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PREDMET: Strategi.ia suzbijanja korupdje 
IzvjeIW 0 provedbi mjera iz Akc:ijskog plana uz StrategiJu 
suzbijaDja korupdje 

- dostavlja se 

VEZA: dopis KLASA: 305-01113-02/14, URBROJ:6524-2-13-01 

Postovanl gospodine predsjednice Nacionalnog vijeCa, 

sukladno zaprimljenom traZenju, a vezano za Strategiju suzbijanja korupcije, u prilogu dopisa 
dostavljamo izvjdce Ministarstva branitelja 0 provedbi mjera iz revidiranog Akcijskog plana uz 
Strategiju suzbijanja korupcije. 

Ministarsrvo braniteljaje nositelj slijedeeih mjera: 
43. Objavljivanje svih na~ellaja za dodjelu sredstava na internetskoj 
stranici Ministarstva branitelja te obavijesti 0 objavi Javnih poziva u 
javnim glasilima 
44. Pmvodenje naknadne kontrole namjenskog Iro§enja odobrenih 
sredstava u udrugama gradana 
45. Postupanje po svim zaprimljenim prijavama koje ukazuju na 
nezakonito stjecanje statusa i prava po Zakonu 0 pravima hrvatskih 
branitelja i /llanova njihovih obitelji 
46. Ustrojavanje evidencija 0 podnesenim prijavama te postupanje 
nadleznih tijela drzavne uprave i drugih drzavnih institucija po 
istome 

Ministarstvo branitelja kontinuirano provedi programe i projekte sukladno mjeri 43. Akcijskog plana 
uz Strategiju suzbijanja kornpcije. Svi Javni pozivi i Javni na~eeeji provedeni su sukladno 
naljeeajnoj proceduri, te su javno objavljeni u dnevnim listovima i OIl internetskcj stranici Ministarstva 
branitelja. Takoder javno (na intemetskoj stranici Ministarstva branitelja) objavljeni su i svi rezultati 
provedenih Javnih poziva odnosno naljecaja. 

U izvje~tajnom ra7.doblju bilo je objavljeno 13 Javnih poziva za Mjere Program! strucnog 
osposobljavanja i zaposljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatocenin iIi nestalih 

I 



hrvatskih branitelja. Svi Ulprimljeni zahtjevi SU rijeseni. a popis korisnika objavljen je na intemetskoj 
stranicl Ministarstva branitelja, 

Nadalje, bilo je objavljeno 6 Javnih na~ecaja za Udruge iz Domovinskog rata i za sudionike i
stradalnike Drugog svjetskog rata, te SU zahtjevi za tri Javna llatj~aja u 2013. godini rije§ena. a popis 

r 
korisnlka objavljenje na intemetskoj Walliei Ministarstv1l branitelja. 

Takoder, lemeljem provedenog Javnog poziva za sufmanciranje izgmdnje, postavljanja ili uredenja 
spomen-obiljezja mvama stradalirn u Domovinskom ratu, sredstvima DrZavnog proracuna Republike 
Hrvatske na podrucju Republike Hrvatske u 2013. godini odobreno je sufinanciranje 12 projekata (u 
2012. i 20J 3. ukupno 25). U iZVjestajDOm razdoblju sukladno mjeri 44. Akcijakog plana Uili 

Strategiju suzbijaDja korupcije pregledana su 24 projekta i nisu uocena nenamjenska trosenja.. Svi 
rezullati odebrenih projekata objavljcni su inrernetskoj stranici Minlstarstva branitelja. S ciljem 
kontroJe narnjenskog utroska sredstava dodijeljenih temeljem na1jecaja za prijavu prograrna i projekata 
udruga radi odobravanja financijske potpore dosad je zaprimljeno 72 flnancijska izVje~Ca (od 63 
obradenih, kod 6 su utvrdene nepravilnosri pa su zatrazeni dodatni dokazi 0 namjenskom utrosku), 

Vezano uz mjero 45 • Akcijskog plana uz Stra!egiju 5uzbijanja korupcije. Ministarstvo branitelja
 
primilo je 796 prijava protiv J991 osobe u kojima se ukazuje na sgecaqje statusa i prava hrvatskih
 
branltelja iz Domovinskog rata protivno Zakonu 0 pravime hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I
 

. c)anova njihovih obitelji, a 70 osoba je ptovjeravano na zahtjev drugih javnopravnih tijela, Od
 
navedencg, 707 prijava proslijedeno je MUP-u, S2 prijave proslijedene su HZMO-u, 30 prijava
 
proslijeo'eno je MORH-u. a ostale prijave ovisno 0 sadrUiju (koji nije usmjeren DB ostvarivanje prava
 
temeljem ZOPHBDR-a) dostavljene su nadld:nimjavnopravnim tijelima. 
U 83 predmeta, nakon provjera zakljuceno je da su prijave neutemeljene (za 42 osobe prijavljene u 
2013. g.; 41 osoba prijavljena u prethodnirn godinama), 
U 2013. godini, MUP je zavrsio istragu za 145 prijavUenih osoba te su izvje~ea proslijedena 000-81 
izvjesce; DORH·57 izvjesCa, ZOO-7 izviesea, a radi ocjene treba Ii pokrenuti kazneni postupak, 
Temeljem prijava dostavljene su obavijesti da se kazneni postupak vodi protiv 4 osobe. 
Nepravilnosti su uocene kod sijecanja prava za 6 osoba od kojih se za2 vodi obnova postupka koiaje 
j05 u tijeku, za 3 osobe eeka se odluka OD0-a treba li pokrenuti kazneni postupak, a ked I osobe 
ustanovljene su nepravilnostl, medutim nije moguee postupanje, budue; je rje§enje 0 pravima vee 
osnazeno presudom USRH. 
000 je d05tavilo obavijest 0 tome da su 3 osobe progldene Ierivima za kazneno djelo prevare 
(61.244.51.1. i 4.). 

Sukladno mjeri 46. Akcijskog plana liZ Strategiju 9uzbijauja korupcije Ministarslvo braniteUaje u 
sijecnju 2013. godine uspo5tavilo evidenciju, odnosno tabelami prim (excel tablica) u koju ce se 
upisivati sve podnesene ptijave i naOin postupanja nadleZnih tijela drZavne uprave i drugih drzavnih 
institueija po prijavama. 

S po~lovanjem, 

TAR 

Malic 

( 

.~ 

Prilog: kao u tekstu 

DoSlavjti: 
I. Nosta"" 
2. PiS1l\ohrani, ovdje 

2 
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IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU MJERA IZ AKCIJSKOG PLANA UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE  od 15. studenog 2012. godine 
 

Broj 

mjere 
Mjera Postupak izvršenja mjere Plan rada Izvješće o provedbi 

43 

Objavljivanje 
svih natječaja za 
dodjelu 
sredstava  na 
internetskoj 
stranici 
Ministarstva 
branitelja te 
obavijesti o 
objavi Javnih 
poziva u javnim 
glasilima 

- objava Javnih poziva za 
mjere Programa stručnog 
osposobljavanja i 
zapošljavanja hrvatskih 
branitelja i djece smrtno 
stradalih, zatočenih ili 
nestalih hrvatskih 
branitelja na internetskoj 
stranici Ministarstva te 
obavijesti o objavi Javnih 
poziva u jednom dnevnom 
listu 

 
- 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 internetskoj 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 
financijskih sredstava za zadruge hrvatskih 
branitelja 
- vodič za pravdanje namjenskog utroška sredstava 
potpore 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
Svi zahtjevi zaprimljeni u prethodnom razdoblju su 
riješeni, a popis korisnika objavljen je na 
internetskoj stranici Ministarstva branitelja 
www.branitelji.hr, u nastavku iza teksta pojedinog 
Javnog poziva (sada pod „Arhiva“). 
Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja bio 
je objavljen u razdoblju od 21. siječnja do 19. 
veljače 2013. godine.  
Javni poziv za Mjeru potpore zapošljavanja djece 
smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih 
branitelja bez radnog iskustva bio je otvoren u 
razdobljima od 21. siječnja do 19. veljače, te od 20. 
svibnja do 18. lipnja 2013. godine. 
Javni pozivi za Mjeru samozapošljavanja i Mjeru 
potpore za proširenje postojeće djelatnosti bili su 
otvoreni tri puta: u razdobljima od 21. siječnja do 
19. veljače, od 20. svibnja do 18. lipnja, te od 29. 
kolovoza do 27. rujna 2013. godine. 
Javni pozivi za Mjeru potpore radu zadruga 
hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima 
zadruga hrvatskih branitelja bili su otvoreni u 
razdoblju od 18. veljače do 19. ožujka, te od 29. 
kolovoza do 27. rujna 2013. godine. 
Svi javni pozivi objavljeni su na internetskoj 
stranici Ministarstva branitelja (www.branitelji.hr, 
u dijelu „Natječaji i javna nabava“ – „Aktualni 
natječaji“), uz objavu obavijesti o javnom pozivu u 
jednim dnevnim novinama (Večernji list). Uz tekst 
Javnih poziva i obrasce zahtjeva za mjere 
namijenjene zadrugama, na internetskoj stranici 
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Ministarstva branitelja (u nastavku iza pripadajućeg 
teksta Javnog poziva) objavljene su i upute za 
podnositelje zahtjeva, obrasci za procjenu 
formalnih i posebnih uvjeta iz Javnog poziva, 
obrasci za procjenu kvalitete poslovnog plana, 
obrasci izvješća o obilasku od strane Referalnog 
centra  te vodič za pravdanje namjenskog utroška 
sredstava potpore. 
- obrazac za izvješće o namjenskom utrošku 
sredstava za zadruge hrvatskih branitelja objavljen 
je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja 
(www.branitelji.hr, u dijelu „Multimedija i 
preuzimanja“ – „Obrasci“) 
- u tijeku je priprema objave Javnih poziva za 
Mjere Programa stručnog osposobljavanja i 
zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno 
stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, 
a tekst Javnog poziva i obrasci zahtjeva bit će 
objavljeni u jednom dnevnom listu i na internetskoj 
stranici Ministarstva 
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Objavljivanje 
svih natječaja za 
dodjelu 
sredstava na 
internetskoj 
stranici 
Ministarstva 
branitelja te 
obavijest o 
objavi natječaja 
u javnim 
glasilima 

- objava Javnog natječaja 
Promicanje vrijednosti 
Domovinskog rata 
 

- izrada plana objave natječaja u tekućoj godini 
- objava natječaja u javnim glasilima i na 
internetskoj stranici ministarstva 
Objavljuje se:  
- upute za prijavitelje 
- Odluka o raspisivanju natječaja 
- Strateški plan Ministarstva branitelja 2014.-2016. 
- legende aktivnosti i korisnici za Opisni obrazac 
- tekst natječaja 
- obrazac za prijavu projekta (opisni obrazac) 
- obrazac proračuna programa/projekta udruge iz 
Domovinskog rata 
- obrazac životopisa 
- obrazac izjave o partnerstvu 
- obrazac ugovora 
- obrazac za opisni izvještaj 
- obrazac za financijski izvještaj 
- objava odobrenih programa/projekata na 
internetskoj stranici Ministarstva 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
- natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su 
sukladno zaključcima 4. sjednice Međuresornog 
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja 
projekata i programa udruga iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske, a usklađeni su s Minimalnim 
standardima za raspisivanje i provedbu natječaja, 
javnih poziva i drugih programa financiranja 
projekata i programa organizacija civilnoga društva 
iz Državnog proračuna u 2013. 
- na stranicama Ureda za udruge objavljen je 
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih 
programa financiranja projekata i programa 
organizacija civilnog društva iz državnog proračuna 
unutar kojega su i natječaji Ministarstva branitelja 
-natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su na 
internetskoj stranici Ministarstva branitelja 
www.branitelji.hr 8. veljače 2013. godine te 10. 
siječnja 2014. godine 
- održani su Info dani u 2013. u organizaciji 
Vladinog ureda za udruge na kojima je sudjelovalo 
i Ministarstvo branitelja  
- održane su Info radionice za prijavitelje na 
natječaje Ministarstva branitelja u 2013. i 2014. u 
organizaciji Ministarstva branitelja 

- objava Javnog natječaja 
Psihološko i socijalno 
osnaživanje hrvatskih 
branitelja, hrvatskih 
branitelja s invaliditetom i 
HRVI iz Domovinskog rata 

 

- izrada plana objave natječaja u tekućoj godini 
- objava natječaja u javnim glasilima i na 
internetskoj stranici ministarstva 
Objavljuje se:  
- upute za prijavitelje 
- Odluka o raspisivanju natječaja 
- Strateški plan Ministarstva branitelja 2014.-2016. 
- legende aktivnosti i korisnici za Opisni obrazac 
- tekst natječaja 
- obrazac za prijavu projekta (opisni obrazac) 
- obrazac proračuna programa/projekta udruge iz 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
- natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su 
sukladno zaključcima 4. sjednice Međuresornog 
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja 
projekata i programa udruga iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske, a usklađeni su s Minimalnim 
standardima za raspisivanje i provedbu natječaja, 
javnih poziva i drugih programa financiranja 
projekata i programa organizacija civilnoga društva 
iz Državnog proračuna u 2013. 
- na stranicama Ureda za udruge objavljen je 
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Domovinskog rata 
- obrazac životopisa 
- obrazac izjave o partnerstvu 
- obrazac ugovora 
- obrazac za opisni izvještaj 
- obrazac za financijski izvještaj 
- objava odobrenih programa/projekata na 
internetskoj stranici Ministarstva  

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih 
programa financiranja projekata i programa 
organizacija civilnog društva iz državnog proračuna 
unutar kojega su i natječaji Ministarstva branitelja 
-natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su na 
internetskoj stranici Ministarstva branitelja 
www.branitelji.hr 8. veljače 2013. godine te 10. 
siječnja 2014. godine 
- održani su Info dani u 2013. u organizaciji 
Vladinog ureda za udruge na kojima je sudjelovalo 
i Ministarstvo branitelja  
- održane su Info radionice za prijavitelje na 
natječaje Ministarstva branitelja u 2013. i 2014. u 
organizaciji Ministarstva branitelja 

- objava Javnog natječaja 
za sudionike i stradalnike 

Drugog svjetskog rata 

- izrada plana objave natječaja u tekućoj godini 
- objava natječaja u javnim glasilima i na 
internetskoj stranici ministarstva 
Objavljuje se:  
- upute za prijavitelje 
- Odluka o raspisivanju natječaja 
- Strateški plan Ministarstva branitelja 2014.-2016. 
- legende aktivnosti i korisnici za Opisni obrazac 
- tekst natječaja 
- obrazac za prijavu projekta (opisni obrazac) 
- obrazac proračuna programa/projekta udruge iz 
Domovinskog rata 
- obrazac životopisa 
- obrazac ugovora o financijskoj potpori 
- obrazac izjave o partnerstvu 
- obrazac za opisni izvještaj 
- obrazac za financijski izvještaj 
- objava odobrenih programa/projekata na 
internetskoj stranici Ministarstva 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
- natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su 
sukladno zaključcima 4. sjednice Međuresornog 
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja 
projekata i programa udruga iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske, a usklađeni su s Minimalnim 
standardima za raspisivanje i provedbu natječaja, 
javnih poziva i drugih programa financiranja 
projekata i programa organizacija civilnoga društva 
iz Državnog proračuna u 2013. 
- na stranicama Ureda za udruge objavljen je 
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih 
programa financiranja projekata i programa 
organizacija civilnog društva iz državnog proračuna 
unutar kojega su i natječaji Ministarstva branitelja 
-natječaji i popratna dokumentacija objavljeni su na 
internetskoj stranici Ministarstva branitelja 
www.branitelji.hr 8. veljače 2013. godine te 10. 
siječnja 2014. godine 
- održani su Info dani u 2013. u organizaciji 
Vladinog ureda za udruge na kojima je sudjelovalo 
i Ministarstvo branitelja  
- održane su Info radionice za prijavitelje na 
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natječaje Ministarstva branitelja u 2013. i 2014. u 
organizaciji Ministarstva branitelja 

43 

Objavljivanje 
svih natječaja za 
dodjelu 
sredstava u 
javnim glasilima 
i na internetskoj 
stranici 
Ministarstva 
branitelja 

 
 
 
 
- objava Javnog poziva za 
sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja 
spomen-obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom 
ratu, sredstvima Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske na području 
Republike Hrvatsk 

 
 
 
 
- objava javnog poziva na internetskoj stranici 
Ministarstva 
Objavljuje se: 
- tekst javnog poziva 
- obrazac zahtjeva  
 
- objava odobrenih projekata na internetskoj 
stranici Ministarstva, www.branitelji.hr 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
 
- Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom ratu bio je objavljen 1. 
ožujka 2013. 
- rezultati odobrenih projekata objavljeni su na 
internetskoj stranici Ministarstva, www.branitelji.hr 
 
- u tijeku je priprema Javnog poziva za 
sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja 
spomen-obilježja žrtvama stradalim u 
Domovinskom ratu, a objava Javnog poziva planira 
se za kraj veljače 2014. godine 
- Javni poziv raspisat će se i objaviti na web stranici 
Ministarstva branitelja  
- zaprimanje zahtjeva prema Javnom pozivu trajat 
će 30 dana od dana objave na web stranici 
Ministarstva branitelja. 
 
- rezultati će biti objavljeni na internetskoj stranici 
Ministarstva po sklapanju ugovora sa svim 
korisnicima sredstava za sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom ratu 
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Provođenje 
naknadne 
kontrole 

namjenskog 
trošenja 

odobrenih 
sredstava u 
udrugama 
građana 

- kontrola namjenskog 
utroška sredstava 
dodijeljenih temeljem 
natječaja za prijavu 
programa i projekata 
udruga radi odobravanja 
financijske potpore u 
okviru raspoloživih 
sredstava Državnog 
proračuna Republike 
Hrvatske i iz dijela prihoda 
od igara na sreću 

- dostava izvješća i popratnih računa o utrošku 
sredstava od strane Udruga  
 
- analiza izvješća od strane Odjela za kontrolu i 
analizu namjenskog utroška sredstava Ministarstva 
sukladno ugovoru između Ministarstva i udruge 
 
 
- potraživanje povrata sredstava u slučajevima 
nenamjenskog utroška sukladno potpisanim 
ugovorima 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
 
- zaprimljeno je 167 izvješća Udruga sukladno 
sklopljenim ugovorima o financijskoj potpori za 
2012.  
- sva izvješća su pregledana 
  
- za 2013. kontinuirano se zaprimaju izvješća 
(rokovi za zaprimanje izvješća su prva polovica 
svibnja 2014. odnosno kraj 2014.) 
 
- do sada su zaprimljena 72 izvješća projekata 
udruga, obrađeno je 63 dok je kod 6 projekata 
utvrđeno odstupanje od stavki proračuna te su 
zatraženi dodatni dokazi o namjenskom utrošku 
(izvodi iz banke i obrazloženja o postupanju). 
- u tijeku su postupci obrade zaprimljenih opisnih 
i financijskih izvješća 
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- 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 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
 
- zaprimljena su izvješća za projekte koji su 
odobreni u 2012. i 2013. godini te su kontrolirana 
24 projekta od 25 odobrenih 
- nije uočeno nenamjensko trošenje odobrenih 
sredstava 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postupanje po 
svim 
zaprimljenim 
prijavama koje 
ukazuju na 
nezakonito 
stjecanje statusa 
i prava po 
Zakonu o 
pravima 
hrvatskih 
branitelja i 
članova njihovih 
obitelji 

Urudžbirati sve anonimne 
ili potpisane prijave 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 
- izvršiti uvid u sve spise 
predmeta koji su u posjedu 
Ministarstva ili 
prvostupanjskih tijela 
- provjeriti 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 

- kontinuirano pratiti provođenje mjere kroz 
ustrojenu evidenciju u formi tabelarnog prikaza o 
provođenju mjere iz kojeg je za svaku prijavu 
razvidan tijek postupanja i to za svaku pojedinu 
osobu 

15.11.2012. – 03.02. 2014. 
 
-za provođenje ove mjere zadužene su dvije 
djelatnice Sektora za upravno-pravne poslove 
Ministarstva branitelja 
 
-kontinuirano se prati provođenje mjere kroz 
ustrojenu evidenciju u formi tabelarnog prikaza o 
provođenju mjere iz kojeg je za svaku prijavu 
razvidan tijek postupanja i to za svaku pojedinu 
osobu; 
 
 
- provedbi akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja 
korupcije od 15. studenog 2012. godine 
Ministarstvo branitelja primilo je 796 prijava protiv 
1991 osobe u kojima se ukazuje na stjecanje statusa 
i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
protivno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a 70 
osoba je  provjeravano na zahtjev drugih 
javnopravnih tijela. 
Od navedenog: 
-707 prijava proslijeđeno je MUP-u 
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se zatraži očitovanje od 
MORH-a i 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 
- kada se utvrdi da 
medicinska dokumentacija 
nije vjerodostojna uputiti 
zahtjev, za to zaduženom 
vijeću Drugostupanjskog 
liječničkog povjerenstva, 
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 

-52 prijave proslijeđene su HZMO-u 
-30 prijava proslijeđeno je MORH-u 
-ostale prijave ovisno o sadržaju (koji nije usmjeren 
na ostvarivanje prava temeljem ZOPHBDR-a) 
dostavljene su nadležnim javnopravnim tijelima 
 
 
U 83 predmeta, nakon provjera zaključeno je da su 
prijave neutemeljene (za 42 osobe prijavljene u 
2013. g.; 41 osoba prijavljena u prethodnim 
godinama). 
U 2013. godini, MUP je završio istragu za 145 
prijavljenih osoba te su izvješća proslijeđena ODO-
81 izvješće; DORH-57 izvješća, ŽDO-7 izvješća, a 
radi ocjene treba li pokrenuti kazneni postupak.  
Temeljem prijava dostavljene su obavijesti da se 
kazneni postupak vodi protiv 4 osobe. 
Nepravilnosti su uočene kod stjecanja prava za 6 
osoba od kojih se za 2 vodi obnova postupka koja 
je još u tijeku, za 3 osobe čeka se odluka ODO-a 
treba li pokrenuti kazneni postupak, a kod 1 osobe 
ustanovljene su nepravilnosti, međutim nije 
moguće postupanje, budući je rješenje o pravima 
već osnaženo presudom USRH. 
ODO je dostavilo obavijest o tome da su 3 osobe 
proglašene krivima za kazneno djelo prevare 
(čl.244.st.1. i 4.). 
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- očitovati se na zahtjev 
nadležnog Državnog 
odvjetništva i dostaviti 
traženu dokumentaciju, 
- na zahtjev nadležnog 
suda djelatnici Ministarstva 
će sudjelovati kao svjedoci 
u provođenju kaznenog 
postupka, 
- započeti obnove postupka 
ako postoji rok za obnovu 
- u obnovljenom postupku 
ukinuti ili poništiti izvršno 
rješenje o priznatom 
statusu i pripadajućim 
pravima 
-dostaviti rješenje o 
prestanku statusa i prava 
Hrvatskom zavodu za 
mirovinsko osiguranje radi 
eventualnog prestanka 
prava. 

 
 
 
 
 
 
 
46 

Ustrojavanje 
evidencija o 
podnesenim 
prijavama te 
postupanje 
nadležnih tijela 
državne uprave i 
drugih državnih 
institucija po 
istome 

Izraditi tabelarni prikaz 
(excel tablica) u koju će se 
upisivati sve podnesene 
prijave i način postupanja 
nadležnih tijela državne 
uprave i drugih državnih 
institucija po prijavama 

 
- upisivati u evidenciju sve podnesene prijave 
- kontinuirano pratiti način kako nadležna tijela 
postupaju po prijavama i traženju Ministarstva 
branitelja 

 
- ustrojena je evidenciju u formi tabelarnog prikaza 
(excel tablica) - za svaku pojedinu prijavu razvidan 
tijek postupanja i to za svaku pojedinu osobu 
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