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Majka dvoje djece 

  

Obrazovanje 

 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; listopad 1985- lipanj 1991. 

 Specijalistički studij javno zdravstvo; listopad  2007. godine - prosinac 2010. godine,  

 Stručni magisterij iz javnog zdravstva 2011. godine 

 Poslijediplomski studij javno zdravstvo;  listopad 2008. - srpanj 2009. godine  

 Poslijediplomski studij školske medicine, ožujak  1993.-veljača 1994. godine 

 

Profesionalna karijera 

Prosinac 2005. – Ministarstvo zdravstva  

Voditeljica Službe za organizaciju primarne zdravstvene zaštite  

• upravljanje radom službe i davanje uputa za obavljanje poslova, organiziranje i nadziranje rada, 

obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, planiranje kratkoročnih i srednjoročnih radnih 

zadataka službe,analiziranje, praćenje i proučavanje najsloženijih problema  iz djelokruga rada 

Službe;  

• sudjelovanje u izradi prijedloga zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada Službe, 

organiziranje i sudjelovanje u izradi programsko-strateških i drugih složenih zadataka, koordiniranje 

rada na pripremi programa i projekata iz djelokruga rada Službe; davanje tumačenja i prijedloga 

odgovora na upite Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, te drugih pravnih subjekata i 

građana, ostvarivanje suradnje s ostalim tijelima državne uprave i predstavnicima zdravstvenih, 

znanstvenih i drugih ustanova te komora i stručnih društava;  

• planiranje državnog proračuna iz nadležnosti Službe, praćenje izvršenja državnog proračuna iz 

nadležnosti Službe, praćenje i kontroliranje da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i 

potvrđen prethodnom kontrolom; praćenje provedbe ugovora s Hrvatskim zavodom za hitnu 

medicinu, Hrvatskog zavoda za telemedicinu i  Hrvatskom gorskom službom spašavanja; 

• rad na uspostavi sustava palijativne skrbi u RH kao integriranog dijela zdravstvenog sustava , rad na 

zaštiti i promicanju dojenja,  rad na primjeni Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim 

školama;  sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, priprema 

turističke sezone sa prijedlogom dodatnih timova hitne medicinske službe na državnim cestama u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu 



• Sudjelovanje u radu međuresornih tijela: Ministarstvo poljoprivrede-član Povjerenstva za provedbu 

europskog projekta Shema školskog voća i povrća, Ministarstvo unutarnjih poslova- član Radne 

skupine za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020.; 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava-  član Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe;  

Ministarstvo socijalne politike i mladih- član Vijeća za djecu; UNICEF- član Nadzornog odbora u 

provedbi projekta Jedna patronažna sestra-jedna grupa i član  Savjeta programa „Rodilišta – prijatelji 

djece“, Savez društava Naša djeca- član Koordinacijskog odbora za provedbu akcije „Za osmijeh 

djeteta u bolnici“, član Povjerenstva za ortopedska pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje 

Siječanj 1997. -  prosinac 2005. g.- Ministarstvo obrane 

Član Novačkog povjerenstva , određivanje  zdravstvene sposobnosti ročnika, novaka i pričuvnika  

Ožujak 1994. - prosinac 1996. -Dom zdravlja Črnomerec 

Rad u ordinaciji školske i opće medicine  

Listopad 1991. – ožujak 1993. -Dom zdravlja Centar 

Pripravnički staž i rad u ordinaciji opće medicine  

  

Osobne vještine i kompetencije 

Materinski jezik  

• Hrvatski 

Strani jezici  

• Engleski i njemački 

Socijalne vještine i kompetencije 

• zagovaratelj  kolegijalnog pristupa i interdisciplinarnog timskog rada 

• Izražena sposobnost strateškog promišljanja, smisao za  prosudbu i kreativno rješavanje problema 

• organizacijske vještine i kompetencije 

• sustavna i organizirana sa sposobnošću rješavanja više različitih zadataka istovremeno i u kratkom         

roku 

• odlučna u ostvarivanju ciljeva organizacije  

Računalne vještine i kompetencije 

• Korištenje standardnih Microsoft alata 

Ostale vještine i kompetencije 

• Planinarenje, trčanje i skijanje 

  



* za točnost podataka u životopisu odgovara pomoćnica/pomoćnik ravnatelja HZZO-a 

 


