirati ortopedska i 

ostala medicinska pomagala

Zaprimanje zamolbi i dokumentacije, pregled i  priprema 

iste za razmatranje na sastanku Povjerenstva za 

ortopedska i druga medicinska pomagala, izrada i 

potpisivanje ugovora o sufinanciranju te isplata sredstava

Sklopljeni svi ugovori i isplaćena odobrena 

financijska sredstva

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata,

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Kontinuirano

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

9.1. Sustav socijalne skrbi

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P

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
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3.

Osigurati ostvarivanje prava 

HRVI iz Domovinskog rata I. 

skupine na usluge osobe za 

pružanje njege i pomoći

Zaprimanje zahtjeva i cjelokupnog spisa predmeta od 

nadležnog prvostupanjskog tijela, obrada i priprema za 

razmatranje na sastanku Stručnog povjerenstva za 

davanje mišljenja o izboru osoba koje pružaju njegu i 

pomoć HRVI iz Domovinskog rata, izrada zapisnika i 

donošenje  Mišljenja Stručnog povjerenstva

Otpremanje Mišljenja Stručnog povjerenstva 

nadležnom prvostupanjskom tijelu radi 

donošenja rješenja o izboru njegovatelja

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata,

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Kontinuirano

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

9.1. Sustav socijalne skrbi

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P

4.

Provođenje Projekta 

rješavanja pristupačnosti 

objektima osoba s 

invaliditetom

Priprema i objava objava javnog poziva, zaprimanje 

zahtjeva , priprema zahtjeva i organiziranje sastanka 

Radne skupine za Projekt rješavanja pristupačnosti 

objektima osoba s invaliditetom, priprema ugovora o 

sufinanciranju i isplata sredstava

Sklopljeni svi ugovori i isplaćena odobrena 

financijska sredstva

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata,

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Kontinuirano do 

31.12.2019. 

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

9.1. Sustav socijalne skrbi

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P
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Priprema  podataka o korisnicima za postupak javne 

nabave za ugradnju prilagodbi u osobne automobile

Dostavljeni podaci nadležnom sektoru radi 

provođenja postupka javne nabave
Jednokratno P

Suradnja s uredima državne uprave radi provedbe 

upravnog postupka i donošenja rješenja o priznavanju 

prava

Upućena uputa i naputak uredima državne 

uprave s podacima o korisnicima koji 

ostvaruju pravo u tekućoj godini

Kontinuirano do dodjele 

osobnih automobila
P

Priprema odluka o dodjeli osobnog automobila 

Uručeni osobni automobili/isplaćena 

novčana protuvrijednost osobnog 

automobila

Kontinuirano do 

31.12.2019. 
Z

Informiranje potencijalnih korisnika s pravom i načinom 

ostvarivanja prava 

Izrađeni i dostavljeni odgovori i pružene 

informacije
Kontinuirano P

Pribavljanje izračuna iznosa za isplatu prava na naknadu 

za kupljene udžbenike 

Izračun dostavljen provoditeljima upravnog 

postupka 
Srpanj 2019. P

Priprema javnog poziva za sufinanciranje pripremnih 

tečajeva za polaganje ispita državne mature, odnosno 

razredbene ispite za upis na visoka učilišta radi postizanja 

bolje konkurentnosti djece smrtno stradalih ili nestalih 

hrvatskih branitelja, djece HRVI, djece dragovoljaca, 

hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata, 

zaprimanje i obrada zahtjeva za sufinanciranje,  

održavanje sjednice povjerenstva, izrada odluka o 

sufinanciranju troškova pripremnih tečajeva te isplata 

sredstava   

Isplaćene odluke o sufinanciranju troškova 

pripremnih tečajeva
31.12.2019. P

5.

Dodjela osobnih automobila 

s ugrađenim odgovarajućim 

prilagodbama HRVI 100% I. 

skupine

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata, 

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

6.

Osigurati ostvarivanje prava 

na besplatne udžbenike i 

financirati pripremne 

tečajeve za upis na visoka 

učilišta

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata,

Odjel za članove obitelji 

smrtno stradalih hrvatskih 

branitelja

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji
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7.

Osigurati dodjelu 

jednokratnih novčanih 

pomoći u neupravnom 

postupku

Zaprimanje zamolbi, provjeravanje i obrada zaprimljene 

dokumentacije, traženje nadopuna u slučaju nedostatne 

dokumentacije te upućivanje zamolbi na razmatranje 

Povjerenstvu za dodjelu jednokratne novčane pomoći , 

izrada pojedinačnih odluka i dostava istih korisnicima i 

sektoru nadležnom za isplatu

potpisane odluke o isplati odobrenih 

novčanih iznosa i  uplata na račun korisnika

Služba za skrb o 

stradalnicima iz 

Domovinskog rata, 

Odjel za HRVI iz 

Domovinskog rata

Kontinuirano

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P

Zaprimanje i obrada naloga za plaćanje troškova ukopa 
Nalozi obrađeni i upućeni na plaćanje ili 

vraćeni UDU-ima na ispravak ili dopunu 
Kontinuirano P

Priprema ugovora o izvođenju Mirozova na ukopima 

umrlih hrvatskih branitelja
Sklopljeni ugovori o mirozovu Kontinuirano P

Zahtjev za provedbu postupka javne nabave zastava za 

prekrivanje lijesa pokojnika te distribucija prema 

Uredima državne uprave

Osiguran dovoljan broj zastava sklapanjem 

godišnjeg ugovora o isporuci 
Kontinuirano P

Sklapanje sporazuma o osiguranju vojnih počasti na 

ukopima hrvatskih branitelja 

Sklopljen sporazum te reguliran način 

preknjiženja zajedničkih rashoda 
Trajno P

Izdavanje suglasnosti za ukop na Memorijalnom groblju 

žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru 

Izdana suglasnost svim korisnicima koji 

imaju pravo na ukop na Memorijalnom 

groblju žrtava iz Domovinskog rata u 

Vukovaru

Kontinuirano prema 

iskazanim potrebama 
P

Osiguravanje prava na uređenje grobnog mjesta 

nadgrobnim spomenikom osobama za koje je pravo 

propisano  

Uređeno grobno mjesto prema  podnesenim 

zahtjevima
Kontinuirano P

8.
Osiguravati pogrebnu skrb 

za  hrvatske branitelje 

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

24
Godišnji plan rada

Ministarstvo hrvatskih branitelja



 Pozivanje obitelji (tražitelja) na postupak identifikacije 

posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata, provjere 

adresa članova obitelji hrvatskih branitelja te priprema 

zahtjeva UDU-u za obilazak obitelji i usmeno izvješćivanje 

o zakazanoj identifikaciji 

Zaprimljena informacija koji će članovi 

obitelji sudjelovati u zakazanom postupku 

identifikacije

Kontinuirano P

Izrada godišnjeg plana obilježavanja Donesen Godišnji plan obilježavanja Siječanj P

Analiza mirkolokacija, rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i utvrđivanje uvjeta za gradnju  spomen-obilježja 
Riješeni preduvjeti za postupak projektiranja Kontinuirano P

Sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije i 

nadzoru 

Sklopljen ugovor, izrađen projekt i 

troškovnici radova 
Kontinuirano P

Zahtjev za provedbu postupka javne nabave za radove 

izrade, transporta i montaže spomen-obilježja s 

postamentom i opločenja te postupak javne nabave za 

izvođenje građevinskih radova temeljenja i parternog 

uređenja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice 

žrtava iz Domovinskog rata 

Sklopljeni ugovori za usluge i radove Kontinuirano P

Koordinacija radova uređenja 
Radovi izvedeni u rokovima prema zahtjevu 

naručitelja 
Kontinuirano P

Priprema svečanosti otkrivanja spomen-obilježja  
Održana svečanost otkrivanja spomen-

obilježja 
Jednokratno P

Priprema javnog poziva za sufinaniranje izgradnje, 

postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama 

stradalim u Domovinskom ratu, zaprimanje i obrada 

zahtjeva te priprema za ocjenu povjerenstva, priprema 

odluka i ugovora o sufinanciranju  

Sklopljeni svi ugovori o sufinanciranju i 

isplaćena odobrena sredstva 
31.12.2019. P

Zahtjev za provedbu postupka javne nabave za izradu i 

implementaciju aplikacije Registra spomen-obilježja 

vezanih uz Domovinski rat i Registra  povijesno značajnih 

osobi te davanje smjernica za oblikovanje aplikacije i 

atributa za dijelove aplikacije 

Izrađena aplikacija u skladu sa stvarnim 

potrebama 
Kontinuirano P

11.
Obilježavati dan Svih svetih i 

Dušnog dana

Prikupljanje podataka o potrebnom broju lampiona i 

adresama za isporuku

Pripremljeni podaci o potrebama i adresama 

isporuke
Lipanj 2019. P

10.

Sufinancirati izgradnju, 

postavljanja ili uređenja 

spomen-obilježja žrtvama 

stradalim u Domovinskom 

ratu u cilju zaštite digniteta 

Domovinskog rata i voditi 

pripadajuće evidencije

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

8.
Osiguravati pogrebnu skrb 

za  hrvatske branitelje 

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

9.
Obilježavati mjesta 

masovnih grobnica

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata
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Zahtjev za nabavu i isporuku lampiona za paljenje na 

grobovima smrtno stradalih HB 

Sklopljen ugovor o nabavi i isporuci, 

lampioni isporučenim UDU-ima i PJ 
Listopad 2019. P

Priprema aktivnosti obilježavanju Dana svih svetih i 

Dušnog dana u koordinaciji s MUP-om i MORH-om

Potpisana Odluka o obilježavanju, izrađene 

upute i dostavljene UDU-ima i PJ
Listopad 2019. P

Zaprimanje računa za isporučene robe i usluge, 

Zaprimanje izvješća o izvršenim aktivnostima, zaprimanje 

podataka o stanju grobnih mjesta povijesno značajnih 

osoba 

Obrađeni i plaćeni računi, obrađena izvješća 

i podatci te naložene aktivnosti po 

potrebama 

Studeni i prosinac 2019. P

Priprema teksta javnog poziva za sufinanciranje tiska, 

prijevoda na stani jezik i objavu u e-obliku književnih i 

publicističkih djela o Domovinskom ratu,  zaprimanje 

zahtjeva, obrada i priprema tekstova (arak) za ocjenu 

Povjerenstva, izrada odluka i ugovora o sufinanciranju  

Sklopljeni svi ugovori o sufinanciranju tiska 

ili prijevoda i objave u e-obliku knjiga i 

isplaćena odobrena sredstva

31.12.2019. P

Priprema teksta javnog poziva za sufinanciranje 

umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom 

ratu (audiovizualna djela), zaprimanje zahtjeva, obrada i 

priprema audiovizualnih materijala te scenarija za ocjenu 

Povjerenstva, izrada odluka i ugovora o sufinanciranju   

Sklopljeni svi ugovori o sufinanciranju izrade 

audiovizualnih djela i isplaćena odobrena 

sredstva

31.12.2019. P

11.
Obilježavati dan Svih svetih i 

Dušnog dana

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

12.

Sufinancirati umjetnička i 

dokumentaristička djela o 

Domovinskom ratu

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata
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Priprema troškovnika radova i usluga održavanja, čuvanja 

i zaštite Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata 

i pojašnjenja troškovnika te zahtjev za provedbu 

postupka javne nabave za radove i  usluge 

Dostavljan zahtjev za provedbu  postupka 

javne nabave usluga i radova.Sklopljen 

Okvirni sporazum i godišnji ugovor 

Siječanj/ožujak 2019. P

Nadzor nad izvođenjem radova i usluga čuvanja, 

održavanja i zaštite

Davanje uputa za doradu izvršenih radova i 

usluga 
Kontinuirano P

Zaprimanje računa za usluge po ugovoru te računa za 

komunalne usluge i energiju 
Obrađeni računi i izrađeni nalozi za plaćanje Kontinuirano P

Zahtjev za nabavu radova rekonstrukcije, sanacije i 

adaptacije dijelova objekta prema prethodno izrađenoj 

projektnoj dokumentaciji i troškovnicima 

Proveden postupak javne nabave i sklopljen 

ugovor o izvođenju radova
II. i III. kvartal P

Sklapanje ugovora o reviziji i dopuni projektne 

dokumentacije te nadzoru za slijedeću fazu radova 

sanacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta za 2020. 

godinu 

Sklopljen ugovor, Izrađena projektna 

dokumentacija i troškovnici radova
31.12.2019. P

13.

Skrbiti o Memorijalnom 

groblju žrtava iz 

Domovinskog rata u 

Vukovaru

Služba za očuvanje i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata
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Priprema i objava javnih poziva za mjere Programa, 

provedba javnih poziva za mjere Programa (zaprimanje 

zahtjeva, obrada zahtjeva, održavanje sjednica Stručnog 

tima, upućivanje obavijesti korisnicima vezano za 

zahtjeve, izrada ugovora/odluka o dodjeli potpora, izrada 

naloga za isplatu potpora) 

Obrađeni svi zaprimljeni zahtjevi i isplaćene 

potpore za odobrene zahtjeve
31.12.2019. P

Vođenje evidencije o zaprimljenim i riješenim zahtjevima 

za korištenje programskih mjera, evidencije o svim 

korisnicima ostvarenih potpora, te evidencije o 

braniteljskim socijalno-radnim zadrugama 

Ažurirane evidencije Kontinuirano P

Sastavljanje izvješća vezano za dodijeljene potpore 

temeljem Programa
Izrađena izvješća Kontinuirano A

Odgovori na upite i predstavke vezano uz programske 

mjere
Izrađeni i otpremljeni odgovori Kontinuirano P

Provoditi pilot-projekt osiguravanja specijaliziranog 

izložbeno-prodajnog prostora za proizvode braniteljskih 

zadruga i drugih korisnika mjera iz Programa

Provedena aktivnost Kontinuirano P

 Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj: 1.2. Povećanje konkurentnosti 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji na 

tržištu rada

Zaključak Vlade o prihvaćanju 

Programa stručnog osposobljavanja 

i zapošljavanja Hrvatskih

branitelja i članova njihovih obitelji 

za razdoblje od 2018. do 2020. 

godine (NN 42/18)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji (NN 121/17)

Pravilnik o vođenju evidencije o 

braniteljskim socijalno-radnim 

zadrugama, njihovim upraviteljima i 

savezima (NN 21/2018)

Služba za planiranje i 

provedbu mjera aktivne 

politike zapošljavanja 

hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji

Provoditi Program stručnog 

osposobljavanja i 

zapošljavanja hrvatskih 

branitelja i članova njihovih 

obitelji i voditi pripadajuće 

evidencije

14.
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgovoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

1.
Surađivati s udrugama iz 

Domovinskog rata

Pozivanje udruga na zajedničke sastanke, okrugle 

stolove, obilježavanja važnih događanja iz Domovinskog 

rata, prigodne nadnevke i druga događanja koja 

Ministarstvo organizira ili je suorganizator 

Broj upućenih poziva/dostavljenih prijava na 

pojedina događanja

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata
Kontinuirano

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P

Priprema javnih natječaja i natječajne dokumentacije te 

objava javnih natječaja (3 natječaja - dva za udruge iz 

Domovinskog rata i jedan za udruge sudionika i 

stradalnika Drugoga svjetskog rata) 

Objavljena 3 natječaja Do kraja siječnja 2019. P

Izrada odluke o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje 

ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Donesena Odluka o osnivanju povjerenstva 

za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta 

natječaja

Do 20. veljače 2019. P

Zaprimanje i ažuriranje prijava na natječaje u Excel tablici 

i informacijskom sustavu Potpora_plus te utvrđivanje 

formalnih uvjeta natječaja

Broj zaprimljenih prijava na natječaje Do 15. ožujka 2019. P

Financiranje projekata 

udruga iz Domovinskog rata 

i udruga sudionika i 

stradalnika Drugoga 

svjetskog rata po javnim 

natječajima i dodjelom 

jednokratnih potpora za 

aktivnosti udruga iz 

Domovinskog rata te 

isplatom sredstava 

institucionalne podrške 

udrugama iz Domovinskog 

rata po javnim natječajima iz 

2017. godine

2.

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji
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Izrada odluke o osnivanju stručnih skupina za procjenu 

prijava na natječaje 

Donesena Odluka o osnivanju stručnih 

skupina
Do 5. ožujka 2019. P

Upućivanje prijava koje su zadovoljile formalne uvjete 

natječaja u postupak procjene
Broj prijava upućenih na procjenu  Do 17. ožujka 2019. P

Dostava pisanog odgovora udrugama koje nisu ispunile 

formalne uvjete natječaja
Broj dostavljenih odgovora Do 25. ožujka 2019. P

Dostava obavijesti udrugama o rezultatima prijava čiji su 

projekti predloženi za financiranje, uz traženje dodatne 

dokumentacije prije potpisivanja ugovora  

Broj dostavljenih obavijesti udrugama Do 6. svibnja 2019. P

Zaprimanje i pregled dodatne dokumentacije te 

donošenje odluke o raspodjeli sredstava potpore 

odobrenim projektima u okviru natječaja

Broj odobrenih projekata Do 30. svibnja 2019. P

Objava rezultata natječaja na mrežnim stranicama 

Ministarstva

Broj objavljenih projekata i ukupni iznos 

potpore istima 
31.12.2019. P

Ugovaranje za odobrene projekte
Broj sklopljenih ugovora između 

Ministarstva i udruga 
Do 10. lipnja 2019. P

Izrada naloga za isplatu sredstava za supotpisane ugovore 
Broj naloga za isplatu sredstava udrugama 

po ugovorima
Kontinuirano P

Dostava pisanih obavijesti udrugama čiji projekti nisu 

predloženi za financiranje o razlozima nefinanciranja
Broj upućenih pisanih obavijesti  31.12.2019. P

Zaprimanje, pripremanje i upućivanje  zamolbi udruga na 

razmatranje Povjerenstvu za dodjelu sredstava 

jednokratne novčane potpore udrugama iz Domovinskog 

rata, priprema odluka, izrada naloga za isplatu i pisane 

obavijesti o rezulatima zamolbe  

Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih 

potpora udrugama iz Domovinskog rata
Kontinuirano P

Financiranje projekata 

udruga iz Domovinskog rata 

i udruga sudionika i 

stradalnika Drugoga 

svjetskog rata po javnim 

natječajima i dodjelom 

jednokratnih potpora za 

aktivnosti udruga iz 

Domovinskog rata te 

isplatom sredstava 

institucionalne podrške 

udrugama iz Domovinskog 

rata po javnim natječajima iz 

2017. godine

2.

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji
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Nalozi za isplatu sredstava institucionalne podrške 

udrugama iz Domovinskog rata državne i lokalne razine 

po javnim natječajima iz 2017. god.

Broj naloga/institucionalnih podrški
Siječanj, travanj, srpanj, 

listopad i prosinac 2019.

Sporazum o Razvojnoj suradnji kroz 

sustavno ulaganje u razvoj udruga iz 

Domovinskog rata u Republici 

Hrvatskoj, zaključen između 

Ministarstva i Nacionalne zaklade 

P

Suradnja s Vojnim ordinarijatom kao glavnim 

organizatorom hodočašća (zajednički sastanci i dogovori 

oko organizacije hodočašća) 

Broj održanih sastanaka

Za vrijeme pripremnih 

aktivnosti do održavanja 

hodočašća 

P

Upoznavanje udruga iz Domovinskog rata s hodočašćem, 

prikupljanje i ažuriranje prijava za hodočašće   
Broj zaprimljenih prijava 

Do 20. travnja 2019./do 

kraja rujna 2019.
P

Osiguranje i nabava zrakoplovnih karata za HRVI 100% i 

pratnju
osigurano dovoljno zrakoplovnih karata Do kraja travnja 2019. P

Osiguranje prevoditelja za HRVI 100% i pratnju i 

ugovaranje s istim za obavljanje dogovorenih poslova 
sklopljen ugovor o djelu s prevoditeljem Do kraja travnja 2019. P

Suradnja s autoprijevoznikom i koordinacija između 

autoprijevoznika i vođa puta radi utvrđivanja lokacija i 

termina polaska na hodočašće, preuzimanja lunch paketa 

u Bistrici te oko odlaska iz Bistrice   

Iskoordinirana suradnja između 

Ministarstva, autoprijevoznika i vođa puta 

za uspješno putovanje na hodočašće i 

sudjelovanje na istome  

Od 20. rujna do 6. 

listopada 2019. 
P

Nabava lunch paketa i prigodnih šuškavaca za sudionike 

hodočašća u Mariju Bistricu u suradnji sa Službom za 

nabavu  

Broj nabavljenih lunch paketa i prigodnih 

šuškavaca
Do 1. listopada 2019. P

Pripremne aktivnosti za donošenje i izradu jedinstvenih 

odluka o isplati sredstava za plaćanje organizacijskih 

troškova sudjelovanja na hodočašću

Izrađene odluke o isplati sredstava za 

financiranje organizacijskih troškova 

hodočašća i podmireni troškovi

Do kraja travnja 2019./ 

do kraja listopada 2019.
P

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

3.

Organizirati hodočašća 

hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji na 

Međunarodno hodočašće 

Hrvatske vojske i policije u  

Lourdes i na Hodočašće 

Hrvatske vojske, policije i 

hrvatskih branitelja u 

Svetiše Majke Božje 

Bistričke u Mariji Bistrici

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji
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Obavljanje poslova koji se odnose na organiziranje 

obilježavanja VRO ''Bljesak''

Svečano obilježena obljetnica na kojoj su 

sudjelovali hrvatski branitelji iz DR i čl. 

njihovih obitelji

Do 1.5.2019. P

Obavljanje poslova koji se odnose na organiziranje 

obilježavanja Dana OS RH

Svečano obilježena obljetnica na kojoj su 

sudjelovali hrvatski branitelji iz DR i čl. 

njihovih obitelji

Do 28.5.2019. P

Obavljanje poslova koji se odnose na organiziranje 

obilježavanja VRO ''Oluja''

Svečano obilježena obljetnica na kojoj su 

sudjelovali hrvatski branitelji iz DR i čl. 

njihovih obitelji

Do 5.8.2019. P

Obavljanje poslova koji se odnose na organiziranje 

obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.

Svečano obilježena obljetnica na kojoj su 

sudjelovali hrvatski branitelji iz DR i čl. 

njihovih obitelji

Do 18.11.2019. P

Obavljanje poslova koji se odnose na organizaciju 

obilježavanja drugih obljetnica iz DR, godišnjica osnutka 

brigada, obilježavanja mjesta stradavanja, obilježavanja 

prigodnih vjerskih i državnih blagdana i dr.

Broj obrađenih i odobrenih zahtjeva za 

sufinanciranjem autobusnog  prijevoza za 

odlazak na obljetnicu/ za sufinanciranjem 

organizacije obilježavanja obljetnice, 

odnosno obilježenih obljetnica

Kontinuirano P

Obrada i priprema poticaja za dodjelu odlikovanja i 

priznanja RH/braniteljskih zahvalnica te organiziranje 

sjednica povjerenstava

Broj razmotrenih zahtjeva na sjednicama 

povjerenstava
Kontinuirano P

Organizacija svečanog uručenja odlikovanja i priznanja 

RH u Ministarstvu hrvatskih branitelja

Postotak uručenih odlikovanja i priznanja 

RH/braniteljskih zahvalnica
1-2 puta godišnje P

Kontrola i analiza zaprimljenih izvješća o namjenskom 

utrošku sredstava korisnika kojima su isplaćena sredstva 

za provođenje programa i projekata iz djelokruga Uprave 

za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove 

njihovih obitelji

Broj pregledanih izvješća o namjenskom 

utrošku sredstava
Kontinuirano P, A

Kontinuirano upućivati dopise korisnicima koji kasne u 

dostavljanju izvješća o namjenskom utrošku sredstava i 

korisnicima čija izvješća nisu potpuna

Broj upućenih dopisa kojima se traži dostava 

izvješća o namjenskom utrošku sredstava i 

broj dopisa kojima je zatražena dopuna 

izvješća o namjenskom utrošku sredstava

Kontinuirano P

4.

Obilježavanje obljetnica 

ratnih događanja i stradanja 

hrvatskih branitelja u 

Domovinskom ratu

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

5.

Priprema poticaja i dodjela 

odlikovanja i priznanja 

Republike Hrvatske i 

braniteljskih zahvalnica

Služba za udruge i obljetnice 

iz Domovinskog rata

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj:  1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

Pratiti izvršavanje ugovornih 

obveza i namjenskog 

utroška dodijeljenih 

sredstava

Pratiti izvršavanje ugovornih 

obveza i namjenskog 

utroška dodijeljenih 

sredstava

Služba za kontrolu i analizu 

namjenskog utroška 

sredstava

Služba za kontrolu i analizu 

namjenskog utroška 

sredstava

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

cilj: 1.2. Povećanje konkurentnosti 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji na 

tržištu rada

cilj: 1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata

6.
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Prikupljati, evidentirati, obrađivati i analizirati podatke 

vezane uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava

Ažurirana tablica koja se odnosi na svaku 

vrstu isplate sredstava, a sadrži popis svih 

korisnika, iznose isplaćenih sredstava i 

podatke o namjenskom utrošku sredstava

Kontinuirano A

Sustavno i kontinuirano poduzimati mjere za potpunu i 

pravodobnu naplatu potraživanja za neutrošena i 

nenamjenski utrošena sredstava

Broj i iznos zatraženih povrata neutrošenih i 

nenamjenski utrošenih sredstava
Kontinuirano P, A

Urediti način postupanja prema korisnicima koji su 

obvezni izvršiti povrat sredstava u Državni proračun

Donijeti pravilnik kojim će se urediti način 

postupanja prema korisnicima koji su 

obvezni izvršiti povrat sredstava u Državni 

proračun

Lipanj 2019. Z

6.
Vratiti sredstvo osiguranja od naplate potraživanja 

korisnicima koji su ispunili ugovorne obveze

Broj naloga kojima se traži povrat sredstva 

osiguranja korisnicima koji su ispunili 

ugovorne obveze 

Kontinuirano P

Pratiti provedbu projekata i programa korisnika putem 

kontrola na licu mjesta

Broj izvršenih kontrola na licu mjesta i iznos 

sredstava koji se kontrolirao i na taj način
Kontinuirano I

Informirati korisnike potpora vezano za njihove obveze 

dostavljanja izvješća o namjenskom utrošku sredstava

 Izrađene upute za korisnike koji se odnose 

na dokazivanje namjenskog utroška 

sredstava i održane informativne radionice u 

cilju upoznavanja korisnika s načinom i 

dinamikom dostavljanja izvješća i 

odgovarajućih dokaza za namjensko 

pravdanje sredstava

Kontinuirano P

Pregled i kontrola dodatne dokumentacije udruga 

prijavljenih na javne natječaje Ministarstva te traženje 

dopune ukoliko ista nije potpuna

Broj sklopljenih ugovora o financijskim 

potporama s udrugama

14 dana nakon 

zaprimanja dodatne 

dokumentacije

P

Pratiti izvršavanje ugovornih 

obveza i namjenskog 

utroška dodijeljenih 

sredstava

Pratiti izvršavanje ugovornih 

obveza i namjenskog 

utroška dodijeljenih 

sredstava

Služba za kontrolu i analizu 

namjenskog utroška 

sredstava

Služba za kontrolu i analizu 

namjenskog utroška 

sredstava

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

cilj: 1.2. Povećanje konkurentnosti 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji na 

tržištu rada

cilj: 1.3. Očuvanje digniteta i 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgovoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB-a, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Popisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekt Integrirani informacijski sustav Ministarstva 

hrvatskih branitelja

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Ožujak 2019. P

Provedba projekta Integrirani informacijski sustava 

Ministarstva hrvatskih branitelja
Periodična izvješća prema PT2

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Kontinuirano do 2021. P

Pripremljen projekt Uspostava veteranskih centara u 

Republici Hrvatskoj

Predana projektna prijava za projekt 

Uspostava veteranskih centara u Republici 

Hrvatskoj;

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Prosinac 2019. P

Izrada cost-benefit analize za projekt Uspostava 

veteranskih centara u Republici Hrvatskoj
Izrađena cost-benfit analiza

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Ožujak 2019. P

Izrada glavnog i izvedbenog projekta od strane 

projektanata te ishođena građevinska dozvola za 

veteranski centar u Petrinji u sklopu provedbe projekta 

Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

Izrađen glavni i izvedbeni projekt

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Travanj 2019. A

Sudjelovanje u provedbi postupka javne nabave za 

nabavu izvođača radova u sklopu provedbe projekta 

Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

Potpisan ugovor s izvođačima radova

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Prosinac 2019. P

Sektor za strateško planiranje i EU projekte

1.

Pripremiti i provesti 

projekte za podizanje 

kvalitete življenja hrvatskih 

branitelja  i stradalnika 

Domovinskog rata te 

članova njihovih obitelji te 

jačanja kapaciteta 

Ministarstva hrvatskih 

branitelja iz područja 

Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020.

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj: 4.1. Razvoj i provedba projekata 

za podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata te članova 

njihovih obitelji u programskom 

razdoblju 2014. - 2020.
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Priprema projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz 

Domovinskog rata 

 Sažetak operacije dostavljen  i usuglašen s 

nadležnim posredničkim tijelima

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Prosinac 2019. P

Sudjelovanje u provedbi postupka javne nabave u 

projektu Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog 

rata

Potpisani ugovori s pružateljima usluga i 

isporučiteljima opreme Prosinac 2019. P

 Provedba projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz 

Domovinskog rata
Periodična izvješća prema PT2

Kontinuirano do IV. 

kvartala 2022. 
P

Provedba projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka koji 

pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i 

stradalnike Domovinskog rata – Faza 1

Periodična izvješća prema PT2 Kontinuirano do 2020. P

Priprema projekta Samozapošljavanje hrvatskih 

branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih 

branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece 

hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

Predana projektna prijava;

Potpisan ugovor o sufinanciranju 

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Lipanj 2019. P

Provedba projekta Samozapošljavanje hrvatskih 

branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih 

branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece 

hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

Periodična izvješća prema PT2

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Kontinuirano  do IV. 

kvartala 2021.
P

Priprema projekta Kampanje za osvještavanje javnosti i 

informiranje o provedbi mjera aktivne politike 

zapošljavanja i socijalnog uključivanja - faza 1

Izrađen Sažetak operacije

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

 30.6.21019. P

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj: 4.1. Razvoj i provedba projekata 

za podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata te članova 

njihovih obitelji u programskom 

razdoblju 2014. - 2020.

Pripremiti i sudjelovati u 

provedbi projekata za 

podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja  i 

stradalnika Domovinskog 

rata te članova njihovih 

obitelji iz sektorske 

nadležnosti Ministarstva 

hrvatskih branitelja u 

Operativnom programu 

Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.

2.
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Provedba projekta  Kampanje za osvještavanje javnosti i 

informiranje o provedbi mjera aktivne politike 

zapošljavanja i socijalnog uključivanja - faza 1

Pokrenut postupak nabave za provedbu 

medijskih kampanja 

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Prosinac 2019. P

Priprema projekta Stručno usavršavanje djelatnika 

Ministarstva hrvatskih branitelja

 Sažetak operacije dostavljen  i usuglašen s 

nadležnim posredničkim tijelima;

Predana projektna prijava  

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Rujan 2019. P

Sudjelovanje u provedbi postupka javne nabave za 

projekt Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva 

hrvatskih branitelja

Pokrenut postupak nabave za pružatelja 

usluge 

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Prosinac 2019. P

Provedba projekta Stručno usavršavanje djelatnika 

Ministarstva hrvatskih branitelja
Periodična izvješća prema PT2

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Kontinuirano do 2021. P

Priprema projekta Program psihosocijalnog osnaživanja 

hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 

2

 Sažetak operacije dostavljen  i usuglašen s 

nadležnim posredničkim tijelima;

Predana projektna prijava  

Lipanj 2019. P

Sudjelovanje u izradi i objavi drugog poziva na dostavu 

projektnog prijedloga za projekt Razvoj i širenje mreže 

izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i 

stradalnike Domovinskog rata

Objavljen poziv na dostavu projektnih 

prijedloga
Travanj 2019. P

Pripremiti i sudjelovati u 

provedbi projekata za 

podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja  i 

stradalnika Domovinskog 

rata te članova njihovih 

obitelji iz sektorske 

nadležnosti Ministarstva 

hrvatskih branitelja u 

Operativnom programu 

Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.

2.

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj: 4.1. Razvoj i provedba projekata 

za podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata te članova 

njihovih obitelji u programskom 

razdoblju 2014. - 2020.
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Priprema projekta Program psihosocijalnog osnaživanja 

hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 

3

 Sažetak operacije dostavljen  i usuglašen s 

nadležnim posredničkim tijelima 
Travanj 2019. P

Sudjelovanje u izradi i objavi poziva i popratne 

dokumentacije na dostavu projektnih prijedloga za 

projekt  Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih 

branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 3

Objavljen poziv na dostavu projektnih 

prijedloga
Lipanj 2019. P

Priprema projekta Društveno poduzetništvo hrvatskih 

branitelja, organizacija civilnog društva i zadruga 

braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata 

– Podrška i promocija

 Sažetak operacije dostavljen  i usuglašen s 

nadležnim posredničkim tijelima 
Lipanj 2019. P

Sudjelovanje u izradi i objavi poziva na dostavu 

projektnih prijedloga za projekt Društveno poduzetništvo 

hrvatskih branitelja, organizacija civilnog društva i 

zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz 

Domovinskog rata – Podrška i promocija

Objavljen poziv na dostavu projektnih 

prijedloga
Lipanj 2019. P

Sudjelovanje u postupcima ocjenjivanja kvalitete 

pristiglih projektnih prijedloga u sklopu provedbe 

projekata Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih 

usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog 

rata, Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, 

organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i 

stradalničke populacije iz Domovinskog rata – Podrška i 

promocija, Program psihosocijalnog osnaživanja 

hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 

3

Ocjenjeni projektni prijedlozi krajnjih 

korisnika

Služba za provedbu, kontrolu 

i izvještavanje po EU 

projektima

Kontinuirano P

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj: 4.1. Razvoj i provedba projekata 

za podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata te članova 

njihovih obitelji u programskom 

razdoblju 2014. - 2020.

Pripremiti i sudjelovati u 

provedbi projekata za 

podizanje kvalitete življenja 

hrvatskih branitelja  i 

stradalnika Domovinskog 

rata te članova njihovih 

obitelji iz sektorske 

nadležnosti Ministarstva 

hrvatskih branitelja u 

Operativnom programu 

Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.

2.

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte
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Sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji 

Bosne i Hercegovine

Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora 

veteranskim zadrugama u Federaciji Bosne i 

Hercegovine

31.12.2019. P

Sufinanciranje opremanja i rada Hrvatskog 

dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH

Sklopljen ugovor o potpori radu s Hrvatskim 

dokumentacijskim centrom Domovinskog 

rata u BiH

31.12.2019. P

4.

Sudjelovati u izradi 

Nacionalne razvojne 

strategije Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Definiranje provedbenih instrumenata i strateških 

projekata iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Izrađen cjeloviti prijedlog Nacionalne 

razvojne strategije Republike Hrvatske do 

2030. godine

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Kontinuirano 

Zakon o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske

P

3.

Provoditi projekte Razvojne 

suradnje i humanitarne 

pomoći inozemstvu

Služba za strateško 

planiranje, programiranje, 

međunarodnu suradnju i EU 

projekte

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji
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RB
SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB-a, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Pružanje sveobuhvatnih informacija strankama o 

njihovim zakonskim pravima iz nadležnosti Ministarstva 

hrvatskih branitelja  i načinu njihovog ostvarivanja

kontinuitet komunikacije sa strankama (98% 

danih informacija)
Kontinuirano P

Pružanje sveobuhvatne pomoći strankama i njihovo 

informiranje o mogućnostima korištenja mjera iz 

programa, projekata i  aktivnosti  koje provodi 

Ministarstvo hrvatskih branitelja i načinu njihovog 

ostvarivanja 

kontinuitet komunikacije sa strankama (98% 

danih informacija)
Kontinuirano P

Organizacija i  koordinacija obavljanja redovitih obilazaka 

braniteljske i stradalničke populacije te žurnih obilazaka 

radi pružanja pomoći i potpore u kriznim situacijama

98% odrađenih obilazaka Kontinuirano P

Redovita suradnja s udrugama iz Domovinskog rata radi 

informiranja i pružanja pomoći i potpore

broj održanih redovitih i periodičnih 

sastanaka
Kontinuirano P

Redovita suradnja s drugim tijelima i pravnim osobama 

na lokalnoj razini u rješavanju različitih problemskih 

situacija prema potrebama braniteljske i stradalničke 

populacije

broj održanih sastanaka s čelnicima 

/predstavnicima lokalne samouprave i 

državnih i javnih institucija na županijskoj i 

lokalnoj razini

Kontinuirano P

Organizacija promotivnih aktivnosti na lokalnoj razini 

vezanih uz rad područnih jedinica i informiranje 

braniteljske i stradalničke populacije

broj medijskih istupa Kontinuirano P

1.

Osigurati dostupnost 

savjetodavne, stručne i 

primarne pravne pomoći 

hrvatskim braniteljima i 

članovima njihovih obitelji 

te žrtvama seksualnog 

nasilja u Domovinskom ratu 

u ostvarivanju statusnih 

prava i prava iz projekata i 

programa Ministarstva 

hrvatskih branitelja 

Sektor za savjetodavnu i 

psihosocijalnu pomoć 

(Područne jedinice)

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji

UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć
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Priprema i izrada Odluke o angažmanu vanjskih 

pružatelja usluga i izrada pojedinačnih Ugovora o djelu za 

angažman vanjskih stručnih suradnika, izrada ugovora o 

nastavku suradnje s KBC u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu

Izrađena Odluka, izrađeni ugovori o 

djelu/izrađena 4 ugovora o suradnji s KBC
Siječanj 2019. P

Organizacija redovitih obilazaka najtežih stradalnika iz 

Domovinskog rata
broj izvršenih obilazaka Kontinuirano P

Organizacija obilazaka braniteljske i stradalničke 

populacije u potrebi radi što učinkovitijeg rješavanja 

problemske situacije

broj izvršenih obilazaka Kontinuirano P

Organizacija stacionarnog rada Centara za psihosocijalnu 

pomoć nakon proteka redovitog radnog vremena 

Područne jedinice

Utvrđeno uredovno radno vrijeme/javna 

objava informacija o uredovnom radnom 

veremenu; broj primljenih korisnika u 

prostoru Centra

Kontinuirano P

Izrada i obrada mjesečnih izvješća o radu stručnih 

suradnika u centrima za PSP, vođenje evidencija o broju 

intervencija i korisnika 

Izrađena mjesečna izvješća; izrađene tablice 

s objedinjenim podacima o provedbi 

Nacionalnog programa

Kontinuirano P

3.

Pružati psihosocijalnu 

pomoć i podršku obiteljima 

prilikom identifikacije 

posmrtnih ostataka

Organizacija pravovremenog pružanja stručne i 

psihosocijalne pomoći kroz podršku stručnih suradnika 

centara za PSP  prilikom pozivanja obitelji, tijekom 

postupka identifikacije i pokopa kao i po želji obitelji

pružena stručna i psihosocijalna pomoć 

obitelji

Sektor za savjetodavnu i 

psihosocijalnu pomoć
Kontinuirano 

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

cilj 1.1. Jačanje sustava skrbi za 

braniteljsku i stradalničku 

populaciju i članove njihovih obitelji

P

2.

Osigurati provedbu 

Nacionalnog programa 

psihosocijalne i zdravstvene 

pomoći sudionicima i 

stradalnicima Domovinskog 

rata, Drugog svjetskog rata 

te povratnicima iz mirovnih 

misija

Sektor za savjetodavnu i 

psihosocijalnu pomoć

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji
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U suradnji s Ministarstvom državne imovine dobiti na 

trajno korištenje odgovarajuće poslovne prostore za 

preseljenje područnih jedinica: Pula, Koprivnica, Požega i  

Varaždin  

Zaprimljene odluke o dodjeli poslovnih 

prostora na korištenje
Kontinuirano P

Poduzimati aktivnosti u suradnji s drugim nadležnim  

ustrojstvenim jedinicama oko uređenja prostora 

područnih jedinica i Centara za PSP

 uređeni i opremljeni  poslovni prostori Kontinuirano P

Osigurati edukaciju djelatnika područnih jedinica u 

suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama

broj djelatnika područnih jedinica koji su 

educirani
Kontinuirano P

4.

Osigurati adekvatne uvjete 

za rad područnih jedinica i 

centara za psiho-socijalnu 

pomoć

Sektor za savjetodavnu i 

psihosocijalnu pomoć

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji
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RB

SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB-a, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Organiziranjem besplatnih preventivnih sistematskih 

pregleda usmjerenih na rano otkrivanje onkoloških, 

kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti

 Broj osiguranih pregleda u jednoj 

kalendarskoj godini (29.000 u 2019. godini)
Kontinuirano P

Sklapanjem sporazuma o suradnji sa zdravstvenim 

ustanovama koje će osigurati usluge obavljanja 

preventivnih sistematskih pregleda

Broj sklopljenih sporazuma o suradnji sa 

zdravstvenim ustanovama (u planu je 

sklopiti 29 sporazuma u 2019. godini)

Veljača 2019. P

Stvaranjem baze podataka i analizom rezultata dobivenih 

provedenim pregledima izdvojit će se bolesti od kojih 

pobolijeva najveći broj HB te faktori rizika

Izrađena baza podataka u kojoj se navodi 

točan broj obrađenih rezulatata). Jedno 

godišnje izvješće (1)

Kontinuirano P

Sklapanjem sporazuma o suradnji s HZJZ osigurat će se 

protrebni stručni podaci, nakon provedenog znanstveno-

istraživačkog dijela izrada baze podataka

Sklopljen sporazum s HZJZ (1) Kontinuirano P

Uspostavljenom suradnjom s HZJZ pratit će se bolesti od 

kojih pobolijeva najveći broj HB te izdvojiti rizične 

skupine

Objava rezultata u Hrvatsko zdravstveno-

statističkom ljetopisu HZJZ (1 godišnje)
Rujan/listopad 2020. P

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji

Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

1.

Utjecati na smanjenje stope 

pobola i smrtnosti hrvatskih 

branitelja 

Sektor za poboljšanje 

kvalitete življenja i praćenje 

znanstveno-istraživačke 

djelatnosti
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Osiguranjem usluge održavajuće medicinske 

rehabilitacije u specijalnim bolnicama za medicinsku 

rehabilitaciju za one hrvatske branitelje kojima su rana, 

ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava 

bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, 

u slučajevima kada im je rehabilitacija potrebna radi 

poboljšanja zdravstvenog stanja

Broj osoba koje su koristile uslugu bolničke 

medicinske rehabilitacije (1.300 hrvatskih 

branitelja u 2019.)

31.12.2019. P

Sklapanje sporazuma o suradnji sa zdravstvenim 

ustanovama koje će osigurati usluge medicinske 

rehabilitacije za: kraniocerebralne ozljede i bolesti te 

ozljede i bolesti kralježnice, kardiovaskularne i 

cerebrovaskularne bolesti, ozljede lokomotornog sustava 

te usluge medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog 

rata s amputacijom udova

Broj sklopljenih ugovora o suradnji sa 

specijalnim bolnicama za pružanje usluga 

bolničke medicinske rehabilitacije (5)

Siječanj 2019. P

Osiguranje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom 

Broj broj osoba koje su koristile uslugu 

liječenja hiperbaričnom oksigenacijom (64 

hrvatska branitelja)

Kontinuirano P

Sklapanje sporazuma s pružateljima usluga liječenja 

hiperbaričnom oksigenacijom: sa Zavodom za pomorsku 

medicinu Ministarstva obrane (koje osigurava uslugu 

liječenja bez naknade za 100 % HRVI) na području Grada 

Splita  te još jednim pružateljem usluga za ostale HRVI i 

HB na području Grada Zagreba

Broj sklopljenih ugovora o suradnji  za 

pružanje usluga liječenja hiperbaričnom 

oksigenacijom (2)

Kraj siječnja 2019. P

Sklapanje sporazuma/ugovora  za uslugu smještaja za 

vrijeme liječenja 100% HRVI u  Zavodu za pomorsku 

medicinu Ministarstva obrane u Splitu  

Sklopljen sporazum (1), osigurana usluga 

smještaja (37 osoba)
Kraj siječnja 2019. P

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji

2.

Doprinijeti poboljšanju 

zdravstvenog stanja i 

sprečavanju pogoršanja 

funkcionalnog oštećenja 

organizma HRVI i hrvatskih 

branitelja provedbom 

ciljanih programa

Sektor za poboljšanje 

kvalitete življenja i praćenje 

znanstveno-istraživačke 

djelatnosti
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Sklapanje sporazuma o suradnji sa specijalnim bolnicama 

za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje te općim 

(akutnim) bolnicama za djelatnost palijativne skrbi u 

kojima će se osigurati veći broj dana bolničkog liječenja 

kao nadstandard za HB

Broj sklopljenih sporazuma o suradnji sa 

zdravstvenim ustanovama 
Kraj travnja 2019. P

Imenovanje koordinatora za zdravstvenu i palijativnu 

skrb kao dio stručnog tima svakog centra za 

psihosocijalnu pomoć. Sklapanje ugovora o djelu i 

donošenja protokola o radu

Sklopljeno 20 ugovora o djelu Kraj ožujka 2019. P

Suradnja s nadležnim tijelima radi povećanja broja 

mobilnih palijativnih timova u područjima gdje postoji 

potreba

Prikupljene informacije o potrebama, 

održani radni sastanci s nadležnim 

tijelima/upućeni dopisi

Kontinuirano/po potrebi P

Suradnja s Domom hrvatskih veterana u pružanju 

sveobuhvatne skrbi provedbom sljedećih 

aktivnosti/programa: uslugama psihosocijalne pomoći i 

savjetovanja (individualno, bračno, obiteljsko, grupno), 

programima kineziterapije i sporta osobama s 

invaliditetom, psihoedukacije, radno terapijskim 

programima, provedbom edukacija s ciljem stjecanja 

novih vještina, navika i znanja, kreativnim i duhovnim 

programima kao i drugim aktivnostima usmjerenim na 

prevenciju i zdravlje

Broj osoba koje su koristile usluge Doma 

hrvatskih veterana
Kontinuirano P

Uspostava suradnje sa Specijalnom bolnicom za 

medicinsku rehabilitaciju Lipik

Broj korisnika Doma hrvatskih veterana koji 

je koristio usluge Specijalne bolnice Lipik
Kontinuirano/po potrebi P

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.1. 

Jačanje sustava skrbi za braniteljsku 

i stradalničku populaciju i članove 

njihovih obitelji

Program Vlade Republike Hrvatske 

za mandatno razdoblje 2016. - 

2020.

10.1. Hrvatski branitelji i 

Domovinski rat

Strateški plan Ministarstva 

hrvatskih branitelja za razdoblje od 

2019. do 2021. godine, 

Opći cilj 1. Očuvanje stečevina i 

ublažavanje posljedica 

Domovinskog rata; Posebni cilj 1.5. 

Jačanje sustava skrbi i podizanje 

kvalitete života braniteljske i 

stradalničke populacije kroz 

djelatnost "Doma hrvatskih 

veterana i članova njihovih obitelji

3.

Osiguranje primjerene 

palijativne skrbi za hrvatske 

branitelje u skladu sa 

specifičnim potrebama 

braniteljske populacije

Sektor za poboljšanje 

kavlitete življenja i praćenje 

znanstveno-istraživačke 

djelatnosti

4.

Pružanje sveobuhvatne skrbi 

braniteljsko-stradalničkoj 

populaciji kroz projekt Dom 

hrvatskih veterana

Uprava za savjetodavnu, 

psihosocjalnu  i zdravstvenu 

pomoć/Dom hrvatskih 

veterana
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RB

SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE 

ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP 

ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE 

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?
Kako ćemo postići specifične ciljeve? 

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? 

Moraju biti kvantificirani kada je god to 

moguće.

Tko je odgvoran za provedbu 

aktivnosti i zadataka, najniža 

ustrojstvena jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci 

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan MHB, na 

neku drugu sektorsku strategiju, na 

smjernice ekonomske i fiskalne 

politike, zaključke Vlade. 

 Z-Zakonodavna,

 P-Provedba, 

I-

Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 

analiza

A B C D E F G H

Provođenje ad hoc revizije na zahtjev čelništva
Broj danih preporuka za poboljšanje sustava 

unutarnjih kontrola, ovisno o vrsti revizije

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Kontinuirano A

Neovisna i objektivna procjena 

sustava unutarnjih kontrola te 

davanje stručnog mišljenja i 

savjeta za poboljšanje 

djelotvornosti procesa 

upravljanja rizicima, kontrola i 

upravljanja poslovanjem, 

odnosno korporativnog 

upravljanja. Osiguravanje 

dovoljne razine sigurnosti je 

provođenje postojećih procesa 

upravljanja rizicima, kontrola i 

upravljanja poslovanjem, 

odnosno korporativnog 

upravljanja u funkciji a) 

ostvarivanja poslovnih ciljeva 

institucije, obavljanja 

poslovanja na pravilan, etičan, 

ekonomičan, učinkovit i 

djelotvoran način, usklađenosti 

poslovanja sa zakonima i 

drugim propisima, planovima, 

programima i postupcima, 

pouzdanosti i sveobuhvatnosti 

financijskih i drugih informacija 

i podataka, uključujući 

unutarnje i vanjsko 

izvještavanje, zaštite sredstava 

od rizika gubitaka uzrokovanih 

lošim upravljanjem, 

neopravdanim trošenjem i 

korištenjem te zaštite od 

drugih oblika nepravilnosti

1.

Travanj 2019.

Strateški i Godišnji plan Samostalne 

službe za unutarnju reviziju

A

Provođenjem revizije Programa posjeta učenika 8. 

razreda Vukovaru (Institucije iz nadležnosti)

Broj danih preporuka za poboljšanje sustava 

unutarnjih kontrola

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Rujan 2019. A

Provođenjem revizije Kontrole naplate duga po 

stambenim kreditima

Broj danih preporuka za poboljšanje sustava 

unutarnjih kontrola

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Prosinac 2019. A

Provođenjem revizije Provedbe Nacionalnog programa 

psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i 

stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata 

te povratnicima iz mirovnih misija

Broj danih preporuka za poboljšanje sustava 

unutarnjih kontrola

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
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Izrada pravnih mišljenja na zahtjev čelnika tijela u 

predmetima koji nisu predmeti revizija

Stvaranje dodane vrijednosti za Ministarstvo 

hrvatskih branitelja putem preporuka za 

poboljšanje sustava 

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Kontinuirano A

Neovisna i objektivna procjena 

sustava unutarnjih kontrola te 

davanje stručnog mišljenja i 

savjeta za poboljšanje 

djelotvornosti procesa 

upravljanja rizicima, kontrola i 

upravljanja poslovanjem, 

odnosno korporativnog 

upravljanja. Osiguravanje 

dovoljne razine sigurnosti je 

provođenje postojećih procesa 

upravljanja rizicima, kontrola i 

upravljanja poslovanjem, 

odnosno korporativnog 

upravljanja u funkciji a) 

ostvarivanja poslovnih ciljeva 

institucije, obavljanja 

poslovanja na pravilan, etičan, 

ekonomičan, učinkovit i 

djelotvoran način, usklađenosti 

poslovanja sa zakonima i 

drugim propisima, planovima, 

programima i postupcima, 

pouzdanosti i sveobuhvatnosti 

financijskih i drugih informacija 

i podataka, uključujući 

unutarnje i vanjsko 

izvještavanje, zaštite sredstava 

od rizika gubitaka uzrokovanih 

lošim upravljanjem, 

neopravdanim trošenjem i 

korištenjem te zaštite od 

drugih oblika nepravilnosti

A

3.
Osigurati praćenje provedbi 

preporuka

Kontinuirano praćenje provedbi preporuka po 

provedenim revizijama

Stvaranje dodane vrijednosti provedbom 

preporuka

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Prosinac 2019. A

2.
Izrada Godišnjeg i Strateškog 

plana unutarnje revizije

Procjena rizika temelj je izrade kvalitetnih Godišnjih i 

Strateških planova

Stvaranje dodane vrijednosti za Ministarstvo 

hrvatskih branitelja putem preporuka za 

poboljšanje sustava

Samostalna služba za 

unutarnju reviziju
Prosinac 2019.

Strateški i Godišnji plan Samostalne 

službe za unutarnju reviziju
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Pravne osobe u razdjelu Ministarstva hrvatskih branitelja 

 

Pravne osobe u razdjelu Ministarstva hrvatskih branitelja su Javna ustanova „Memorijalni 

centar Domovinskog rata Vukovar“ i Dom hrvatskih veterana. 

 

Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ je Uredbom osnovala 

Vlada Republike Hrvatske u svibnju 2013. godine, a započela je s radom 2. siječnja 2014. 

godine. Osnivač Javne ustanove je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava 

obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.  

Djelatnost Javne ustanove je upoznavanje učenika i drugih posjetitelja s vrijednostima 

Domovinskog rata i bitke za Vukovar, prijevoz, smještaj i prehrana za učenike i druge 

posjetitelje, sukladno propisima kojima se uređuju prijevoz, ugostiteljska djelatnost i 

pružanje usluga u turizmu.   

Javna ustanova upravlja i održava sljedeće objekte: Memorijalni centar Domovinskog rata, 

Spomen dom »Ovčara«, Spomen obilježje poginulim braniteljima Trpinjske ceste i Borova 

naselja, Vodotoranj, Dom ratnika Lužac i Hangar »Velepromet«. 

U program upoznavanja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar ulaze i sljedeći 

objekti (kojima upravlja i održava ih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave): 

Spomenik na Trgu žrtava Ovčare, Spomen obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz 

Domovinskog rata »Ovčara«, Križ na Lušcu, Središnji križ, Spomen obilježje Bogdanovci, 

Spomen obilježje »Kukuruzni put«, Spomen obilježje Sotin-Skendra, Spomenik 12 

redarstvenika i Spomen obilježje masovne grobnice Nova ulica. 

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata ulazi u program upoznavanja s 

vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, a njime upravlja i održava ga u ime 

Republike Hrvatske Ministarstvo hrvatskih branitelja. 

Javna ustanova će temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske sudjelovati u provedbi EU 

projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. 

 

Dom hrvatskih veterana je smještajno-rehabilitacijska ustanova koju je osnovalo 

Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne 

skrbi braniteljskoj i stradalničkoj populaciji, vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani 

Domovine. 




