REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu gospodarstva i
održivog razvoja, kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine,
KLASA: 112-01/20-01/49, URBROJ: 517-10-2-21-100

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Zagreb, veljača 2021.

OPIS POSLOVA:
5. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE
OTPADOM
ravnatelj/ica- 1 izvršitelj/ica
Rukovodi Upravom, raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih
jedinica, daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan
rada upravne organizacije, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova,
supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga
Uprave, obavlja vrlo složene poslove koji obuhvaćaju razvoj i izradu politika i strateških inicijativa za
Ministarstvo, strateško planiranje, davanje opsežnih i složenih savjeta i mišljenja iz područja procjene
utjecaja na okoliš, industrijska onečišćenja i održivo gospodarenje otpadom, odgovara za primjenu
zakona i propisa iz područja rada, samostalno donosi odluke o složenim pitanjima u okviru općih
smjernica vezanih za utvrđenu politiku Ministarstva, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva,
definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, vodi upravne
postupke iz djelokruga rada Uprave kontinuirano surađuje i koordinira rad s drugim tijelima državne
uprave, svakodnevno komunicira sa rukovodećim službenicima Ministarstva, te odgovara za zakonitost
rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje
svih poslova iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

PODACI O PLAĆI:
Plaću radnog mjesta ravnatelja/ ice Uprave/Zavoda čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike od 1. siječnja 2021. godine iznosi
6.044,51 kuna, a utvrđena je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike („Narodne
novine“, broj 112/17, 12/18, 02/19, 119/19, 54/20 i 66/20).
Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta iz Javnog natječaja, sukladno članku 37. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 70/19) za ravnatelja
koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva je 3,700.
Podrobnije o plaći:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavnisluzbenici-i-namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781
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