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OPIS  POSLOVA,  SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNI IZVORI TE PODACI O 

PLAĆI 

 

 

         OPIS POSLOVA: 

 

1. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 

SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova 

        - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica      

 

 obavlja izvide na nekretninama pod upravljanjem Ministarstva, sastavlja zapisnike i vodi evidenciju o 

istima u postupcima stambenog zbrinjavanja i prilagodbe objekta 

 obavlja izvide na nekretninama predviđenim za preuzimanje od drugih tijela, sastavlja zapisnike, 

troškovnike i daje preporuke za preuzimanje 

 obavlja izvide radi utvrđivanja korištenja dodijeljenih stanova sukladno ugovoru o najmu stana 

 izrađuje nacrte ugovora o sanaciji stambenih zgrada i sporazuma o preuzimanju ili zamjeni nekretnina 

 sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i Financijskog plana Uprave te Registra rizika 

 sudjeluje u izradi troškovnika za sanaciju i prilagodbu stambenih objekata te nadzire radove 

 nadzire provedbu izgradnje stambenih građevina iz Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz 

Domovinskog rata 

 koordinira aktivnosti između Ministarstva, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, 

jedinica lokalne samouprave i drugih državnih tijela 

 surađuje s izvoditeljem radova, nadzorom i projektantom 

 izrađuje nacrte dopisa na upit fizičkih i pravnih osoba iz djelokruga rada Službe  

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

 

2. 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 

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata  

Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja  

           - stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica                   

 

 obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pomoći članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih 

hrvatskih branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava 

 prikuplja podatke za bazu podataka o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik te provodi daljnje 

postupke u cilju ostvarenja zakonskih prava i poboljšanja kvalitete života 

 prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa vezano uz djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih 

branitelja te  predlaže i provodi mjere za poboljšanje njihovog statusa  

 priprema i prikuplja dokumentaciju vezano uz provedbu postupka financiranja pripremnih tečajeva za 

upis za upis na visoka učilišta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, HRVI-e, djece smrtno stradalih 

i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a, djece dragovoljaca i djecu hrvatskih 

branitelja koji su u borbenom sektoru sudjelovali najmanje 100 dana, vodi evidenciju o zaprimljenim i 

obrađenim zahtjevima te pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvu koje rješava po zahtjevima 



 surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama  radi ostvarivanja prava članova obitelji 

smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, a osobito koja se odnose na zapošljavanje, obrazovanje, 

smještaj u studentske i učeničke domove i sl.  

 izrađuje provedbene akte, javne natječaje i javne pozive, te ugovore iz nadležnosti Odjela 

 izrađuje nacrte odgovora na predstavke pravnih i fizičkih osoba, izrađuje izvješća i analize, prima stranke 

i daje im tumačenja vezano uz ostvarivanje njihovih prava iz djelokruga Odjela 

 obavlja poslove pružanja pomoći nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u izradi projektnih 

prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova, programa Europske unije, bilateralnih programa 

pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog 

uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji iz djelokruga Odjela 

 sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, Godišnjeg i Financijskog plana Uprave te Registra rizika 

iz djelokruga Odjela 

 obavlja poslove organizacije događaja i aktivnosti iz djelokruga Odjela 

 odgovoran je za pravovremeno, točno i zakonito izvršavanje svojih poslova 

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

3. UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ 

SEKTOR ZA SAVJETODAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ 

Područni odjel Split 

 - stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

 

 sudjeluje u pružanju savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći braniteljskoj i stradalničkoj 

populaciji te civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata s područja županije u ostvarivanju zakonskih i 

statusnih prava  

 sudjeluje u organizaciji provedbe nacionalnih programa, planova i projekata iz djelokruga Ministarstva 

za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih 

stradalnika iz Domovinskog rata. 

 sudjeluje u pripremi i organizaciji edukativnih radionica i tribine radi upoznavanja ciljnih skupina o 

mogućnostima prijave na javne pozive iz programa i projekata koje provodi Ministarstvo  

 sudjeluje u redovitim obilascima najtežih stradalnika te korisnika programa iz djelokruga Ministarstva 

 prikuplja podatke o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama potrebne za izradu evidencija i podatke 

o potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te o tome sastavlja izvješća za potrebe 

Ministarstva  

 surađuje s udrugama na lokalnoj razini i pomaže u organizaciji sudjelovanja hrvatskih branitelja i članova 

njihovih obitelji u hodočašćima 

 sudjeluje kod praćenja rada i povezanosti zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na području županije 

i kod izrade izvješća za potrebe Ministarstva 

 izrađuje nacrte odgovora na pisane pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih osoba 

 sastavlja tablična izvješća, izrađuje evidencije iz svog djelokruga rada  

 obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA: 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravovremene 

i potpune, provest će se u dvije faze. 

Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta. 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu. 

 

PRAVNI IZVORI za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta 

po rednim brojevima iz Javnog natječaja: 

 

 



Pravni izvori za radno mjesto pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja:  

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 

84/21) 

 

Pravni izvor za radno mjesto pod rednim brojem 2. iz Javnog natječaja:  

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 

84/21)  

 

Pravni izvori za radno mjesto pod rednim brojem 3. iz Javnog natječaja:  

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 

84/21)  

Nacionalni program psihosocijalne  i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog 

rata, drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija                          

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//nac%20program%20usvojeno%20na%20vladi

%2030%2001%202014.pdf ) 

 

 

Pravni izvori za provjeru znanja rada na računalu nisu predviđeni. 

 

 

PODACI O PLAĆI: 

 

Plaću radnog mjesta višeg stručnog savjetnika, pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja, čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 1,523 i osnovice za izračun plaće, 

uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

  

Plaću radnog mjesta stručnog savjetnika, pod rednim brojem 2. iz Javnog natječaja, čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 1,232 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  
 

Plaću radnog mjesta stručnog suradnika, pod rednim brojem 3. iz Javnog natječaja, čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 1,164 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

 

 

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja 
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