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Objava svih 
natječaja za 

dodjelu sredstava 
u javnim glasilima 

i na web 
stranicama 

Ministarstva 
obitelji, branitelja 

i 
međugeneracijske 

solidarnosti 
 
 

- objava Javnih poziva za 
mjere Programa stručnog 
osposobljavanja i 
zapošljavanja hrvatskih 
branitelja i djece smrtno 
stradalih zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja 
u jednom dnevnom listu i 
na web stranici 
Ministarstva 

- izrada plana objave javnih poziva za mjere Programa 
stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih 
branitelja i djece smrtno stradalih zatočenih ili nestalih 
hrvatskih branitelja za svaku kalendarsku godinu 
 
- objava javnog poziva za svaku mjeru Programa u 
jednim dnevnim novinama i na web stranici 
Ministarstva sukladno donesenom planu -  
Objavljuje se: 
- tekst javnog poziva    
- obrazac zahtjeva za svaku pojedinu mjeru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- objava korisnika kojima je odobreno korištenje 
poticaja 
 
- objava obrasca za izvješće o namjenskom utrošku 

- siječanj 2010. – izrađen plan objave javnih poziva  
- svi javni pozivi za mjere Programa objavljeni su na 
web stranici Ministarstva i u jednim dnevnim novinama 
(Vjesnik) i bili su objavljeni 30 dana: 
11. siječnja 2010. Javni poziv za odabir referalnog 
centra za zadruge hrvatskih branitelja 
25. siječnja 2010. Javni poziv za Mjeru 
samozapošljavanja i Mjeru stručnog osposobljavanja 
22. veljače 2010. Javni poziv za Mjeru poticanja 
osnivanja zadruga hrvatskih branitelja 
25. veljače 2010. Javni poziv za referalni centar za 
zadruge hrvatskih branitelja za središnju Hrvatsku 
08. ožujka 2010. Javni poziv za Mjeru potpore 
projektima zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore 
za proširenje postojeće djelatnosti 
- popis korisnika kojima je odobreno korištenje poticaja 
bit će objavljen po potpisivanju ugovora o korištenju 
poticaja koje je u tijeku 
- obrazac za izvješće o namjenskom utrošku sredstava 
za zadruge hrvatskih branitelja objavljen je na web 
stranici Ministarstva 
-U tijeku je donošenje odluke o provedbi programa u 
2011 te plana objave javnih poziva za mjere programa te 
odabir referalnih centara 
-javni pozivi će biti objavljeni  u jednim dnevnim 
novinama i na web stranici Ministarstva na način 
određen Planom rada 
-popis korisnika kojima je odobreno korištenje poticaja 
u 2010.g. objavljen je na web stranici Ministarstva 
-obrazac za izvješće o namjenskom utrošku sredstava za 



financijskih sredstava za zadruge hrvatskih branitelja zadruge hrvatskih branitelja objavljen je na web stranici  
Ministarstva 
 
-popis svih zadruga hrvatskih branitelja –korisnica 
poticaja Ministarstva od 2004. do 2010. objavljen je na 
web stranici Ministarstva. 
 

- objava natječaja 
za prijavu programa i 
projekata udruga iz 
Domovinskog rata koje se 
bave problemima i 
zadovoljavanjem potreba 
hrvatskih ratnih vojnih 
invalida iz Domovinskog 
rata radi ostvarivanja   
financijske potpore iz dijela 
prihoda od igara na sreću  
 

- izrada plana objave natječaja u tekućoj godini 
- objava natječaja u javnim glasilima i na web stranici 
ministarstva 
Objavljuje se:  
- tekst natječaja 
- obrazac za prijavu projekta 
- obrazac proračuna programa/projekta udruge iz 
Domovinskog rata 
- uputa za pripremu proračuna projekta 
- obrazac za podatke o udruzi iz Domovinskog rata 
državne razine 
 
 
- objava odobrenih programa/projekata na web stranici 
Ministarstva 

- prosinac 2009. – izrađen plan objave natječaja 
 
- 02. travnja 2010. - Natječaj za prijavu programa i 
projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave 
problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih ratnih 
vojnih invalida iz Domovinskog rata radi ostvarivanja 
financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u 
2010. godini 
 
- natječaj za 2011. je u  pripremi 
 
-natječaj će biti objavljen na web stranici Ministarstva u 
skladu s Planom rada 
 
odobreni programi/projekti bit će objavljeni na web 
stranici Ministarstva po potpisivanju ugovora od strane 
svih korisnika sredstava iz Državnog proračuna 
-odobreni programi/projekti u 2010.g.objavljeni su na 
web stranici Ministarstva 



- objava natječaja za prijavu 
programa i projekata 
udruga iz Domovinskog 
rata radi odobravanja  
financijske potpore u 
okviru raspoloživih  
sredstava Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske 

 

- izrada plana objave natječaja u tekućoj godini 
- objava natječaja u javnim glasilima i na web stranici 
ministarstva 
Objavljuje se:  
- tekst natječaja 
- obrazac za prijavu projekta 
- obrazac proračuna programa/projekta udruge iz 
Domovinskog rata 
- uputa za pripremu proračuna projekata i korištenje 
financijske potpore 
- obrazac za podatke o udruzi 
 
- objava odobrenih programa/projekata na web stranici 
Ministarstva 

- prosinac 2009. – izrađen plan objave natječaja 
 
- 23. prosinca 2009. - Natječaj za prijavu programa i 
projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja 
financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava 
Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. godini 
 
- natječaj za 2011. je u  pripremi 
-natječaj će biti objavljen na web stranici Ministarstva u 
skladu s Planom rada 
 
 
- odobreni programi/projekti objavljeni  su na web 
stranici Ministarstva  
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- objava Javnog poziva za 
sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja 
spomen obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom 
ratu, sredstvima Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske na području 
Republike Hrvatske 

 
 
- objava javnog poziva na web stranici Ministarstva 
Objavljuje se: 
- tekst javnog poziva    
- obrazac zahtjeva  
 
 
 
- objava odobrenih projekata na web stranici 
Ministarstva 

 
 
- 26. travnja 2010. - Javni poziv za sufinanciranje 
izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja 
žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima 
Državnog proračuna Republike Hrvatske na području 
Republike Hrvatske 
 
- odobreno je osam projekata te su isti  biti objavljeni  
na web stranici Ministarstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-u tijeku je donošenje odluke o sufinanciranju izgradnje, 
postavljanja ili uređenja spomen obilježja za 2011. 
godinu i javni poziv u 2011. godini koji će se sukladno 
Planu rada, objaviti na web stranici Ministarstva 
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Objava svih 
natječaja  za 

dodjelu sredstava 
u javnim glasilima 

i na web 
stranicama 

Ministarstva te 
javna objava 

rezultata natječaja, 
kao i sudjelovanje 
vanjskih/nepristra

nih članova u 
procesu ocjene i 
odabira projekata 

- utvrđivanje prioritetnih 
područja Poziva temeljem 
nacionalnih dokumenata, 
odnosno provedbenih mjera 
u nadležnosti Ministarstva, 
međunarodnih dokumenata, 
kao i Plana rada 
Ministarstva; 

-donošenje odluke o načinu 
raspodjele financijskih 
sredstava za dodjelu 
sredstava za određenu 
namjenu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- izrada Poziva za prijavu i natječajne dokumentacije 
(Poziv za prijavu projekata udruga/jedinica lokalne ili 
područne (regionalne) samouprave, Obrazac za prijavu 
projekata, Obrazac proračuna projekta, Izjave o 
financiranim projektima iz sredstava Državnog 
proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u prethodnim godinama, 
naputak za pripremu proračuna projekta i sl.); 

 
- objava Poziva i natječajne dokumentacije u jednom 

dnevnom tisku, web stranicama Ministarstva i Ureda 
za udruge Vlade Republike Hrvatske (u slučaju 
natječaja usmjerenog udrugama); 

-  Poziv je otvoren 30 dana počevši od dane objave u 
dnevnom tisku; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 29. prosinca 2009. godine objavljen Poziv za udruge 
koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s 
najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (izvor Državni 
proračun), otvoren 30 dana od dana objave 

- Natječaj objavljen u Vjesniku i na Web stranici 
MOBMS-a 

- Pripremljena i na webu objavljena popratna natječajna 
dokumentacija 

- Odluka o imenovanju stručne radne skupine za ocjenu 
i odabir projekata udruga koje osiguravaju uslugu 
osobnih asistenata donesena je 7. siječnja  2010. 

- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava iz Državnog 
proračuna za 2020. za projekte udruga koje 
osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s 
najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u RH 
donesena je 23 veljače 

- Rezultati objavljeni na Webu 25. veljačer2010. 
- Ugovori potpisivani u razdoblju od 5. ožujka do 31. 

ožujka 
- 2. travnja 2010. svečano uručeni ugovori 
- Nalozi za isplatu sredstva upućeni 18. ožujka 2010. 
- Udruge su započele s dostavom privremenog 
narativnog i financijskog izvješća od 30. kolovoza 
 
- Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstva iz 

dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu u 
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- Za otvaranje pristiglih prijava ustrojava se Komisija za 

otvaranje prijava na Poziv koju čine predstavnici 
Ministarstva o čemu se donosi Odluka o imenovanju; 

 
- Za ocjenjivanje i odabir projekata pristiglih na temelju 

Poziva ustrojavaju se Stručne radne skupine i 
Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata. Članovi 
stručnih radnih skupina su predstavnici državnih tijela, 
znanstvenih institucija i organizacija civilnog društva. 
Članovi Povjerenstva su predsjednici stručnih radnih 
skupina i predstavnici Ministarstva (Uprave za obitelj, 
Uprave za proračun i financije i Tajništva 
Ministarstva). O osnivanju stručnih radih skupina i 
Povjerenstva donosi se Odluka o imenovanju kojom se 
i osiguravanju financijska sredstva za njihov rad;  

Donošenje Poslovnika o radu Komisije, Stručnih radnih 
skupina i Povjerenstva kojim se opisuje zadaće, karakter 
odluka, način procjenjivanja, kao i posebna članak koji 
se odnosi na nemogućnost procjenjivanja projekata niti 
prisustvovanja tijekom rasprave i odlučivanja o zahtjevu 
koji je podnijela udruga u kojoj je član/članica, njen 
suprug ili partner, odnosno njegova supruga ili 
partnerica, dijete, član/članica šire obitelji, bliski 
prijatelj/prijateljica rad ili pregovara o poslu ili ima 

razdjelu Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti donesena je 29. ožujka 
2010. 

- 2. travnja 2010. godine objavljen Poziv za prijavu 
projekata udruga koje se bave problemima i 
zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i 
udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih 
oblika ovisnosti (izvor dio prihoda od igara na sreću) 

- Natječaj objavljen u Vjesniku i na Web stranici 
MOBMS-a 

- Pripremljena i na web stranicama MOBMS-a 
objavljena popratna natječajna dokumentacija 

- Komisija za otvaranje prijava ustrojena Odlukom o 
imenovanju Komisije za otvaranje prijava za 
financiranje…., 19. travnja 2010. godine 

- Odluka o naknadama za rad u radnim skupinama za 
ocjenu i odabir projekata organizacija civilnog društva 
donesena je 17. svibnja 

Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za ocjenu 
i odabir projekata udruga koje osiguravaju uslugu 
osobnih asistenata donesena je 27. svibnja 2010. 
Poslovnici o radu SRS i Povjerenstva također su 
doneseni 27. svibnja 2010. godine. 
 
- Ostali postupci procesa odobravanja financijskih 

potpora organizacijama civilnog društva su u tijeku 
- Na prijedlog Stručnih radnih skupina o 
odobravanju financijskih potpora projektima 
udruga koje osiguravaju uslugu osobnog asistenta 
15. lipnja održan je sastanak Povjerenstva za ocjenu 
i odabir projekata udruga koje osiguravaju podršku 
osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta osobama s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta u RH. 
- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava iz dijela 



financijski interes u toj udruzi. O navedenom članovi 
potpisuju pisanu izjavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Povjerenstvo izrađuje prijedlog o odobravanju 
financijskih sredstava kojeg upućuje ministru te ministar 
u roku od 60 dana od zaključenja natječaja donosi 
odluku o odobravanju financijskih sredstava; 

prihoda od igara na sreću za 2010. godinu za 
projekte udruga koje osiguravaju podršku osobnih 
asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta osobama s najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta donesena je 15. lipnja 2010. godine. 
- rezultati natječaja objavljeni su na Web stranici 
ministarstva neposredno nakon donošenja odluke 18. 
lipnja 2010. 
- dopisi o rezultatima natječaja upućeni su 
udrugama17. lipnja 2010. 
- ugovori o suradnji potpisivani su od 21. lipnja do 
polovice srpnja 2010.  
- nalozi za isplatu započeti su s isplatom 24. lipnja 
2010. godine i u tijeku je obročna isplata 
- temeljem Odluke o organiziranju svečanog 
uručivanja ugovora o suradnji s udrugama osoba  s 
invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih 
asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta održano je uručivanje ugovora 25. 
kolovoza 2010. godine 
- Odluka o osnivanju i imenovanju stručnih radnih 
skupina i Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem 
potreba osoba s invaliditetom u RH za financijsku 
potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. 
godinu u razdjelu Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti donesena je 30. lipnja 
2010. godine. Poslovnici o radu SRS i Povjerenstva 
također su doneseni 30. lipnja 2010. godine. 
- Na prijedlog Stručnih radnih skupina o 
odobravanju financijskih potpora projektima 
udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem 
potreba osoba s invaliditetom u RH za financijsku 
potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. 
godinu 22. srpnja održan je sastanak Povjerenstva za 



Popis projekta i osnovni pokazatelji o svakom  
pojedinom odobrenom projektu kojima je temeljem 
Odluke odobrena financijska potpora objavljuje se na 
web stranicama Ministarstva; 
-svim sudionicima natječaja upućuje se pisana obavijest 
o rezultatima natječaja, a pravnim osobama čiji je 
natječaj prihvaćen, traži se dodatna dokumentacija 
potreban za zaključivanje Ugovora o suradnji; 
-ugovorom o suradnji utanačuje se predmet suradnje 
(projekt koji se financira i iznos sredstava), rok do kojeg 
se ima provesti projekt (krajnji rok 31. prosinac tekuće 
godine), podnošenje privremenih narativnih i 
financijskih izvješća te rok za podnošenje završnog 
narativnog i financijskog izvješća, te pravne posljedice 
za slučaj nepoštivanja ugovorenih obveza; 

ocjenu i odabir projekata udruga koje se bave 
problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s 
invaliditetom u RH za financijsku potporu iz dijela 
prihoda od igara na sreću za 2010. 
- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za 
projekte udruga koje se bave problemima i 
zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom u RH 
iz raspoloživih financijskih sredstava iz dijela 
prihoda od igara na sreću za 2010. donesena je 22. 
srpnja 2010.  
- rezultati natječaja objavljeni su na Web stranici 
ministarstva neposredno nakon donošenja odluke 
- dopisi kojima su udruge izvještavane o rezultatima 
natječaja upućivani su od 29. srpnja do 30. srpnja 
2010. godine 
- Udrugama kojima nije odobrena financijska 
potpora obrazloženja o razlozima neodobravanja 
financijske potpore upućivana su u razdoblju od 
kraja mjeseca kolovoza do kraja rujna 2010. godine. 
- Ugovori o suradnji potpisivani su od početka 
kolovoza 2010.  
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskih 
sredstava za projekte udruga koje se bave 
problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s 
invaliditetom u RH iz raspoloživih financijskih 
sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. 
donesena je 13. kolovoza 2010.  
- prvi nalog upućen je na naplatu 20. kolovoza 2010. 
te je obročna isplata u tijeku 
 
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnih 
radnih skupina i Povjerenstva za ocjenu i odabir 
projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga 
i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za 
financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na 



sreću za 2010. godinu u razdjelu Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti  
donijeta je 14. lipnja 2010. godine 
- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Stručnih radnih skupina i Povjerenstva 
za ocjenu i odabir projekata udruga koje pridonose 
borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici 
Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda 
od igara na sreću za 2010. godinu u razdjelu 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti  donijeta je 13. srpnja 2010. godine 
- Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata 
udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih 
drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za 
financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na 
sreću za 2010. godinu u razdjelu Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
sastalo se 15. srpnja 2010. godine 
- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za 
projekte udruga koje pridonose borbi protiv droga i 
svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za 
financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na 
sreću za 2010. godinu u razdjelu Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
sastalo se 15. srpnja 2010. godine 
- Rezultati su objavljeni na web stranici Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
21. srpnja 2010. godine 
- 1. rata je doznačena udrugama u periodu od 3. 
kolovoza do 27. rujna 2010. godine 
 
- Odluka o objavi poziva za prijavu projekata jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se 
odnose na rad regionalnih INFO centara za mlade za 
dodjelu financijske potpore u 2010. godini donesena je 



21. travnja 2010. 
- Poziv za prijavu projekata jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koji se odnose na rad 
regionalnih INFO centara za mlade za dodjelu 
financijske potpore u 2010. godini objavljen je  

 26. travnja 2010. godine 
- Postupci navedenog procesa su u tijeku. 
- Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje 
prijava za financiranje projekata jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave zaprimljenih na 
Poziv za prijavu projekata jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koji se odnose na 
rad regionalnih INFO centara za mlade za dodjelu 
financijske potpore u 2010. godini donijeta je 7. 
lipnja 2010. godine 
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stručne radne 
skupine i Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
koji se odnose na rad regionalnih INFO centara za 
mlade za dodjelu financijske potpore u 2010. godini 
donijeta je 18. lipnja 2010. godine 
- Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata koji se 
odnose na rad regionalnih INFO centara za mlade za 
dodjelu financijske potpore u 2010. godini sastalo se 
14. srpnja 2010. godine 
- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava iz 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. 
godinu za projekte jedinica lokalne i područne 
samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-
centara za mlade donijeta je 15. srpnja 2010. godine 
- Rezultati su objavljeni na web stranici Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
20. srpnja 2010. godine 
- Svi nalozi za isplatu su odrađeni od 19. kolovoza do 
30. rujna 2010. godine 
 



- Odluka o provedbi natječajnog postupka za financijsku 
potporu projekata udruga usmjerenih obitelji 
donesena je 22. travnja 2010. 

- 4. svibnja 2010. godine objavljen je javni natječaj za 
financijsku potporu udruga usmjerenih obitelji 
- Natječaj objavljen u Vjesniku i na Web stranici 

MOBMS-a 
- Pripremljena i na webu objavljena popratna natječajna 

dokumentacija 
- 28. svibnja 2010. godine  
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnih radnih 
skupina i Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
udruga usmjerenih obitelji za financijsku potporu iz 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. 
godinu 
Poslovnik o radu Stručnih radnih skupina za 
procjenu prijedloga projekata udruga usmjerenih 
obitelji za financijsku potporu iz Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu 
Poslovnik o radu Povjerenstva za procjenu 
prijedloga projekata udruga usmjerenih obitelji za 
financijsku potporu iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2010. godinu 
 
- 28. lipnja 2010. 
Potpisivanje Ugovora o djelu za članove stručnih 
radnih skupina 
 
- 5. srpnja 2010.  
održani sastanci stručnih radnih skupina  
 
- 7. srpnja 2010.  
održan sastanak Povjerenstva za ocjenu i odabir 
projekata udruga usmjerenih obitelji za financijsku 
potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 



za 2010. godinu 
 
- 8. srpnja 2010. 
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za 
projekte udruga usmjerenih obitelji iz raspoloživih 
financijskih sredstava Državnog proračuna za 2010. 
godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti 
 
- 20. srpnja 2010.  
Objava rezultata Natječaja na web stranicama 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti 
 
- od 21. srpnja do 8. rujna 2010.   
- provedba postupka potpisivanja ugovora s 
udrugama i izrada naloga za isplatu (posljednji 
nalog 8. 9. 2010.) 
 
- Suradnja izvan Natječaja prema Kriterijima i 
mjerilima za suradnju između Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, ustanova, 
organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u 
svrhu provedbe projekata i programa od osobitog 
interesa za Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti  
 
- 12. svibnja 2010. 
Objava Kriterija i mjerila za suradnju između 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti, ustanova, organizacija civilnog društva 
i vjerskih zajednica u svrhu provedbe projekata i 
programa od osobitog interesa za Ministarstvo 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
na web stranicama Ministarstva 



 
- Upućen pisani poziv na suradnju ustanovama, 
organizacijama civilnog društva i vjerskim 
zajednicama u svrhu provedbe projekata i programa 
od osobitog interesa za Ministarstvo obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti  
 
- 13. svibnja 2010.  
Objava obrasca proračuna za prijavu izvan 
Natječaja sukladno Kriterijima na web stranicama 
Ministarstva 
 
- 26. svibnja 2010. 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za 
procjenu projekata i programa od osobitog interesa 
za Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti za 2010. godinu 
 
- 1. srpnja 2010. 
Sastanak Stručnog povjerenstva za procjenu 
projekata i programa od osobitog interesa za 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti  
 
- od 20. srpnja 2010. do 30. rujna 2010. 
Odluke i ugovori o suradnji i financijskoj potpori 
prema Kriterijima za 9 udruga/ustanova/vjerskih 
organizacija 
Nalozi za isplatu 1. rate 
Privremena narativna i financijska izvješća 
zaprimljena su u rujnu 2010. godine.  
 
- od 8. srpnja do 21. srpnja 2010.  
Potpisane Odluke (8. srpnja) i ugovori (9. srpnja) o 
suradnji i financijskoj potpori Društvu za psihološku 



pomoć u provedbi projekta   
Nalozi za isplatu 1. rate (21. srpnja 2010. godine) 
Privremena narativna izvješća zaprimljena su u 
rujnu 2009. godine. 
 
- 21. rujna 2010. godine 
Potpisana Odluka o izmjeni odluke o osnivanju 
Radne skupine za izradu Nacionalne strategije 
zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 
2016. godine  
 
- od 1. lipnja do 30. rujna 2010.   
Nastavljena suradnja s 10 savjetovališta i skloništa 
za žrtve nasilja u obitelji  
Zaprimljena redovna mjesečna izvješća i isplaćivane 
mjesečne rate   
 
 
- Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava iz 
Državnog proračuna RH za 2010. godinu za projekte 
udruga koje se odnose na rad klubova za mlade 
donesena je 18. prosinca 2009. godine. 
- Poziv za prijavu projekata koji se odnose na rad 
klubova za mlade za dodjelu financijske potpore iz 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. 
godinu na poziciji MOBMS-a objavljen je  

10. svibnja 2010. godine i u tijeku je do 9. lipnja 2010. 
- Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje 
prijava za financiranje projekata udruga 
zaprimljenih na Poziv za prijavu projekata koji se 
odnose na rad klubova za mlade za dodjelu 
financijske potpore iz raspoloživih sredstava 
Državnog proračuna za 2010. godinu na poziciji 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti donijeta je 29. srpnja 2010. godine 



- Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnih radnih 
skupina i Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
udruga koji se odnose na rad klubova za mlade 
donijeta je 1. rujna 2010. godine 
- Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata udruga 
koji se odnose na rad klubova za mlade sastalo se 27. 
rujna 2010. godine 
- Daljnji postupci navedenog procesa su u tijeku 
 
- Odluka o načinu raspodjele financijskih 
sredstava iz Državnog proračuna RH za 2010. godinu za 
projekte udruga usmjerenih djeci donesena je 18. 
prosinca 2009. godine. 
- Poziv z a prijavu projekata udruga usmjerenih djeci  
za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava 
Državnog proračuna za 2010. godinu na poziciji 
MOBMS-a objavljen je 10. svibnja 2010. godine i u 
tijeku je do 9. lipnja 2010. 
 
- Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje 
prijava za financiranje projekata udruga 
zaprimljenih na Poziv za prijavu projekata udruga 
usmjerenih djeci za dodjelu financijske potpore iz 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. 
godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti donesena je 7. lipnja 
2010. godine. 
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnih radnih 
skupina i Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
udruga usmjerenih djeci donesena je 11. lipnja 2010. 
godine. 
- Stručne radne skupine procjenjivale su pristigle 
projekte u razdoblju od 21. lipnja 2010. godine do 
12. srpnja 2010. godine. 
- Sastanak Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 



udruga usmjerenih djeci održao se dana 19. srpnja 
2010. godine. 
- Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za 
projekte udruga usmjerenih djeci donesena je 27. 
srpnja 2010. godine, a objavljena je na web stranici 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti dana 30. srpnja 2010. godine. 
- Ugovori između Ministarstva i udruga o suradnji i 
financijskoj potpori u provedbi projekta udruga 
usmjerenih djeci potpisivani su tijekom mjeseca 
kolovoza i rujna 2010. godine. 
- Nalozi za isplatu prvog obroka udrugama 
usmjerenih djeci upućivani su Upravi za proračun i 
financije u razdoblju od kraja mjeseca kolovoza do 
kraja rujna 2010. godine, sukladno dinamici 
potpisivanja Ugovora o suradnji i financijskoj 
potpori. 
- Udrugama kojima nije odobrena financijska 
potpora obrazloženja o razlozima neodobravanja 
financijske potpore upućivana su u razdoblju od 
kraja mjeseca kolovoza do kraja rujna 2010. godine. 
 
- Kriteriji i mjerila za suradnju između Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 
ustanova, organizacija civilnog društva i vjerskih 
zajednica u svrhu provedbe projekata i programa od 
osobitog interesa za od 23. travnja 2010. godine  
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Sudjelovanje predstavnika 
znanstvenih institucija, 
organizacija civilnog 
društva, državnih tijela i 
jedinica  lokalne i područne 
(regionalne) samouprave  u 
radnim skupinama za 
donošenje izmjena i dopuna 
zakona, podzakonskih akata, 
standarda, analiza, kriterija i 
sl. 

-sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, 
nacionalnim dokumentima i sl. predlaže se 
osnivanje rade skupine i njen sastav te se od 
predloženih tijela traži prijedlog člana/članice 
stručne radne skupine; 
-donošenje odluke o osnivanju i imenovanju 
stručne radne skupine te osiguravanju financijskih 
sredstava za rad stručne radne skupine iznos 
naknade članovima i članicama koji nisu djelatnici 
tijela državne uprave ; 
-sklapanje Ugovora o djelu sa članovima radne 
skupine koji nisu djelatnici tijela državne uprave, 
kojim se utanačuje predmet suradnje,zadaće 
članice/člana stručne radne skupine, rok do kojeg se 
trebaju provesti zadaće ima provesti projekt¸ te 
pravne posljedice za slučaj nepoštivanja 
ugovorenih obveza; 

- - zatražena su imenovanja za članove Radne skupine 
od institucija predviđenih Nacionalnim programom za 
mlade 2009. do 2013. 

- Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga 
izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih, od dana 
24. svibnja 

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Radne 
skupine za izradu prijedloga izmjena i dopuna 
Zakona o savjetima mladih donijeta je 15. lipnja 
2010. godine 
- Radna skupina održala je prvi sastanak 30. lipanj 
2010. godine 
- Sklopljena su 4 Ugovora o djelu s članovima Radne 
skupine 18. i 19. kolovoza 2010. godine  
 
- zatražena su imenovanja za članove Stručne radne 

skupine od institucija predviđenih Nacionalnim 
programom za mlade 2009. do 2013. 

- Odluka o osnivanju Stručne radne skupine za izradu 
plana razvoja, standarda i kriterija za rad 
skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj; od 
dana 29. travnja 2010. godine) 
- Sklopljena su 4 Ugovora o djelu s članovima Radne 
skupine u periodu od 10. lipnja do 14. lipnja 2010. 
godine 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provoditi 
naknadnu kontrolu 

namjenskog 
trošenja odobrenih 

sredstava u 
udrugama građana 

 
 

- kontrola namjenskog 
utroška sredstava 
dodijeljenih temeljem 
natječaja za prijavu 
programa i projekata 
udruga iz Domovinskog 
rata radi odobravanja  
financijske potpore u 

- dostava izvješća i popratnih računa o utrošku sredstava 
od strane Udruga iz Domovinskog rata 
 
- analiza izvješća od strane Odsjeka za analizu i kontrolu 
namjenskog utroška sredstava Ministarstva sukladno 
ugovoru između Ministarstva i udruge 
 
- periodična i završno izvješće verificiraju nadležni 

- udruge su obvezne dostavljati izvješća u roku od 30 
dana od provedbe projekta – ako se radi o udrugama 
lokalne razine, dok su udruge državne razine dužne prvo 
financijsko izvješće dostaviti do 10. srpnja 2010. godine 
- izvješća se sukladno ugovoru moraju dostaviti do 1. 
prosinca 2010. 
. 
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okviru raspoloživih  
sredstava Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske i temeljem 
natječaja 
za prijavu programa i 
projekata udruga iz 
Domovinskog rata koje se 
bave problemima i 
zadovoljavanjem potreba 
hrvatskih ratnih vojnih 
invalida iz Domovinskog 
rata radi ostvarivanja   
financijske potpore iz dijela 
prihoda od igara na sreću  
 
 

službenici zaduženi za praćenje provedbe ugovora 
(financijska i programska kontrola provedbe projekta 
 
- rad Povjerenstva za kontrolu i nadzor nad namjenskim 
korištenjem financijskih sredstava potpore projektima i 
programima udruga iz Domovinskog rata 
 
- potraživanje povrata sredstava u slučajevima 
nenamjenskog utroška sukladno potpisanim ugovorima 

- kontrola namjenskog 
utroška sredstava 
dodijeljenih Udrugama iz 
Domovinskog rata po 
Javnom pozivu za 
sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja 
spomen obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom 
ratu, sredstvima Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske na području 
Republike Hrvatske 

- dostava pravovremenih izvješća sukladno potpisanom 
ugovoru o tijeku radova i eventualnim smetnjama 
 
- analiza izvješća i popratnih računa 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

-urudžbirati sve anonimne 
ili potpisane prijave koje 
ukazuju na stjecanje statusa 
i prava hrvatskih branitelja 

 - U siječnju 2010. godine zadužene su 4 djelatnice 
Uprave za pravne poslove Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti za 
provođenje ove mjere.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podizanje razine 
učinkovitosti 
otkrivanja i 

kaznenog progona 
korupcijskih 

kaznenih djela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 
protivno Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 
-izvršiti uvid u sve spise 
predmeta koji su u posjedu 
Ministarstva ili 
prvostupanjskih tijela  
-pribaviti potpune 
informacije iz svih 
ustrojstvenih jedinica 
Ministarstva o vrsti i visini 
ostvarenih prava  
-provjeriti vjerodostojnost 
dokumentacije u spisu 
predmeta koja je bila 
osnova za priznavanje 
statusa i prava na način da 
se zatraži očitovanje 
MORH-a ili MUP-a o 
vjerodostojnosti 
dokumentacije ( prijave 
stradavanja, ratnog puta, 
potvrde o pripadnosti 
postrojbi i statusu 
hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata )  

-u slučaju sumnje u 
vjerodostojnost liječničke 
dokumentacije zatražiti 
očitovanje od zdravstvene 
ustanove koja je navedena 
kao izdavatelj dokumentacije 

- U siječnju 2010. godine u formi tabelarnog 
prikaza ustrojena je evidencija o provođenju mjere 
kako bi za svaku prijavu bio razvidan tijek 
postupanja. 
- Urudžbirane su 164 anonimne ili potpisane 
prijave protiv 492 osobe koje ukazuju na stjecanje 
statusa i prava hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
protivno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te je 
nastavljeno postupanje prema 19 prijava iz 
prethodnih godina. 
- Izvršen je uvid u 16 spisa premeta koji su u 
posjedu Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti  i 73 predmeta 
pribavljena od prvostupanjskih tijela ( ureda 
državne uprave u županijama i Gradskog ureda za 
zdravstvo i branitelje). 
- Pribavljena su 28 očitovanja iz svih ustrojstvenih 
jedinica Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti o vrsti i visini 
ostvarenih prava.   
- Provjerena je vjerodostojnost dokumentacije u 
40 spisa predmeta koja je bila osnova za 
priznavanje statusa i prava na način da se zatraži 
očitovanje MORH-a (zatraženo 14 očitovanja) ili 
MUP-a (zatraženo 26 očitovanja) o 
vjerodostojnosti dokumentacije ( prijave 
stradavanja, ratnog puta, potvrde o pripadnosti 
postrojbi i statusu hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata).  
- U 5 predmeta je utvrđeno je da medicinska 
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-kada se utvrdi da 
medicinska dokumentacija 
nije vjerodostojna uputiti 
zahtjev, za to zaduženom 
vijeću Drugostupanjskog 
liječničkog povjerenstvu, za 
davanje nalaza i mišljenja 
na osnovi preostale 
vjerodostojne medicinske 
dokumentacije iz spisa 
predmeta 
-dostaviti anonimne ili 
potpisane prijave sa spisom 
predmeta te pribavljenom 
dokumentacijom, koja 
ukazuje na osnovanost 
prijave MUP-u, 
Ravnateljstvu policije, 
Upravi kriminalističke 
policije ili USKOK-u, a 
ovisno o sadržaju prijave  
-očitovati se na zahtjev 
Državnog odvjetništva i 
dostaviti traženu 
dokumentaciju 
-na zahtjev nadležnog Suda 
djelatnici Ministarstva će 
sudjelovati kao svjedoci u 
provođenju kaznenog 
postupka 
-započeti obnove postupka 
kada je za to nadležno 
Ministarstvo ili uputiti 
zahtjev prvostupanjskom 
tijelu da se započne obnova 

dokumentacija nije vjerodostojna te je upućen 
zahtjev, za to zaduženom I. vijeću 
Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za 
davanje nalaza i mišljenja o oštećenju organizma 
na osnovi preostale medicinske dokumentacija 
koja je utvrđena kao vjerodostojna. I. vijeće 
Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva izdalo 
je nalaz i mišljenje u 4 predmeta. 
- Dostavljene su 55 anonimne ili potpisane prijave 
sa spisom predmeta te pribavljenom 
dokumentacijom, koja ukazuje na osnovanost 
prijave MUP-u, Ravnateljstvu policije, Upravi 
kriminalističke policije ili USKOK-u, a ovisno o 
sadržaju prijave. 
- Dostavljene su 37 anonimne ili potpisane prijave 
sa spisom predmeta te pribavljenom 
dokumentacijom, koja ukazuje na osnovanost 
prijave MORHU-u. 
- Dostavljeno je 15 očitovanja na zahtjev 
Državnog odvjetništva te je dostavljena tražena 
dokumentacija. 
- Na zahtjev nadležnog Suda 2 djelatnice 
MOBMS-a sudjelovale su kao svjedoci u 
provođenju kaznenog postupka. 
- Započeta je 1 obnova postupka kada je za to 
nadležan MOBMS i upućena su 3 zahtjeva 
prvostupanjskom tijelu da se započne obnova 
postupka kada MOBMS nije nadležan. 
- U obnovljenom postupku ukinuto je 1 rješenje o 
priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata  i 
pripadajućim pravima, a 1rješenja o priznatom 
statusu HRVI iz Domovinskog rata i 2 rješenje o 



postupka kada Ministarstvo 
nije nadležno 
-u obnovljenom postupku 
ukinuti ili poništiti 
konačnog rješenja o 
priznatom statusu i 
pripadajućim pravima 
-dostaviti rješenja o 
prestanku statusa i prava 
Hrvatskom zavodu za 
mirovinsko osiguranje radi 
eventualnog prestanka 
mirovinskih prava  
 

priznatom pravu na obiteljsku invalidninu su 
poništena i za njih je u tijeku postupak za povrat 
protupravno primljenih iznosa  
- Dostavljeno su 4 rješenje o prestanku statusa i 
prava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 
radi eventualnog prestanka mirovinskih prava.  
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Jačanje integriteta, 
odgovornosti i 

transparentnosti u 
radu tijela državne 
vlasti i stim u vezi 
jačanje povjerenja 
građana u državne 

institucije 

-odmah po zaprimanju 
evidentirati podatke koje 
Ministarstvu dostavljaju 
tijela javne vlasti, a 
posebice MORH, MUP, 
USKOK i Državno 
odvjetništvo o postupanju 
povodom prijava o 
nezakonitom stjecanju 
statusa i pripadajućih prava 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 
-ustrojiti evidenciju o 
postupanjima po prijavama 
koje ukazuju na stjecanje 
statusa i prava hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih 
obitelji protivno odredbama 
Zakona o pravima hrvatskih 

-evidenciju o postupanjima povodom prijava ustrojiti u 
formi tablice  

-evidenciju o odgovorima na novinarska pitanja o 
priznatim statusima i pripadajućim pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
ustrojiti u formi tablice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- U siječnju 2010. ustrojena je evidencija o 
postupanjima po prijavama koje ukazuju na 
stjecanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
protivno odredbama Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji kao i evidencija o odgovorima na 
novinarska pitanja u formi tablice. 
- Evidentirano je 16 očitovanja koje je 
Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti dostavilo Ministarstvo obrane, 18 
očitovanja Ministarstvo unutarnjih poslova i 4 
očitovanja Državno odvjetništva o postupanju 
povodom prijava o nezakonitom stjecanju statusa i 
pripadajućih prava hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Odgovoreno je na 16 novinarskih pitanja o 
stjecanju statusa i prava hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to: 



branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih 
obitelji  
-odgovoriti na sva 
novinarska pitanja o 
stjecanju statusa i prava 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 odgovora na novinarsko pitanje u vezi prava 
udovica smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata, 2 odgovora u vezi statusa 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 4 
odgovora u vezi ostvarivanja statusa HRVI iz 
Domovinskog rata  i 3 odgovora na novinarsko 
pitanje u vezi ostvarivanja prava na opskrbninu. 
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