
 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI 

vezano uz Oglas objavljen 25.08.2021. godine za prijam u državnu službu na određeno 

vrijeme u Ministarstvo zdravstva 

 

 

I. UPRAVA ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU,  

               TRANSPLANTACIJU, BIOMEDICINU I KVALITETU  

               ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
 

Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite 

Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite 

  

1. Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 94.) – na određeno za vrijeme trajanja 

projekta 

 

Opis poslova: 

 

Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada službe, prati pravnu regulativu, sudjeluje u 

izradi zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada, obavlja najsloženije zadatke izrade i 

provedbe strategija, programa, projekata, zakona i drugih propisa, pruža savjete i stručnu 

pomoć, analizira i predlaže mjere za unapređenje razvoja za unapređenje zdravstvenu zaštite, 

izrađuje i unaprjeđuje akreditacijske standarde, organizira edukaciju za nositelje zdravstvene 

djelatnosti, organizira edukaciju vanjskih ocjenitelja za akreditacijski postupak, aktivno 

sudjeluje u europskim projektima u području akreditacije, brine da je svaki rashod opravdan 

stvarnom potrebom, nadzire i prati izvršenje ugovornih obveza iz djelokruga rada službe, 

podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; obavlja i druge poslove 

koje mu povjeri voditelj službe. 

 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta višeg stručnog savjetnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta, koji iznosi 1,523 i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. 

Plaća se uvećava za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.    

 
 

2. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 95.) – na određeno za vrijeme trajanja 

projekta 

 

Opis poslova: 

 

Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada službe; prati pravnu regulativu, sudjeluje u 

izradi zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada; obavlja najsloženije zadatke izrade i 

provedbe strategija, programa, projekata, zakona i drugih propisa te pruža savjete i stručnu 

pomoć; sudjeluje u planiranju i izradi najsloženijih akata iz djelokruga rada službe; provodi 

postupak procjene zdravstvenih tehnologija; sudjeluje u međunarodnoj suradnji na području 



procjene zdravstvenih tehnologija; sudjeluje u europskim projektima u području procjene 

zdravstvenih tehnologija; priprema edukaciju korisnika i dionika procesa procjene zdravstvenih 

tehnologija; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom; nadzire i prati izvršenje 

ugovornih obveza iz djelokruga rada službe; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i 

kvalitativnom smislu; obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj službe. 

 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta višeg stručnog savjetnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta, koji iznosi 1,523 i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. 

Plaća se uvećava za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.    

 

 

 

3. Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 96.) – na određeno za vrijeme trajanja 

projekta 

 

 

Opis poslova: 

 

Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada službe; sudjeluje u planiranju i izradi 

najsloženijih akata iz djelokruga rada službe; priprema edukaciju iz djelokruga rada službe; 

izrađuje akreditacijske standarde, priprema edukaciju vanjskih ocjenitelja za akreditacijski 

postupak; priprema vanjsku ocjenu nositelja zdravstvene djelatnosti; vodi registar danih 

akreditacija nositelja zdravstvene djelatnost; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom 

potrebom; nadzire i prati izvršenje ugovornih obveza iz djelokruga rada službe; podnosi 

izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; obavlja i druge poslove koje mu 

povjeri voditelj službe. 

 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta višeg stručnog savjetnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta, koji iznosi 1,523  i osnovice za izračun plaće državnih službenika i 

namještenika. Plaća se uvećava za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.    

 

 

 
 


