
 

Javni natječaj za prijam u državnu službu višeg/e stručnog/e savjetnika/ce u 

Ministarstvo branitelja 
 

OPIS  POSLOVA  I  PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO: 

 

OPIS POSLOVA: 

 
UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH 

OBITELJI 

SEKTOR ZA PSIHOSOCIJALNU,  ZDRAVSTVENU I SAVJETODAVNU POMOĆ 

Služba za savjetodavnu pomoć – Područna jedinica Bjelovar 

 

-  viši stručni savjetnik 

- pruža stručnu i savjetodavnu pomoć i potporu hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji u: ostvarivanju prava iz Zakona opravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji; a posebno u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje putem izvida u kojima 

se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te 

njihove stambene potrebe; u postupku ostvarivanja prava kroz programa i projekte koje provodi 

Ministarstvo 

- surađuje sa udrugama na lokalnoj razini, drugim tijelima državne uprave, lokalne samouprave i drugim 

institucijama na lokalnoj razini 

- organizira i prati pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći obiteljima u postupku ekshumacije i 

identifikacije hrvatskih branitelja 

- pruža savjetodavnu pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te 

surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te 

pomoći 

- sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava iz strukturnih 

fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora 

- sudjeluje na obilježavanju obljetnica, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na 

prigodnim programima i svečanostima, uz obavljanje protokolarnih aktivnosti 

- sudjeluje u organizaciji hodočašća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 

- prikuplja podatke s terena o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te o tome sastavlja 

izvješća za potrebe Ministarstva 

- sastavlja izvješća o radu područne jedinice i daje prijedloge za poboljšanje rada područne jedinice 

- pomaže strankama u prikupljanju dokumentacije potrebne za ostvarivanje zakonskih prava te prava kroz  

programe i projekte iz djelokruga Ministarstva 

- obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave 
 

PODACI O PLAĆI: 

 

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-sluzbenici-i-

namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781 
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