REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA
I INFRASTRUKTURE

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
OGLAS OBJAVLJEN
NA WEB STRANICI MINISTARSTVA UPRAVE, MINISTARSTVA MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE
TE PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 16. OŽUJKA 2017. GODINE

OPIS POSLOVA RADOG MJESTA
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA i POMORSKOG DOBRA
Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom
Služba za lučki sustav

-

voditelj službe – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne
službenice

Poslovi i zadaci:
-

upravlja radom Službe,
određuje, nadzire i usklađuje obavljanje poslova iz djelokruga Službe,
obavlja najsloženije poslove u Službi,
koordinira suradnju Službe s drugim Službama u sastavu Sektora,
sudjeluje u radu na najsloženijim zadacima na razini Uprave i Ministarstva,
prati međunarodne propise i pravnu stečevinu Europske unije iz područja luka i lučkog
sustava,
sudjeluje u postupku izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, te stručnih
materijala iz djelokruga rada Službe,
objedinjava izvješća iz djelokruga rada Službe o stanju izvršenja poslova i o istom
izvješćuje načelnika sektora,
provodi nadzor nad radom lučkih uprava,
vodi statistiku stanja i razvoja morskih luka,
vodi strateško planiranje i predlaže mjere za unapređenje razvoja lučkog sustava,
koordinira i daje upute za rad lučkih uprava,
koordinira projekte razvoja infrastrukture u lukama,
prati i analizira rad ovlaštenika koncesija,
sudjeluje u procesima donošenja dokumenata prostornog uređenja kojima se planiraju
luke posebne namjene,
prati i analizira određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet,
priprema izvješća i analize rada lučkih uprava,
koordinira pripremu prijedloga odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u
kojima je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske,
sudjeluje u stručnim raspravama o razvoju sustava luka otvorenih za javni promet,

-

supotpisuje akte iz djelokruga Službe koje potpisuje ministar odnosno pomoćnik ministra,
predlaže mjere provedbe projekata i programa iz djelokruga rada Službe i Sektora,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Podaci o plaći radnog mjesta:
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđen je temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01,
89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07,
109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12,
78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14,
151/14, 76/15 I 100/15).

