PROGRAM I PLAN RADA
UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

ZA 2016. GODINU

Zagreb, prosinac 2015.
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Na temelju članka 14. Poslovnika pravobranitelja za djecu («Narodne novine» broj, 21/05.) pravobraniteljica za djecu
donosi

PROGRAM I PLAN RADA
UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU
ZA 2016. GODINU
Program i plan rada Ureda pravobranitelja za djecu sadrži prikaz poslova i aktivnosti Službe za stručne poslove i
Službe za opće poslove koji se temelje na djelokrugu rada određenog Zakonom o pravobranitelju za djecu («Narodne
novine» broj, 96/03.) i Strateškom planu Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2016. – 2018. (u prilogu). Brojčani
pokazatelji u zagradama prikaz su minimalnog broja djelovanja.
1. SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE
1.1. ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA I INTERESA DJECE
Naziv aktivnosti
Obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenih Uredu
pravobranitelja za djecu:
 obrađivanje pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (1400),
 izrađivanje upozorenja, preporuka i prijedloga za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih
djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece (prema procjeni)
Pružanje stručne i savjetodavne pomoći usmenim i pisanim putem po potrebi i na zahtjev, djeci i
odraslima, građanima, tijelima državne uprave i pravnim osobama

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano

kontinuirano

1.2. SVEOBUHVATNA ZAŠTITA PRAVA I INTERESA DJECE
Naziv mjera i aktivnosti
Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa u RH s odredbama Konvencije o pravima djeteta i
drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
 Davanje mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise u postupku
donošenja i predlaganja od strane nadležnih tijela i/ili na zahtjev tijela, a sukladno
planovima normativnih aktivnosti resornih tijela (15)


Poticaji za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona i drugih propisa koji se odnose na
zaštitu i promicanje prava i interesa djece (5)



Sudjelovanje u radu radnih skupina za izradu zakonskih prijedloga, prema procjeni
komplementarnosti s ovlastima pravobranitelja

Praćenje primjene međunarodnih i domaćih propisa i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i
interesa djece
Praćenje provedbe postojećih godišnjih i višegodišnjih strategija, planova, programa i aktivnosti
 Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.),
 Strategije razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2016.,
 Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.- 2020.,
 Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013-2020.

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano,
a posebice
tijekom
zasjedanja
Hrvatskog
sabora

kontinuirano
kontinuirano
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 Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.—
2020.) i
 Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske do 2020.
 Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.
godine
Davanje preporuka i prijedloga nadležnim tijelima i institucijama (50), primjerice po područjima:
 obiteljsko-pravna zaštita
 obrazovanje
 zdravlje
 pravosuđe
 sigurnost djece
 zaštita imovinskih interesa djece
 sport
 zaštita posebno ranjivih skupina djece
 mediji
 ostalo

kontinuirano

Aktivnosti Ureda pravobranitelja za djecu kao sunositelja /nositelja u:
 Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.
Izradi izvješća o provedbi Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2014. do 2020
 radu Koordinacije za azil
 Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
 Nacionalnom programu za Rome
 Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja 2011. – 2016.
 Programu prevencije samoubojstava kod djece i mladih
 Izradi zajedničkog izvješća pravobranitelja u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije
 Nacionalnog plana za ljudska prava
 Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
 Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 Izradi Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije
 Godišnjeg izvješća za potrebe FRA
 Izradi zajedničkog izvješća pravobranitelja o radu Nacionalnog preventivnog mehanizma
 Kurikularnog dokumenta“Okvir za poticanje i prilagodbu iskustva učenja te vrednovanje
postignuća učenika s TUR“
 Indikator o najboljem interesu djeteta

kontinuirano
prema
područjima
rada
pojedinih
savjetnika

1.3. UVID U NAČIN OSTVARIVANJA BRIGE O DJECI SMJEŠTENOJ IZVAN OBITELJI
Naziv planiranih aktivnosti (ostalo – prema indikaciji)
Obilazak ustanova u kojima su smještena djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (obitelji) (12)

Obilazak skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja (2)

Vrijeme
ostvarivanja
travanj –
lipanj
rujan studeni
svibanj lipanj
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Obilazak odgojnih ustanova u kojima su smještena djeca s poremećajima u ponašanju (3)

lipanj
rujan studeni

Obilazak prihvatilišta za izbjeglice i azilante (1)

Obilazak kaznenih ustanova u kojima su smještena djeca ( djeca izvršitelji kaznenih djela, djeca koja
borave uz majke koje su na izvršenju kazne zatvora, djeca pritvorenici) – (1)

travanj
studeni

Obilazak ustanova u kojima su smještena ili borave djeca s teškoćama u razvoju - (5)
Županije: Grad Zagreb i Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska

travanj-lipanj
listopadprosinac

Obilazak ustanova s osnove sudjelovanja u Nacionalnom preventivnom mehanizmu

travanj
rujan

Obilazak đačkih domova - (3)

rujan-listopad

Obilazak DV, OŠ i SŠ (17)

travanj –
lipanj
rujan –
prosinac

posebice sljedećih županija:
 jedna ustanova u Vukovarsko- srijemskoj županiji
 jedna ustanova u Brodsko-posavskoj županiji
 Zagrebačka županija
 Primorsko- goranska
 Osječko-baranjska
 Brodsko-posavska
 Ličko-senjska
 Istarska
 Karlovačka
Obilazak rodilišta, zdravstvenih ustanova i odjela na kojima se liječe ili rehabilitiraju djeca (8)
Obilazak mjesta na kojima djeca provode slobodno vrijeme (2)
Igraonica, dječjih odmarališta i rekreacijskih centara

veljača-srpanj
prosinac
srpanj-rujan

Ostala mjesta: (8)
 Romska naselja (3)
 Obilazak mjesta /udruge/ u kojima djeca polaze kraće programe (4)
 Izbjeglički kamp (1)
Ukupno obilazaka

54 + 8

1.4. AKTIVNOSTI USMJERENE PROMICANJU PRAVA DJECE
Naziv aktivnosti
Upozoravanje na kršenje i stanje prava djece i predstavljanje rada i podataka Ureda

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano
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Obilježavanje značajnih datuma, primjerice
 Godišnjica rada ureda (Split, Rijeka i Osijek) – ožujak, lipanj, listopad
 Međunarodnog dana Roma – obilazak romskih naselja - travanj
 Međunarodnog dana dječje knjige - travanj
 Dana nestale djece – svibanj
 Tjedna djece čiji su roditelji u zatvoru - lipanj
 Dana borbe protiv zlouporabe droga – lipanj
 Godišnjica rada MMS-a - rujan
 Dječjeg tjedna - listopad
 Međunarodnog dana protiv trgovanja ljudima - listopad
 Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece - studeni
 Međunarodnog dana Konvencije o pravima djeteta - studeni
 Međunarodnog dana osoba s invaliditetom - prosinac
Tematski događaji
 u organizaciji ureda

kontinuirano

kontinuirano

 Stručna rasprava/Okrugli stol /Promocija
 Stručna rasprava „Roditeljstvo i radna uloga“, Zagreb, MKDP, veljača
 Okrugli stol „Nova Strategija Vijeća Europe“, Zagreb, Hrvatski sabor , travanj
 COPE konferencija, Zagreb, Starogradska vijećnica, 20.5.
 COPE radionica i skupština, Zagreb, Hrvatski arhiv/Muzička akademija, 21.5.
 COPE obilazak zatvora, Lepoglava 22.5.
 Obrazovanje djece s TUR – Osijek, jesen
 Stručna rasprava o obrazovanju Roma, MKDP travanj
 O pozitivnim medijskim sadržajima za djecu (u povodu Dječjeg tjedna), listopad
 Izložba u Maloj kući dječjih prava u povodu Dana Konvencije, studeni
 Press konferencije – (2)
 Radni sastanak (12)
 o psihofizičkim uvjetima za rad s djecom (MZOS, MRMS, MSPM) travanj
 MZOS/udruga gradova i općina/AZOO – upisi u vrtiće
 MZOS – srednja škola u bolnici
 s predstavnicima Državnog zavoda za statistiku – dječji proračun
 s predstavnicima Ministarstva zdravlja – o palijativnoj skrbi za djecu
 o kocki i klađenju (ERF, MZOS, MSPM, MZ, MUP, MF)
 o ovisnostima /alkohol, droge, duhan (MSPM, Ured za droge, i drugi)
 o dječjem radu (MSPM, MRMS, MZOS, MK)
 fokus grupe s predstavnicima CZSS – obiteljsko-pravna zaštita
 s AZOO i ravnateljima vrtića
 s predstavnicima UNICEF-a
 s predstavnicima jedinica lokalne samouprave
 sa saborskim zastupnicima - Tematski sat u Hrvatskom saboru




u zajedničkoj organizaciji s drugima
 Konferencija Odgoj i obrazovanje djece pripadnika romske nacionalne manjine
„Bolje, više, glasnije – za svako dijete“, siječanj (u organizaciji s REYN mrežom i
riječkim NGO
 Prava djece na otocima, rujan, u suradnji s OŠ Grohote
izlaganja i nazočnost predstavnika ureda na događajima u organizaciji drugih
 Konferencija psihologa, Rijeka i Opatija 9.-12.11.
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 Konferencija socijalnih radnika
 Konferencija o posvojenju
 Projekt MAME Roda, Zagreb, veljača
 Festival o pravima djece s UNICEF-om i HFS, listopad
 Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, listopad
 VAFI travanj
Ostvarivanje strategije poticanja dječje participacije
 Putem dječje savjetničke mreže/konzultativni sastanci s djecom, tematske skupine (4)
 MMS -2 nacionalna (dvodnevna, proljeće i jesen) i jednodnevni - studeni),
 u okviru UNICEF-ovog istraživanja sastanak MMS, siječanj, MKDP
 fokus grupe s djecom TUR (srednjoškolci) u sklopu istraživanja obrazovanja TUR
 moderiranje i sudjelovanje u raspravi s djecom na e-forumu MMS-a
 Organiziranjem susreta s djecom
 u uredu, izvan ureda , u dječjim gradskim vijećima te gradskim i županijskim savjetima
mladih
 promocija ENIYa projekta
 promocija Child to Child Trusta
 promocija Strategije MMS-a protiv vršnjačkog nasilje- „Stop tišini koja boli“
 susret sa županijskim vijećima učenika (4)
 dječja gradska vijeća iz regije (Solin)
 školska vijeća (prema najavi)
Tiskanje i on-line objavljivanje promotivnih materijala, letaka i zbornika (4)
 Kalendar 2017. (tisak i on-line)
 Publikacije
o Zbornik - Prava djece čiji su roditelji u zatvoru - 2. izdanje (priprema)
o Istraživanje s djecom u sklopu projekta CHILD TO CHILD (tisak i on-line)
o Strategija MMS-a protiv vršnjačkog nasilja – Stop tišini koja boli (tisak i on-line)
 Letci i plakati
o MMS-u
o Plakati (tematski po područjima u sklopu rada na kalendaru i Izložbi
Suradnja sa stručnim časopisima
Suradnja s dječjim časopisima, učeničkim školskim listovima i radijskim dječjim emisijama

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

1.5. MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Naziv aktivnosti

Vrijeme
ostvarivanja
Hrvatski sabor
kontinuirano
Vlada RH
kontinuirano
Sva ministarstva, agencije i tijela javne vlasti, vezano uz pitanja i područja koja se odnose na zaštitu kontinuirano
prava i interesa djece
Pučki pravobranitelj, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i Pravobranitelj/ica za ravnopravnost
spolova
Organizacije koje se bave zaštitom prava i dobrobiti djece
kontinuirano
 Koordinacija udruga za djecu
 Udruga socijalnih radnika
 Udruga socijalnih pedagoga
 Hrvatska liječnička komora
 Hrvatska psihološka komora
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 Hrvatska odvjetnička komora
 Hrvatska gospodarska komora
 Hrvatska obrtnička komora
 Hrvatska udruga poslodavaca
 Centar za mirovne studije
 Hrvatski pravni centar
 Crveni križ
 Akademska zajednica i neovisni stručnjaci
 Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
 Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
 Hrvatski filmski savez
 Hrvatsko debatno društvo
 predstavnici vjerskih organizacija
 i drugi
Udruga gradova i općina i Udruga županija
Županijska i Gradska vijeća mladih
Medijacija između nadležnih tijela i nevladinih udruga, radi unapređenja položaja djece u društvu
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 Ministarstvo socijalne politike i mladih
 Ministarstvo zdravlja
 Ministarstvo kulture
 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 Ministarstvo pravosuđa
 Ministarstvo unutarnjih poslova
 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 Hrvatska obrtnička komora
 Agencija za odgoj i obrazovanje
 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano

1.6. MEĐUNARODNA SURADNJA
Naziv aktivnosti

Vrijeme
ostvarivanja

Sudjelovanje u radu Ekspertne grupe Vijeća Europe (VE)
 Sastanak Ekspertne grupe, Sofija, 5.-6.4.2016.
Sudjelovanje u radu Europske mreže pravobranitelja za djecu - ENOC-a
 Godišnja konferencija – Litva – rujan/listopad
Sudjelovanje u radu ENYIE
Sudjelovanje u radu Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE
 Godišnja konferencija i Tematski sastanak – lipanj
Suradnja s Odborom Vijeća Europe za prevenciju torture i neljudskog postupanja prema
zatvorenicima
Sudjelovanje u radu EUROCHIPS-a/COPE-a
 Godišnja skupština i konferencija u Zagrebu- 20.-22.svibanj
Sudjelovanje u radu EUROCHILD-a,
Skupština, Brisel, ožujak
Sudjelovanje u radu Child in the City, Gent, 7.-9.-11.2016
Sudjelovanja, posjeti i konferencije
 Konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ u organizaciji Udruženja za
podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla u suradnji s „domaćim“ fakultetom, -kraj

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano
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lipnja
 Konferencija (mucanje): Stuttering a Clinical Symposium – Cavtat, 2.-5.- listopad
 Konferencija o obrazovanju Roma„Bolje, više, glasnije – za svako dijete“, – Zagreb, siječanj
 Final European Conference „Children´s rights behind bars“ – Brisel, 15. veljače
 IX međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Translacijski pristup u dijagnostici i
rehabilitaciji slušanja i govora, 19.-21.svibnja Zagreb
 37.STAR Conference: Stress and Anxiety in a Changing Society, 6.-8. srpnja Zagreb
 predavanja stručnjaka za dječja prava iz tijela EU (o jačanju dječje participacije, pristupu
djece pravosuđu, praksi zaštite prava djece u EU
 Alternativna skrb Pariz, listopad
 5. Europska škola socijalne pedijatrije – „Dijete u gradu“ 16.-18. lipnja 2016.
Suradnja s međunarodnim tijelima i organizacijama
 Odborom UN-a za prava djeteta, Vijećem Europe, Europskim parlamentom i zastupnicima,
UNICEF-om,, UNDP-om, UNHCR-om, EK, Veleposlanstvima SAD-a, Francuske.....
Sudjelovanje u projektima
 Internacionalni projekt 9 država „Jačanje kapaciteta stručnjaka iz sustava alternativne
skrbi“ – vrijeme provedbe 3-4 godine
 Bambini senza sbarre – suradnja u EU projektu osposobljavanja zatvorskih djelatnika za
prava djece čiji su roditelji u zatvoru
 Projekt MA#ME „Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište
rada“-Nositelj projekta: RODA, Suradnik: Ured pravobranitelja za djecu ,Partneri: Hrvatski
zavod za zapošljavanje-Područni ured u Požegi i Centar za podršku i razvoj civilnog društva
Delfin iz Pakraca;
 Ukidanje tjelesnog kažnjavanja Korak po korak - EK

kontinuirano

2. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE
2.1. STRUČNO – ANALITIČKE AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti
Praćenje i prikupljanje međunarodnih dokumenata, stručne literature i drugih podataka od značaja
za zaštitu prava i interesa djece
Evidentiranje i statistička obrada predmeta koji se odnose na povrede pojedinačnih prava djece te
opće pojave i načine povreda prava i interesa djece
Pribavljanje materijala, literature i dokumenata za potrebe rada službi

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano

2.2. KADROVSKE I OPĆE PRAVNE AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti

Izrada prijedloga Programa i plana rada za 2017.

Vrijeme
ostvarivanja
veljača –
ožujak
prosinac

Izrada Strateškog plana 2017.-2019.
Ocjenjivanje učinkovitosti službenika za 2015.
Izrada plana nabave i njegovo provođenje

ožujak
veljača
siječanj /

Izrada Izvješća o radu za 2016.
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Izrada Plana godišnjih odmora i njegovo provođenje
Poslovi u svezi za zapošljavanjem te ostvarivanjem prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i
dužnosnika (izrada pojedinačnih akata, vođenje evidencija) te unos podataka u očevidnik
Uredsko poslovanje i arhiviranje (administrativno – tehnički poslovi)

kontinuirano
travanj –
lipanj
kontinuirano
kontinuirano

2.3. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti
Izrada godišnjeg financijskog plana, kvartalnih i mjesečnih planova s prijedlogom proračuna
Izrada financijskih izvještaja proračuna (godišnjeg i periodičnih obračuna)
Izvještaji o zaposlenicima i neto plaćama
Godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, potraživanja i obveza
Poslovi zaprimanja i likvidiranja svih ulaznih računa
Vođenje blagajničkih uplata i isplata, obračuni putnih naloga
Kontiranje i knjiženje svih primitaka i izdataka Državnog proračuna te vođenje knjige kapitalne
imovine i drugih pomoćnih knjiga
Mjesečni obračun plaća i naknada službenicima i dužnosnicima, izrada svih potrebnih izvještaja o
izvršenim isplatama i uplatama te dostava podataka nadležnim institucijama
Izrada plana izdataka i primitaka, praćenje i usklađivanje utroška sredstava po svim pozicijama i
stavkama izdataka s planiranim
Izrada financijskog Plana nabave za 2016.
Provedba nabave (financijskog dijela) u 2016.

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
siječanj
kontinuirano

2.4. INFORMATIČKE AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti
Održavanje i unapređenje web stranica
Održavanje i dopunjavanje informatičkog i dokumentacijskog sustava

Vrijeme
ostvarivanja
kontinuirano
kontinuirano

2.5. OSTALE AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti

Vrijeme
ostvarivanja
ožujak - lipanj
kontinuirano

Nastavak uređenja Male kuće dječjih prava i dječjih soba u Uredima
Ustup (nenaplatni) prostorija MKDP i prostora Ureda u Osijeku udrugama civilnog sektora za
programe/radionice u vezi sa zaštitom i promocijom prava djece
Pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, izrada prijedloga
kontinuirano
odgovora na upite drugih tijela i pitanja novinara
Organizacija i briga o provođenju izdavačke djelatnosti
kontinuirano
Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sudjelovanje u radu seminara, predavanja i ostalih aktivnosti u organizaciji drugih tijela državne
kontinuirano
uprave, javnih ustanova, lokalnih zajednica i nevladinih udruga
***
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Navedene poslove i aktivnosti, uz tri državna dužnosnika (pravobraniteljicu za djecu i dvije zamjenice
pravobraniteljice) na dan 31. prosinca 2015. obavlja 16 državnih službenika, iako ih je prema Pravilniku o unutarnjem
redu potrebno 23.

Organizacijska
jedinica

SLUŽBA
ZA
STRUČNE
POSLOVE

Radno mjesto

1.1.Savjetnik pravobranitelja za pravne poslove
- socijalna skrb, pravosuđe i obitelj
1.2.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove
- obiteljsko pravna zaštita, zdravstvo, socio-ekonomska i kulturna prava i rani razvoj
1.3.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove
- socijalna skrb i obitelj
1.4.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove
- djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnika nacionalnih manjina
1.5.Savjetnik pravobranitelja za pravne poslove – pravosudna zaštita, soc. skrb,
zdravstvo i obitelj i promocija prava djece izvan sjedišta Ureda – samostalni izvršitelj
u Rijeci
1.6.Savjetnik pravobranitelja za pravne poslove – pravosudna zaštita, soc. skrb
zdravstvo i obitelj promocija prava djece izvan sjedišta Ureda – samostalni izvršitelj
u Osijeku
1.7.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove –odgoj i obrazovanje, obitelj,
kulturna i ekonomska prava djece i promocija prava djece izvan sjedišta Ureda –
samostalni izvršitelj u Splitu
1.8.Savjetnik pravobranitelja za djecu za stručne poslove –povrede pojedinačnih
prava djece
1.9.Savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove – socijalna skrb i obitelj –
samostalni izvršitelj u Splitu
1.10.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove – obitelj i zaštita djece s
poremećajima u ponašanju – samostalni izvršitelj u Osijeku

Ukupno

SLUŽBA
ZA
OPĆE
POSLOVE

2.1.Savjetnik pravobranitelja za pravne poslove
- odgoj i obrazovanje, rad i opći poslovi
2.2.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove
- odnosi s javnošću, izdavaštvo i dokumentacija
2.3.Voditelj računovodstvenih poslova
2.4.Administrativni tajnik pravobranitelja
2.5.Voditelj informatičkih poslova i poslova pisarnice
2.6.Savjetnik pravobranitelja za stručne poslove – ekonomsko- socijalna prava i
planiranje proračuna
2.7.Stručni suradnik za izdavaštvo i dokumentaciju, web i nove tehnologije
2.8.Viši upravni referent za kadrovske i opće poslove
2.9.Računovodstveni referent – financijski knjigovođa
2.10.Referent za tehničke poslove

Ukupno
SVEUKUPNO

Broj
potrebnih
službenika

Broj
raspoređenih
službenika

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

0

1

1

1
12

1
10

2

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

0

1
1
1
1
11
23

0
0
0
1
6
16

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

DPR: 035-01/15-0002
Zagreb, 31. prosinca 2015.
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