
 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI 

vezano uz Oglas objavljen 14.03.2022. 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 organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite 

  

1. Voditelj službe - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 87. – zamjena duže odsutne službenice) 
 

Opis poslova: 

 

Upravlja radom službe i daje upute za obavljanje poslova, organizira i nadzire rad; obavlja 

najsloženije poslove iz djelokruga službe, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke 

službe, analizira prati i proučava najsloženije probleme iz djelokruga rada službe; objedinjava 

i izrađuje skupna izvješća o radu, pruža stručnu pomoć u radu, sudjeluje u izradi prijedloga 

zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada službe, organizira i sudjeluje u izradi 

programsko-strateških i drugih složenih zadataka, koordinira rad na pripremi projekata iz 

djelokruga rada Službe; daje mišljenja i odgovore na upite Hrvatskog sabora, Vlade Republike 

Hrvatske te drugih pravnih subjekata i građana, ostvaruje suradnju s ostalim tijelima državne 

uprave i predstavnicima zdravstvenih, znanstvenih i drugih ustanova te komora i stručnih 

društava; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana 

Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, nadzire provedu 

postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike 

izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga rada; 

brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; 

nadzire i prati izvršenje ugovornih obveza iz djelokruga rada službe; obavlja i druge poslove 

koje mu povjeri načelnik sektora. 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta voditelja službe čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 

mjesta, koji iznosi 2,134 i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Plaća 

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

 

 

II. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE U ZDRAVSTVU 

 

Sektor za upravne postupke i ljudske resurse 

Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu 

  

2. Viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 193. – zamjena duže odsutne 

službenice) 

 



Opis poslova: 

 

Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe; prati primjenu zakona i drugih propisa; 

priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; vodi upravne i neupravne postupke i 

priprema rješenja i druge upravne postupke iz djelokruga, provodi postupke priznavanja 

inozemnih stručnih kvalifikacija; koordinira i provodi postupke u Informacijskom sustavu 

unutarnjeg tržišta EU; provodi postupak utvrđivanja uvjeta specijalističkog staža i verifikaciju 

specijalističkog staža, vodi postupak izrade rješenja o priznavanju statusa uže specijalizacije, 

surađuje sa komorama i drugim stručnim udrugama u području zdravstva; pruža pomoć 

građanima iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi stručnih podloga kod izrade prijedloga 

propisa u području svog rada, obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj službe. 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta višeg upravnog 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.    

 


