JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske
Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju ovim Javnim natječajem

1.

Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo
(izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za zakonodavstvo)

rukovodi radom Ureda
koordinira obavljanje poslova i zadaća u Uredu
sudjeluje u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske u radu radnih tijela
Vlade i u radu sjednica Vlade
obavlja neposredno, odnosno sudjeluje u obavljanju, po ukazanoj potrebi,
najsloženijih poslova iz djelokruga Ureda
ostvaruje suradnju, sukladno propisanom djelokrugu Ureda, s odgovarajućim tijelima
i institucijama Europske unije i međunarodnim tijelima
obavlja poslove glavnog urednika "Narodnih novina" – službenog lista Republike
Hrvatske
sudjeluje u pripremi i provedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
državnih službenika u području izrade propisa i procjene učinaka propisa
te obavlja druge poslove po nalogu Vlade
u obavljanju propisanih poslova ostvaruje kontinuiranu suradnju sa svim tijelima
državne uprave, tijelima Vlade i drugim institucijama Republike Hrvatske.
Uredba o Uredu za zakonodavstvo (Narodne novine, broj 17/12).

2.

Ravnatelj Ureda za ravnopravnost spolova
(izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za ravnopravnost spolova)

koordinira i upravlja radom Ureda, u skladu s Uredbom o Uredu za ravnopravnost
spolova
usklađuje i nadzire rad Ureda
neposredno sudjeluje u radu na najsloženijim poslovima iz djelokruga Ureda
koordinira sve aktivnosti Ureda
obavlja druge poslove po nalogu Vlade Republike Hrvatske.
Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova (Narodne novine, br. 39/12 i 28/16).

3.

Ravnatelj Ureda za protokol
(izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za protokol)

-

upravlja radom Ureda u skladu s Uredbom o Uredu za protokol
usklađuje i nadzire rad Ureda
sudjeluje u radu u poslovima iz djelokruga Ureda
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koordinira sve aktivnosti Ureda
obavlja druge poslove po nalogu predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike
Hrvatske.
Uredba o Uredu za protokol (Narodne novine, broj 52/12).

4.

Ravnatelj Direkcije za korištenje službenih zrakoplova
(izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu Direkcije za korištenje službenih
zrakoplova

rukovodi radom Direkcije i koordinira obavljanje poslova i zadaća Direkcije
sukladno Uredbi o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
rukovodi stručnim kolegijem Direkcije, te nadzire rad Odjela Direkcije
obavještava predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, odgovornog
za djelatnost Direkcije, o svim aktivnostima Direkcije
kontaktira, dogovara i ugovora sve potrebne radnje za sigurno odvijanje letenja sa
predstavnicima vladinih ustanova i ministarstvima i nevladinih ustanova koje sudjeluju u
tehničkom održavanju, planiranju, organizaciji i odvijanju letenja službenih zrakoplova Vlade
Republike Hrvatske
usklađuje odobrenja za letove prema redoslijedu prioriteta korištenja državnog
zrakoplova koji određuje Vlada Republike Hrvatske
donosi Godišnji plan rada Direkcije
obavlja poslove kapetana zrakoplova – instruktora na zrakoplovu
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne novine, broj 54/13).
Plaća ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske je propisana odredbom članka 151.a
stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11,
49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske i 61/17).

