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KATALOG INFORMACIJA
PLOVPUTA d.o.o. Split
sa sistematiziranim pregledom informacija te
s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja
prava na pristup informacijama
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UVOD
U skladu s člankom 22. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj Katalog
informacija sadrži pregled informacija Plovputa d.o.o. Split (u daljnjem tekstu: Plovput) s
opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama,
sistematiziranim tablično po područjima rada odnosno organizacijskim jedinicama Plovputa
u rubrike kako slijedi:

INFORMACIJA
Stupac u kojem je naznačena vrsta odnosno tip informacije.

SADRŽAJ
Stupac u kome je naznačen puni naziv odnosno opis sadržaja pojedine informacije.

DOSTUPNOST (NAMJENA I NAČIN OSIGURANJA)
Stupac u kome je slovno naznačena namjena i način osiguranja informacija i to:
A. Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (putem Web‐stranica
Plovputa i/ili tiskanih publikacija)
B. Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene ovlaštenicima u skladu s člankom
3. Zakona o pravu na pristup informacijama
C. Informacije koje u skladu s člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim
propisima ne mogu biti dostupne javnosti.

Informacije u Katalogu razvrstane su u tablice po područjima rada odnosno organizacijskim
jedinicama Plovputa u skladu s djelokrugom rada, i to:
1. Ured direktora
2. Sektor sigurnosti plovidbe
3. Sektor za održavanje – Baza
4. Financijsko‐informatički sektor
5. Komercijalni sektor
6. Pravno‐kadrovski sektor
7. Plovna područja: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Dubrovnik.
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URED DIREKTORA
INFORMACIJA

Ustroj

Oglasi i novosti

Informacije o radu i poslovanju

Internet stranice

SADRŽAJ
Nadzorni odbor i
Skupština Plovputa
Shematski prikaz
ustroja Plovputa
Osnovne organizacijske vrijednosti
Izvješće o zahtjevima po Zakonu o
pravu na pristup informacijama
Aktualni oglasi i novosti
Izjava o misiji, viziji, ciljevima
Najava sjednica Skupštine Plovputa
s dnevnim redom
Popis svih organizacijskih jedinica
Plovputa s opisom djelokruga rada,
te popisom kontakt osoba i adresa
Poslovnik upravljanja kvalitetom,
Politika kvalitete
Odluke Uprave i mjere donesene
uz suglasnost Vlade RH
Internet stranice Plovputa

DOSTUPNOST
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A

SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE
INFORMACIJA
Planovi i Izvješća

Informacije o radu i poslovanju

SADRŽAJ
Godišnji Program rada
(Tehnički poslovi)
Godišnje izvješće o radu
(Tehnički poslovi)
Podaci o proizvodima i uslugama
Popis projekata u tijeku,
Popis realiziranih projekata
Referentna lista radova
Tablični prikaz podataka
vezano za pomorsku signalizaciju
i pomorsku radijsku službu

DOSTUPNOST
B
B
A
A
A
A/B/C

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
INFORMACIJA

SADRŽAJ
Godišnji Plan značajnijih radova
redovnog održavanja
Hodogrami Planskog putovanja
brodova radionica
Godišnje Izvješće o radu

Planovi i Izvješća

DOSTUPNOST
B
B
B

FINANCIJSKO – INFORMATIČKI SEKTOR
INFORMACIJA
Planovi i Izvješća
Informacije o radu i poslovanju

SADRŽAJ
Godišnji financijski plan
Godišnji financijski izvještaji
Izvješće neovisnog revizora
Izvršenje plana investicija
Godišnje financijsko izvješće

DOSTUPNOST
A/B
A/B
A
A/B
A/B
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KOMERCIJALNI SEKTOR
INFORMACIJA
Planovi i Izvješća

Informacije o radu i poslovanju

SADRŽAJ
Izvješće o javnoj nabavi
Osnovni principi u odnosu s
trećim stranama
Dokumentacija za nadmetanje u
postupcima javne nabave roba,
radova i usluga
Natječajna dokumentacija o nabavi
roba, radova i usluga (ponude)

DOSTUPNOST
B
A
A
B/C

PRAVNO‐KADROVSKI SEKTOR
INFORMACIJA

Propisi

Izvješća
Natječaji

Informacije o radu i poslovanju

SADRŽAJ
Zakon o Plovputu, Split
Poslovnik o radu Nadzornog
odbora Plovputa
Statut Plovputa
Pravilnik o radu Plovputa
Odluka o unutarnjem ustroju
organizacije procesa rada i
poslovanja u organizacijskim
jedinicama
Kolektivni ugovor Plovputa
Vodič za prevenciju korupcije
Prikaz broja radnika prema
kvalifikacijama, dobnoj i spolnoj
strukturi
Natječaji za zapošljavanje
Podaci o stručnom osposobljavanju
i usavršavanju radnika
Podaci iz osobnih očevidnika
radnika Plovputa
Broj i vrste sporova
Podaci o zakupu poslovnih
prostora u upotrebi Plovputa

DOSTUPNOST
A
B
B
B
B/C
B
A
B/C
A
B/C
C
C
B

PLOVNA PODRUČJA
INFORMACIJA
Planovi i Izvješća

SADRŽAJ
Izvješće o utvrđenom stanju na
objektima pomorske signalizacije

DOSTUPNOST
A/B
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