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OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNIH  MJESTA 

Javni natječaj objavljen na web-stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i 

prirode 29. svibnja 2015.  

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

 

6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

6.3. SEKTOR INSPEKCIJSKIH POSLOVA I UNAPRJEĐENJA RADA 

6.3.2. SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA U PODRUČJU ODRŽIVOG 

GOSPODARENJA OTPADOM 
 

- inspektor zaštite okoliša - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme - redni broj radnog 

mjesta: 151 

 

Opis poslova: 

Obavlja inspekcijske nadzore nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, a osobito 

inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja 

otpadom i prekograničnim prometom otpadom, nadzor korištenja građevina i postrojenja radi 

utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom 

kojim se takvi uvjeti propisuju, nadzire provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja 

okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš,  postupa po predstavkama i 

pritužbama građana te zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.  

Vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku, priprema i podnosi optužne prijedloge, 

priprema kaznene prijave, postupa po predstavkama i pritužbama građana te zahtjevima 

nadležnih javnopravnih tijela. 

Sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada za provedbu inspekcijskih nadzora obveznika 

primjene mjera zaštite okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, te dionika uključenih 

u održivo gospodarenje otpadom, sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o izvršenju Plana i 

Programa Službe, podnosi i druga izvješća iz djelokruga rada Službe. Sudjeluje u radu 

međunarodnih mreža i projekata vezanih uz primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, 

sudjeluje u programima stručnog usavršavanja inspektora zaštite okoliša. Odgovora na upite i 

podneske građana, prati donošenje i primjenu propisa te stanje i pojave u vezi primjene 

propisa iz područja zaštite okoliša, predlaže promjene i sudjeluje u izradi propisa iz 

djelokruga inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u izradi plana i programa rada Službe izrađuje 

mjesečna/godišnja i druga izvješća iz svog djelokruga. Prema potrebi sudjeluje u pripremi 

obavijesti službama za informiranje i odnose s javnošću, te obavlja i druge poslove po nalogu 

nadređenih. Potpisuje akte u inspekcijskim predmetima u kojima je neposredni rješavatelj, 

odgovore o inspekcijskom postupanju iz djelokruga rada Službe upućene jedinicama lokalne 



samouprave, te druga pismena po ovlaštenju pomoćnika ministra, zamjenika ministra i 

ministra.  

Odgovoran je za stručno i pravovremeno izvršenje poslova, za svoj rad odgovara voditelju 

Službe, načelniku Sektora, načelniku sektora - glavnom inspektoru zaštite okoliša, pomoćniku 

ministra za inspekcijske poslove, zamjeniku ministra i ministru. 
 

 

Podaci o plaći radnog mjesta:  

 

Podaci o plaći radnog mjesta nalaze se na web stranicama „Narodnih novina“ (www.nn.hr) te 

su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 

državnoj službi („Narodne novine“, broj 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, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 

94/2014, 140/14, 151/14 i 76/15), a u svezi s člankom 144. Zakona o državnim službenicima 

(„Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 

49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15).   
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