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HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA  
MREŽNE DJELATNOSTI  

ULICA ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9  

10000 ZAGREB  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 72  ZAGREB, 16.4.2021  

STRUČNJAK/INJA, SEKTOR ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, 
ODJEL INFRASTRUKTURE  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1970458  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: Smjena - prijepodne  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 15.4.2021  

 
Natječaj vrijedi do: 29.4.2021  

 
 

Posloprimac 

http://www.hzz.hr/


 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  

 
Strani jezici: Engleski jezik  

 
Informatička znanja:  

Potrebno poznavanje osnova informatike  

 excel 

 osnove korištenja računala u Windows okruženju 

 word 

 internet 

 powerpoint 

 
Vozački ispit: Kategorija B  

 
Radno iskustvo: 1 godinu  

 
Ostale informacije:  

Opis poslova: 
• Sudjelovanje u nadzoru i regulaciji cijena i općih uvjeta poslovanja operatora 
• Praćenje i analiza stanja i razvoja mreža elektroničkih komunikacija 
• Sudjelovanje u izradi smjernica i nacionalne strategije za gradnju mreža velikih kapaciteta 
• Utvrđivanje obveza infrastrukturnim operatorima i rješavanje sporova u vezi sa zajedničkim 
korištenjem izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture 
• Sudjelovanje u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz domene elektroničkih 
komunikacija 
• Davanje stručnih mišljenja propisa koji su u mjerodavnosti odjela 
• Suradnja s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima država članica EU 
• Posredovanje u sporovima između između infrastruktirnih operatora i operatora korisnika 
• Stručna podrška ostalim organizacijskim jedinicama HAKOM-a iz područja rada odjela 
Formalno obrazovanje: završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike 
Potrebno znanje engleskog jezika, razina B1. 
Mogućnost probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Poznavanje arhitektura elektroničkih komunikacijskih mreža u svrhu praćenja i analiza stanja 
razvoja elektroničkih komunikacijskih mreža. 
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, el. ispis radnog staža sa HZMO-a, presliku 
diplome, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrdu o znanju engleskog jezika. Poslodavac 
će obaviti razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s kandidatima koji uđu u uži izbor. Mogućnost 
psihologijske selekcije kandidata.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti  

 
Kontakt:  

 pismena zamolba: R. F. Mihanovića 9, Zagreb  

 e-mailom: kadrovska@hakom.hr  

 

mailto:kadrovska@hakom.hr


ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

MARIJANA BUTERIN  

ZAGREB, 16.4.2021  

 


