OPIS

POSLOVA

Za radno mjesto – stručni suradnik – ( redni broj sistematizacije 177 ):






Kontrolira, analizira, ispravlja i obrađuje meteorološke podatke klimatoloških i kišomjernih postaja.
Sudjeluje u izradi algoritama za kontrolu i obradu tih podataka te izradu odgovarajućih baza.
Vodi evidencije i arhivira dokumentaciju. Ispituje učinkovitost i metode kontrole podataka.
Objavljuje rezultate rada u znanstveno-stručnim publikacijama i prezentira ih na znanstvenostručnim skupovima razmjenjujući podatke s drugim državama.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih državnih službenika

Za radno mjesto – stručni suradnik – ( redni broj sistematizacije 208 ):







Sudjeluje u obavljanju operativnih poslova (operativna dežurstva ) analize i prognoze vremena, te u
izradi izvješća o vremenu.
Prati i primjenjuje nova dostignuća, prati stručnu literaturu i propise Svjetske Meteorološke
Organizacije.
Sudjeluje u projektima i znanstvenim istraživanjima te na stručnim i znanstvenim skupovima.
Radi na održavanju i unapređivanju sustava za upis prognoza i sustava za izradu slikovnih sadržaja
prognoze vremena.
Sudjeluje u praćenju ostvarenja prognoza i verificiranju njihove uspješnosti.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih državnih službenika.

Za radno mjesto – stručni suradnik – ( redni broj sistematizacije 266 ):








Sudjeluje u istraživanjima, razvoju i primjeni znanja iz prostorno-vremenskih osobitosti klime, te
dinamičkih i statističkih klimatoloških metoda za potrebe primijenjene klimatologije.
Primjenjuje rezultate u projektima i studijama utjecaja vremena i klime na društvo i gospodarstvo u
suradnji s Odjelom za primijenjenu meteorologiju i modeliranje.
Osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje
strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima.
Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima i u izradi mišljenja i ekspertiza iz područja rada.
Prezentira rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u
znanstvenim i stručnim publikacijama.
Radi obrade i analize te rješava složene metodološke probleme i zadatke, odnosno omogućava
primjenu novih metoda i postupaka u funkcionalnom području primjenom specifičnih znanja i
složenih postupaka.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih državnih službenika.

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti radnih mjesta (177,208i 226) – stručni suradnik je 1,164. Plaću radnog
mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti i osnovice za izračun plaće ( 5.108,84 kuna bruto ),
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (« Narodne novine», broj: 37/01., 38/01., 71/01., 89/01.,
112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 81/06., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08.,
32/09., 140/09., 21/10.,77/10., 113/10., 22/11.,142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12.,82/12.,100/12.,
124/12., 140/12., 16/12. i 25/13. 52/13., 96/13, 126/13, 214, 94/14, i 140/14 ) u skladu s člankom 108.
Zakona o državnim službenicima i namještenicima («Narodne novine», broj: 27/01.), a vezano na članak
144. stavak 1. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj: 49/12.- pročišćeni tekst 37/13.,
38/13.,1/15. i 138/15.).
KLASA: 112-02/16-01/12
URBROJ: 554-07-02/02-16-02
U Zagrebu 6. prosinca 2016.

