
 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI 

vezano uz Oglas objavljen 30. studenoga 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. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 89. – za vrijeme obavljanja poslova 

vezanih za provedbu reformskih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i 

otpornosti 2021. – 2026. i to mjera C5.1. R2 „Uvođenje novog modela skrbi za ključne 

zdravstvene izazove“ i C5.1. R4 „Osiguranje financijske održivosti zdravstvenog 

sustava“) 
 

 

Opis poslova: 

 

Obavlja složenije stručne poslove planiranja iz djelokruga rada službe; prikuplja i prati 

zdravstveno statističke pokazatelje i rezultate istraživanja iz dijela nadležnosti; prikuplja i 

obrađuje podatke za izradu prijedloga razvojnih programa te za izradu prijedloga programa 

mjera bolničke zdravstvene zaštite i bolničkih protokola;  prikuplja i prati rezultate provođenja 

programa unapređenja i organizacije bolničke zdravstvene zaštite; sudjeluje u izradi bolničkih 

protokola i mjera za kontinuirano poboljšanje bolničke skrbi; sudjeluje u praćenju potreba 

zapošljavanja, obavlja stručne poslove vezane uz analizu, praćenje, planiranje, suradnju, 

unapređenje i organizaciju u području rada, a posebno vezano za zdravstvene i nezdravstvene 

radnike; sudjeluje u analizi mjera za unapređenje razvoja bolničkog zdravstvenog sustava i 

jačanje kapaciteta bolničkih zdravstvenih ustanova; planira i predlaže mrežu bolničkih 

zdravstvenih ustanova; surađuje s tijelima državne uprave, zdravstvenim, znanstvenim i drugim 

ustanovama na aktivnostima razvoja i unapređenja bolničkog zdravstvenog sustava, sudjeluje 

u pripremi odgovora na pitanja zastupnika Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i 

drugih tijela državne uprave iz djelokruga službe; pruža pomoć građanima iz djelokruga rada 

službe; prati izvršenje ugovornih obveza iz djelokruga rada službe; 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.    
__________________________________________________________________________________________ 

 

 



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 

  

2. Stručni savjetnik - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 90. – za vrijeme obavljanja poslova vezanih 

za provedbu reformskih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 

2021. – 2026. i to mjera C5.1. R2 „Uvođenje novog modela skrbi za ključne zdravstvene 

izazove“ i C5.1. R4 „Osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava“) 
 

 

Opis poslova: 

 

Obavlja složene stručne poslove iz djelokruga rada službe; prikuplja i obrađuje podatke za 

izradu prijedloga programa i projekata; sudjeluje u analizi mjera za unapređenje razvoja 

bolničkog zdravstvenog sustava i jačanje kapaciteta bolničkih zdravstvenih ustanova, planira i 

predlaže mrežu bolničkih zdravstvenih ustanova; surađuje s tijelima državne uprave, 

zdravstvenim, znanstvenim i drugim ustanovama na aktivnostima razvoja i unapređenja 

bolničkog zdravstvenog sustava; sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja zastupnika 

Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave iz djelokruga 

službe; obavlja analize podataka te daje prijedloge i savjete iz djelokruga rada službe; obavlja i 

druge poslove koje mu povjeri voditelj službe. 

 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaću radnog mjesta stručnog savjetnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 

mjesta, koji iznosi 1,232 i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Plaća 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


