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Osobni podaci: 

 

Rođena 28. listopada 1968. godine u Zagrebu 

Udana, majka sedmero djece, od kojih dvoje maloljetnika 

 

Obrazovanje: 

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; listopad 1987.-lipanj 1994.  

 

Profesionalna karijera: 

Ožujak 2019. – Ministarstvo zdravstva, Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, 

viša stručna savjetnica 

- obavljanje stručnih i upravnih poslova vezano uz provođenje zakona i drugih propisa iz 

područja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; vođenje  

upravnih  postupaka iz područja djelatnosti medicine rada prema posebnim propisima (posebna 

rješenja specijalističkim ordinacijama medicine rada i zdravstvenim ustanovama koje u svom 

sastavu imaju djelatnost medicine rada  za obavljanje zdravstvenih pregleda pomoraca vanjske 

i unutarnje plovidbe,  izvanrednih nadzornih pregleda vozača, zaštitara i čuvara); vođenje 

upravnih postupaka temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama –rješenja zdravstvenim 

ustanovama i društvima Hrvatskog crvenog križa za osposobljavanje kandidata za vozače iz 

prve pomoći; praćenje i izdavanje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih 

radnika kao i zdravstvenih suradnika te vođenje postupka produženja rada u zdravstvenim 

ustanovama; kontinuirano praćenje primjene zakona i drugih propisa iz ovoga područja; 

pripremanje odgovora na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; organizacija dodatnih timova 

hitne medicinske službe na državnim cestama tijekom turističke sezone; priprema izvješća iz 

nadležnosti primarne zdravstvene zaštite za godišnja izvješća Pučke pravobraniteljice; rad na 

promicanju dojenja i provedbi Programa za zaštitu i promicanje dojenja te rad na razvoju i 

uspostavi sustava palijativne skrbi. 

- sudjelovanje u stručnim tijelima Ministarstva zdravstva: Povjerenstvu za zaštitu i promicanje 

dojenja, Radnoj skupini za promicanje dojenja u izvanrednim situacijama; Radnoj skupini – 

Banka humanoga mlijeka; Radnoj skupini – Rodilište prijatelj majki i djece;                                                                                                                       

Radnoj skupini - „Promicanje dojenja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege 

(JINL, JINNJ)“; Povjerenstvu za palijativnu skrb; Povjerenstvu za izradu Pravilnika o školskoj 

shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda; Povjerenstvu za praćenje procesa 

prevencije, dijagnostike i liječenja na području mentalnog zdravlja u post COVID periodu, 

Vijeću za djecu, Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za prevenciju 

i rano otkrivanje melanoma 

 

Prosinac 2014. – ožujak 2019. – Ministarstvo zdravstva, Odjel za epidemiologiju Uprave za 

sanitarnu inspekciju, viši državni sanitarni inspektor 

 



- sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja epidemiologije, 

provođenje inspekcijskih nadzora i neposredna provedba propisa iz nadležnosti Zakona  o 

sanitarnoj inspekciji i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s osobitim naglaskom na 

provedbu propisa iz nadležnosti Pravilnika o sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija u 

bolničkim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za starije i nemoćne osobe i nad provedbom 

propisa iz nadležnosti Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, 

kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi 

 

Siječanj 2009.  – studeni 2014. - Ministarstvo zdravstva, Županijska sanitarna inspekcija, viši 

sanitarni inspektor  

- provođenje inspekcijskih nadzora i neposredna provedba propisa iz nadležnosti Zakona  o 

sanitarnoj inspekciji i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

 

Srpanj 2001. -  prosinac 2008. - Gradski ured za zdravstvo, socijalnu zaštitu i hrvatske branitelje 

– Sanitarna inspekcija, sanitarni inspektor 

- provođenje inspekcijskih nadzora i neposredna provedba propisa iz nadležnosti Zakona  o 

sanitarnoj inspekciji i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

 

Studeni 1994. - prosinac 2000. - Klinički bolnički centar Zagreb – liječnik - rad na odjelima 

KBC Zagreb 

 


