OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

I.

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

1. viši upravni savjetnik
-

sudjeluje u postupku izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, te stručnih
materijala iz djelokruga rada Službe,
provodi nadzor nad radom lučkih uprava,
daje upute za rad lučkih uprava,
prati i analizira rad ovlaštenika koncesija,
prikuplja podatke za pripremu izvješća i analize rada lučkih uprava,
izrađuje suglasnosti i ostale dokumente potrebne za rad luka posebne namjene,
priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je
davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske,
izrađuje nacrte strateških dokumenata upravljanja lukama otvorenim za javni promet,
predlaže mjere za unaprjeđenje lučkog sustava,
prikuplja i prati projekte razvoja infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet,
izrađuje stručna mišljenja u pogledu širenja lučkog područja,
sudjeluje u procesima donošenja dokumenata prostornog uređenja u pogledu planiranja i
određenja lučkih područja,
sudjeluje u praćenju i analizi određivanja namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni
promet,
izrađuje dopise, mišljenja i očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja
svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje,
sudjeluje u predlaganju mjera provedbe projekata i programa iz djelokruga rada Službe i
Sektora,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU
Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU
Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove
2. stručni suradnik
-

sudjeluje u pripremi i programiranju izrade stručnih podloga, razvojne dokumentacije,
znanstveno-stručnih studija i elaborata, te razvojnih programa,
obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija razvoja i
drugih strateških dokumenata i predlaže njihove izmjene,
sudjeluje u praćenju strateških i razvojnih smjernica i dokumenata nacionalnih tijela i
međunarodnih organizacija i Europske unije,
sudjeluje u izradi stručnih podloga iz područja rada Odjela i Službe,
priprema i sudjeluje u izradi analiza, izvješća i drugih materijala iz područja djelatnosti
Odjela i Službe
obavlja poslove SUK-a,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

II.

UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Sektor željezničkog prometa i žičara
Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara
Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

3.viši stručni savjetnik
III.

obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz,
sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja željezničkog
prijevoza i željezničkih vozila,
sudjeluje u postupku obavljanja tehničkog pregleda i pripremi odobrenja za uporabu
željezničkog vozila,
priprema i izrađuje odobrenja za uporabu željezničkog vozila,
priprema i izrađuje odobrenja za izmjenu voznog reda vlakova za prijevoz putnika,
izrađuje ovlasti za obavljanje održavanja željezničkih vozila,
sudjeluje u izradi sustavnih rješenja prijedloga zakona i drugih propisa iz područja
željezničkog i kombiniranog prometa i željezničkih vozila vezano uz prijevoz opasnih
tvari,
obavlja pripremu i sudjeluje u izradi podzakonskih propisa,
izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora koji se odnose na željeznički promet,
sudjeluje u radu međunarodnih tijela i komisija za željeznički promet,
sudjeluje u izradi stručnih podloga i prijedloga za unapređenje željezničkog prometa,
daje pojašnjenja i mišljenja u svezi propisa iz područja željezničkog prijevoza,
sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga, utvrđivanja naknada
troškova željezničkog prijevoza te prijevoza po povlaštenoj cijeni,
prati realizaciju ulaganja i troškova u sve vidove željezničkog prometa,
provodi suradnju s drugim odjelima u sastavu uprave i drugim tijelima državne uprave te
organizacijama koji sudjeluju u željezničkom i kombiniranom prometu,
prati razvoj međunarodnih i europskih normi,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.
UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE
Sektor elektroničkih komunikacija i pošte
Služba elektroničkih komunikacija
Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama

4. voditelj odjela
-

-

upravlja radom Odjela,
nadzire, koordinira i usklađuje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela,
obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela,
izrađuje izvješća, analize i informacije iz djelokruga Odjela,
izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija,
RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti,
predlaže poduzimanje radnji u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske iz svojeg djelokruga,
izrađuje prijedloge pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi
s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT
opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u
nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije,
izrađuje prijedloge odgovora na zastupnička pitanja,
izrađuje prijedloge odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s
obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u

-

-

IV.

području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu
s posebnim zakonom,
prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija iz područja
elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske
kompatibilnosti, kao i NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge
(IRCSG), te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina,
surađuje i sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s
nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija,
informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti,
surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora,
sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva,
RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, kao i u pregovorima za njihovo
sklapanje,
sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnih
ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog
društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.
UPRAVA PROMETNE INSPEKCJE
Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta
Služba inspekcije cestovnog prometa
Odjel inspekcije cestovnog prometa

5. viši inspektor cestovnog prometa i cesta (mjesto rada Zagreb)
-

obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz područja cestovnog prometa,
obavlja inspekcijske nadzore na cesti i u prostorima tvrtke iz zakona koji se odnose na
cestovni promet,
sudjeluje u provođenju drugih mjera sigurnosti prijevoza u cestovnom prometu,
vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća i analize i druga pismena o izvršenim
nadzorima,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

Služba inspekcije cesta
Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta
6. viši inspektor cestovnog prometa i cesta (mjesto rada Osijek)
V.

obavlja poslove inspekcijskog nadzora cesta,
sudjeluje u provođenju mjera sigurnosti u cestovnom prometu,
vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim inspekcijskim pregledima,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.
UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture
Odjela za željezničku infrastrukturu

7. viši stručni savjetnik
-

prati izvršenje planova građenja i održavanja željezničke infrastrukture,
prati poslovanje gospodarskih subjekata koji upravljaju željezničkom infrastrukturom,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

Odjel za upravno pravne poslove i regulativu
8. viši stručni savjetnik
-

prati i sudjeluje u izradi zakona i propisa iz cestovne i željezničke infrastrukture,
vodi drugostupanjski upravni postupak iz djelokruga Odjela,
daje objašnjenja i mišljenja za primjenu propisa iz djelatnosti Uprave,
pravno i nomotehnički uobličuje opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Odjela,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta utvrđen je temeljem Uredbe o nazivima radnih
mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, 37/2001, 38/2001 –
ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 –
ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010,
38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012,
100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/13 i 52/13).
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