
              Privitak br. 1 
 
 

 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI POSLOVA 

- Tabelarni prikaz radnih mjesta - 
 

 
1. U P R A V A 

 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj izvršitelja Uvjeti i opis 
poslova 
utvrđeni u 
Privitku 
br.2.: 

1. Ravnatelj Doma zdravlja Položaj I vrste –  
a) toč.4. ravnatelj DZ i 
ljekarničke ustanove 

1 toč.1. 

2. Zamjenik ravnatelja  Položaj I vrste –  
a) toč.7. b. pomoćnik 
ravnatelja pod 4.  

1 toč. 2. 

3. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu 
zdravstvene zaštite 

Položaj I vrste –  
a) toč.7. b. pomoćnik 
ravnatelja pod 4. 

0  (obavlja 
zamjenik  
ravnatelja) 

toč. 3. 

4. Pomoćnik ravnatelja  za sestrinstvo - 
glavna sestra Doma zdravlja  

Položaj II vrste-  
a) t.1. glavna sestra/ 
tehničar u županijskoj 
ustanovi 

1 toč. 4. 

 
5. 

 
Čistačica 

Namještenici –  
e) t.1. Radna mjesta IV. 
vrste 

 
4 

toč. 5. 

     
 
 
 

2. ODSJEK SANITETSKOG PRIJEVOZA 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

6. Voditelj Odsjeka  Namještenik –  
Položaji III. vrste- 
b)  t. 1. voditelj odsjeka 

1 toč. 6. 

7. Medicinska sestra/tehničar  Radna mjesta III. vrste -
e) t.3. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

7 toč. 7. 

8. Vozač sanitetskog vozila  Namještenik – t. 1.d) 
Radna mjesta III. vrste 

12 toč. 8. 
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3. OSTALE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 
                        
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

9. Koordinator ostalih zdravstvenih 
djelatnosti 

Položaj II. vrste-  
b) t.1. glavna sestra/ 
tehničar u županijskoj 
ustanovi 

0 (obavlja 
glavna sestra -
pomoćnik 
ravnatelja za 
sestrinstvo) 

toč. 9. 

 
 
3.1.  Djelatnost palijativne skrbi bolesnika 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

10. Koordinator za palijativnu skrb 
bolesnika 

Radna mjesta II. vrste – 
d) t.1. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj  
zdravstvenoj zaštiti 

2 toč. 10. 

 
 
 

3.2. Djelatnost opće/obiteljske medicine 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

11. Doktor medicine specijalist 
opće/obiteljske medicine ili doktor 
medicine 

Radna mjesta I. vrste –  
t. 2. f) Doktor medicine 
specijalist ili t.3. d) 
ugovorni zdravstveni 
djelatnik primarne 
zdravstvene zaštite 

6 toč. 11. 

12. Medicinska sestra/tehničar  Radna mjesta III. vrste - 
e) t.3. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

6 toč. 12. 

 
 
3.3. Odsjek patronažne zdravstvene zaštite   
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

13. Voditelj Odsjeka Položaj II. vrste –  
b) t.1. glavna sestra/ 
tehničar voditelj odjela 

1 toč. 13. 

14. Prvostupnik sestrinstva Radna mjesta II. vrste – 
d) t.1. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj  
zdravstvenoj zaštiti 

13 toč. 14. 
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3.4. Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

15. Doktor medicine specijalist pedijatar Radna mjesta I. vrste –  
2. f) Doktor medicine 
specijalist  

1 toč. 15. 

16. Medicinska sestra/tehničar Radna mjesta III. vrste- 
e) t.3. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

1 toč. 16. 

 
3.5. Djelatnost dentalne medicine 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

17. Doktor dentalne medicine  Radna mjesta I. vrste -  
c) t.3.d) ugovorni 
zdravstveni 
djelatnik primarne 
zdravstvene zaštite 

7 toč. 17. 

18. Medicinska sestra/tehničar  Radna mjesta III. vrste 
e) t.3. zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

7 toč. 18. 

 
 
3.6. Djelatnost specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite -  radiologija - snimanje zubi 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

19. Prvostupnik medicinske radiologije Radna mjesta II. vrste – 
t.1.d) zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

1 toč. 19. 

 
 
3.7. Djelatnost specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite – ortodoncija 
 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

20. Specijalist ortodont Radna mjesta I vrste - 
t.2.f) Doktor dentalne 
med. specijalist 

1 toč. 20. 

21. Medicinska sestra/tehničar  Radna mjesta III vrste 
e)t.3.zdravstveni 
djelatnik u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 

1 toč. 21. 
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4. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH  POSLOVA 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

22. Voditelj službe Položaji I vrste - 
a) t.1. Rukovoditelj 
područnog ureda ili službe  

1 toč. 22. 

 
 
4.1.  ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE 
Red. 
broj 

Radno mjesto Radno mjesto po 
Uredbi* 

Broj 
izvršitelja 

Uvjeti i opis 
poslova utvrđeni 
su: 

23. Voditelj Odjela Položaji I. vrste - 
a) t.2. Rukovoditelj odjela u 
središnjom uredu ili službi 

1 toč. 23. 

24. Viši stručni referent u 
računovodstvu - financijsko 
upravljanje i kontrole 

Službenik - radno mjesto II. 
vrste – e) t.4. viši stručni 
referent (određene struke) 

1 toč. 24. 

 
4.1.1. Odsjek za računovodstvo 
25. Voditelj Odsjeka Položaji I. vrste - 

a) t.4. Rukovoditelj odsjeka u 
središnjoj službi 

1 toč. 25. 

26. Računovodstveni referent 1 – 
financijski knjigovođa 
 

Službenik - radno mjesto III. 
vrste – f) t.3. - 
Računovodstveni referent – 
financijski knjigovođa 

1 toč. 26. 

27. Računovodstveni referent 2- 
financijski knjigovođa 

Službenik - radno mjesto III. 
vrste–f)t.3.- 
Računovodstveni referent – 
financijski knjigovođa 

1 toč. 27. 

 
4.2. ODJEL ZA PRAVNO KADROVSKE I OPĆE POSLOVE 
28. Voditelj odjela Položaji I vrste - 

a) t.2. Rukovoditelj odjela u 
središnjom uredu ili službi 

0 (rukovodi 
voditelj 
službe) 

toč. 28. 

29. Stručni referent 
 

Službenik - radno mjesto III. 
vrste–f) t.3. – stručni referent 

1 toč. 29. 

30. Stručnjak zaštite na radu, 
zaštite od požara i 
ionizirajućeg zračenja 

Službenik - radno mjesto II. 
vrste–e)t.4.viši stručni 
referent (određene struke) 

1 toč. 30. 

 

4.2.1. Odsjek održavanja 
31. Voditelj Odsjeka Namještenici–d)t.1.b)Položaj  

III. vrste-voditelj odsjeka 
1 toč. 31. 

32. Pomoćni radnik  Namještenici –  
e)t.1. Radna mjesta IV. vrste 

1 toč. 32. 

 

* Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (» Narodne novine« br. 

25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 

83/15, 112/15 i 122/15). 


