
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI  

 
za imenovanje zamjenika/ice državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog 

društva i glavnog/e tajnika/ice Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 

 

Zamjenik/ica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda 

 

Opis poslova: Zamjenjuje državnog tajnika Središnjeg državnog ureda u slučaju njegove 

odsutnosti ili spriječenosti; obavlja stručne i operativne poslove po nalogu državnog tajnika 

Središnjeg državnog ureda; odgovoran je za definiranje, nadzor i primjenu definiranih procesa 

rada u Središnjem državnom uredu; daje stručnu pomoć glavnom tajništvu u dijelu 

međusektorske koordinacije aktivnosti unutar Središnjeg državnog ureda; nadzire poslove 

vezane za sudjelovanje Središnjeg državnog ureda u projektima s drugim tijelima javne vlasti; 

prati stajališta i zaključke radnih tijela Vlade te realizaciju akata Vlade koji predstavljaju 

obvezu za Središnji državni ured i o tome izvješćuje državnog tajnika, koordinira izradu i 

priprema strateške dokumente Središnjeg državnog ureda. 

 

Glavni/a tajnik/ica Središnjeg državnog ureda 

Opis poslova: Neposredno upravlja Glavnim  tajništvom, rješava najsloženija pitanja iz 

djelokruga rada glavnog tajništva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu 

Središnjeg državnog ureda; koordinira i tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih 

jedinica Središnjeg državnog ureda; koordinira poslove na razvoju sustava unutarnjih 

kontrola; koordinira izradu Strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje 

razdoblje; predlaže plan rada Središnjeg državnog ureda u suradnji sa unutarnjim 

ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; izrađuje prijedlog financijskog plana za 

tekuću godinu u skladu s uputama državnog tajnika Središnjeg državnog ureda; brine o 

urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; brine o planiranju, razvoju i 

upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog osposobljavanja državnih 

službenika; izvješćuje državnog tajnika o ostvarivanju plana rada Središnjeg državnog ureda; 

obavlja i druge poslove koje mu povjeri državni tajnik Središnjeg državnog ureda. 

 

Podaci o plaći: 

Plaću radnog mjesta državnog službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz javnog natječaja utvrđeni su člankom 151.a 

Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 



107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje 

Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 


