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OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA RAVNATELJA/ICE  

 U MINISTARSTVU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I 

DRŽAVNE IMOVINE 

 

 

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I 

PROGRAME EUROPSKE UNIJE 

- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na 

razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.) 

Opis poslova: 

Upravlja radom Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe 

Europske unije, predlaže nacrt plana rada Uprave, raspoređuje poslove i zadaće na unutarnje 

ustrojstvene jedinice Uprave, Sektora ili pojedine službenike i namještenike i nadzire njihovo 

izvršavanje, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova, potpisuje akte iz djelokruga 

Uprave, daje određene upute za rad službenicima i namještenicima, predlaže raspored 

službenika i namještenika, izvješćuje državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, 

koordinira izradu prijedloga propisa iz djelokruga Uprave, sudjeluje u izradi strateškog plana 

Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga 

uprave, sudjeluje u pripremi, praćenju korištenja i vrednovanju programa i projekata Europske 

unije, koordinira poslove vezano za razvoj zelene infrastrukture, energetsku učinkovitost i 

kružno gospodarenje prostorom i zgradama u urbanim područjima, koordinira poslove 

međunarodne suradnje iz nadležnosti Uprave te sudjeluje u međunarodnim i europskim 

programima i projektima, predlaže programe usavršavanja službenika, daje obavijesti prema 

uputi ministra iz djelokruga Uprave predstavnicima javnog priopćavanja, odlučuje o službenim 

putovanjima službenika i namještenika, te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

Podaci o plaći radnog mjesta:  

Plaću radnog mjesta ravnatelja/ice uprave koji upravlja upravnom organizacijom Ministarstva 

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 3,700 i osnovice za 

izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  
Plaća se utvrđuje na temelju odredbe članka 151.a Zakona o državnim službenicima (Narodne 

novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 

70/19 i 98/19). 
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