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OPIS  POSLOVA I PODACI O PLAĆI  

 

OPIS POSLOVA: 

1. UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ 

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć 

Samostalni izvršitelj – centar Vukovar        

- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica,  radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice    
- pruža stručnu i savjetodavnu pomoć i primarnu pravnu pomoć braniteljskoj i stradalničkoj populaciji s 

područja  županije u ostvarivanju zakonskih prava  i stručnu pomoć u svezi korištenja mjera iz programa, 

projekata i aktivnosti koje provodi Ministarstvo, 

 - pruža savjetodavnu, stručnu i pravnu pomoć u provedbi mjera nacionalnih programa i strategija za 

poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz nadležnosti 

Ministarstva, 

 - organizira stacionarni rad županijskog Centra za psihosocijalnu pomoć, izlazak na interventne i redovite 

obilaske korisnika, prikuplja podatke o radu centra i izrađuje o tome redovita i periodična izvješća, 

 - surađuje s udrugama na području županije radi pružanja savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći 

braniteljskoj i stradalničkoj populaciji, 

 - surađuje s drugim nadležnim institucijama na području županije radi pružanja potpore hrvatskim 

braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih i drugih prava,  

 - obavlja obilaske korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva, 

 - prikuplja podatke o socioekonomskim i zdravstvenim prilikama potrebnim za izradu evidencija te podatke 

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

Ministarstva,  

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

identifikacije hrvatskih branitelja i po potrebi obitelji i nakon toga, 

 - 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 na obilježavanju obljetnica odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te na prigodnim 

programima i svečanostima, uz obavljanje protokolarnih aktivnosti, 

 - organizira sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s područja  županije u hodočašćima, 

 - prati rad i povezanost zadruga hrvatskih branitelja koje djeluju na području županije i o tome sastavlja 

izvješća za potrebe Ministarstva, 

 - na županijskoj razini sudjeluje u postupku kontrole i analize namjenskog trošenja sredstava ostvarenih kroz 

potpore Ministarstva, 

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

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

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

programa i projekata iz djelokruga Ministarstva, 

 - obavlja druge poslove iz nadležnosti Područne jedinice te poslove po nalogu Ministarstva, 

 - prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada i izrađuje redovita i periodična izvješća, 

 - obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora i Ministarstva. 

 

PODACI O PLAĆI: 

 

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

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

  

 

                       Ministarstvo hrvatskih branitelja 
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