
Red.

br.

1. Ravnatelj
Ravnatelj županijskog Zavoda za javno 
zdravstvo i 
županijskog zavoda za hitnu medicinu

2,716
Članak 2.a)Položaji I 

vrste, toč.3.c.

2. Zamjenik ravnatelja Zamjenik ravnatelja pod 3a, 3b i 3c 2,522
Članak 2. a)Položaji 

I vrste, toč.3.d.

3. Pomoćnik ravnatelja Pomoćnik ravnatelja pod 3a, 3b i 3c 2,425
Članak 2. a)Položaji 

I vrste, toč.7.a.

4. Voditelj zdravstvene službe
Voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, 
centra, poliklinike županijske ustanove do 40 
zaposlenih

2,279
Članak 2. a)Položaji 

I vrste, toč.13.d

5. Voditelj službe za zdravstvenu ekologiju
rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) 
područnog ureda ili službe 

2,134
Članak 1. a)Položaji 

I vrste, toč.1.

6. Voditelj službe zajedničkih poslova
rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) 
područnog ureda ili službe 

2,134
Članak 1. a)Položaji 

I vrste, toč.1.

7. Doktor medicine specijalist

doktor medicine specijalist, doktor dentalne 
medicine specijalist, magistar medicinske 
biokemije specijalist, magistar farmacije 
specijalist 

1,940
Članak 2. c) Radno 

mjesto I vrste,         
toč. 2.f.

8. Doktor medicine
doktor medicine, doktor dentalne medicine, 
magistar medicineske biokemije, magistar 
farmacije

1,659
Članak 2. c) Radno 

mjesto I vrste,         
toč. 5.c.

9. Doktor medicine na specijalizaciji
doktor medicine, doktor dentalne medicine, 
magistar medicineske biokemije, magistar 
farmacije, na specijalizaciji

1,659
Članak 2.c) Radno 

mjesto I vrste,         
toč. 5.c.

10.
Voditelj laboratorija u Službi za zdravstvenu 
ekologiju

viši stručni savjetnik (određene struke) 1,523
Članak 1.d) Radno 

mjesto I vrste,          
toč. 4.

11. Voditelj djelatnosti za DDD viši stručni savjetnik (određene struke) 1,523
Članak 1.d) Radno 

mjesto I vrste,         
toč. 4.

12. Voditelj odsjeka za računovodstvo rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi 1,697
Članak 1.a)Položaji I 

vrste, toč.4.

13. Viši stručni savjetnik u računovodstvu viši stručni savjetnik (određene struke) 1,523
Članak 1. d) Radno 

mjesto I vrste,         
toč. 4.

14. Psiholog

molekularni biolog, biolog, citogenetičar, 
psiholog, fonetičar, fizičar, 
defektolog/edukacijski rehabilitator, koji 
sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja

1,571
Članak 2. c) Radno 
mjesto I vrste, toč. 

6.b.

15. VSS zdravstveni radnik pripravnik zdravstveni djelatnik pripravnik 1,115
Članak 2. c)Radna 

mjesta I vrste,         
toč. 7.

16.
Glavna sestra/tehničar službe

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2. b) Položaji 

II vrste                  
toč.1.
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17.
Prvostupnik sestrinstva

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2.d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

18.
Prvostupnik sanitarnog inženjerstva

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2. d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

19.
Prvostupnik laboratorijske dijagnostike

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2.d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

20.
Prvostupnik sanitarnog inženjerstva
na DDD poslovima i voditelj skladišta 
kemikalija

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2. d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

21.
Prvostupnik sanitarnog inženjerstva
na DDD poslovima

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom 
zdravstvu

1,164
Članak 2. d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

22. VŠS zdravstveni radnik pripravnik zdravstveni djelatnik pripravnik 0,9894
Članak 2. d) Radna 

mjesto II vrste toč.1.

23. Tajnica ravnatelja
Viši upravnik savjetnik i viši stručni savjetnik 
(određene struke), ostala radna mjesta II vrste 

0,970
Članak 1.e) Radna 

mjesta II vrste,                  
toč. 4.

24. Stručnjak zaštite na radu
Viši stručni referent (određene struke ili za 
određene poslove), ostala radna mjesta II 
vrste

0,970
Članak 1. e) Radna 
mjesta II vrste, toč. 

4.

25.
Glavni tehničar Službe zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje 
ovisnosti

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2. e) Radna 

mjesta III vrste,                  
toč. 3.

26. Sanitarni tehničar na DDD poslovima 

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2. e) Radna 

mjesta III vrste,                  
toč. 3.

27. Medicinski tehničar na DDD poslovima 

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2.e) Radna 

mjesta III vrste,         
toč. 3.

28. Medicinska sestra/tehničar 

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2. e) Radna 

mjesta III vrste,                  
toč. 3.

29.
kemijski/sanitarni/ekološki/ prehrambeni 
tehničar u Službi za zdravstvenu ekologiju

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2. e) Radna 

mjesta III vrste,                  
toč. 3.

30. Zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera

zdravstveni djelatnik: u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom 
zdravstvu, vozač (samo djelatnost hitne 
medicine)

0,951
Članak 2.e) Radna 

mjesta III vrste,                  
toč. 3.

31. SSS zdravstveni radnik pripravnik zdravstveni djelatnik pripravnik 0,8084
Članak 2.e) Radna 

mjesta III vrste, toč. 
3.

32.
Stručni računovodstveni referent –  financijski 
knjigovođa

računovodstveni referent - 
financijski knjigovođa

0,854
Članak 1.               f) 

Radna mjesta III 
vrste, toč. 3.

33. Pomoćni radnik na DDD poslovima radna mjesta IV vrste 0,727
Članak 2.f) Radna 
mjesta IV vrste,         

toč. 1.
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34. Vozač - dostavljač radna mjesta IV vrste 0,601

Članak 1. 
Namještenici  e) 
Radna mjesta IV 

vrste, toč. 1.

35. Čistačica radna mjesta IV vrste 0,601

Članak 1. 
Namještenici e) 
Radna mjesta IV 

vrste, toč. 1.

36. Perač laboratorijskog posuđa radna mjesta IV vrste 0,601

Članak 1. 
Namještenici      e) 
Radna mjesta IV 

vrste, toč. 1.

*Uredba  o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u javnim službama 25/13, 
72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - 
Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 
32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 
39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 
59/19, 79/19 i 119/19) 


