
1  

  

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o radu, Zakona 
o plaćama u javnim ustanovama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama, Instrukcije o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 
Zagrebu, Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i 
kulture, Sporazuma između Zagrebačke nadbiskupije i Vlade Republike Hrvatske i Statuta 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Senat Sveučilišta na 9. sjednici u akademskoj godini 
2017./2018. održanoj 12. prosinca 2017. godine donosi   
 
 
 

PRAVILNIK  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

O USTROJU I O RADU 
 

 
Članak 1. 

Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., Tajništvo, Služba za stručno-
administrativne, opće i tehničke poslove, točka 3.27., Opis poslova i Stručni uvjeti mijenja se i 
glasi: 
Opis poslova: 
-     koordinira rad odjela i odsjeka;  
-     nadzire vođenje propisanih evidencija iz područja radnih odnosa;  
-  vodi evidenciju o isteku izbornih razdoblja nastavnog osoblja i izbornih funkcija te 
obavještava nadležna tijela radi pokretanja postupka;  
-     ovjerava evidenciju o korištenju radnoga vremena zaposlenika Sveučilišta ;  
-     izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga svoga rada;  
-     nadzire vođenje evidencija nastavnika i osoba izvan nastave na temelju sklopljenih 
ugovora,    
-  brine o pravodobnoj pripremi, izradi i dostavi prijedloga materijala za sjednice tijela 
Sveučilišta; 
-      obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika, nadležnog prorektora i rektora. 
Za svoj rad odgovara tajniku, nadležnom prorektoru i rektoru.   
 
Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja, 
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog 
svjetskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu.   
 

Članak 2. 
Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., Tajništvo, Odjel za pravne, 
kadrovske i poslove studija, točka 3.31. mijenja se i glasi: 
3.31. Viši stručni referent (tajnik)  
Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – viši stručni referent (koeficijent složenosti poslova 
1,115) 
Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (koeficijent složenosti poslova 
0,970) 
 
Opis poslova: 
- vodi administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela; 
- obavlja administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela za sjednice Senata;  
- obavlja administrativne poslove vezane za izbore i registraciju nastavnika i suradnika  u 

registru istraživača;  
- priprema dokumentaciju za stručna povjerenstva, matična povjerenstva i druga   

nadležna tijela;  
- vodi dio arhive sveučilišnih odjela; 
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- brine o otpremi i prevozi dokumentaciju Sveučilišta službenim vozilom; 
- izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga rada sveučilišnih odjela; 
- obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja odjela, voditelja službe, 

pročelnika odjela i nadležnog prorektora. 
Za svoj rad odgovara voditelju odjela, voditelju službe, pročelnicima odjela i nadležnom 
prorektoru. 
 
Stručni uvjeti: završen diplomski studij iz društvenog ili humanističkog područja, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na osobnom 
računalu.   
Stručni uvjeti: završen preddiplomski studij iz društvenog ili humanističkog područja, 
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na 
osobnom računalu.   
Probni rad: 6 (šest) mjeseci. 
Broj izvršitelja: 5+2 (sedam). 

Članak 3. 
Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., Tajništvo, Odsjek za opće 
poslove, točka 3.35. mijenja se i glasi: 
3.35. Voditelj Odsjeka  
Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj ostalih ustrojbenih jedinica (koeficijent složenosti 
poslova 1,115)   
Opis poslova: 
- prima, otvara i dostavlja primljenu poštu zaposlenicima;  
- zavodi poštu u djelovodni protokol; 
- brine se o rokovima, predmetima i aktima stavljenim u „rokovnik predmeta“;  
- razvodi akte i predmete;  
- zavodi akte i predmete Sveučilišta u djelovodni protokol prije njihova otpremanja;  
- čuva i koristi veliki i mali pečat i žig Sveučilišta u skladu s odlukom rektora; 
- čuva arhivski materijal i po isteku kalendarske godine predaje ga arhivistu;  
- obavlja i druge odgovarajuće poslove u skladu s propisima o uredskom poslovanju i 

poslove po nalogu voditelja odjela, voditelja službe i tajnika. 
Za svoj rad odgovara voditelju odjela, voditelju službe i tajniku. 
 
Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij (ili VŠS) ili diplomski sveučilišni 
studij, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu.  
Probni rad: 6 (šest) mjeseci. 
Broj izvršitelja: 1 (jedan). 

Članak 4. 
Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., Tajništvo, Sveučilišna 
informatička služba, točka 3.57. mijenja se i glasi: 
3.57. Voditelj službe  
Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj službe (koeficijent složenosti poslova 1,794)  
Opis poslova:  
- obavlja složenije stručne poslove u području planiranja razvitka, održavanja i sigurnosti 
računalno-komunikacijske infrastrukture;  

- sudjeluje u organiziranju te koordinira i nadzire aktivnosti nabave, izrade i održavanja 
namjenskih paketa i baza podataka za korisnike te elektroničkih arhiva;  

- predlaže i koordinira nabavu računalne opreme za potrebe Sveučilišta;  

- organizira, koordinira i nadzire aktivnosti na uspostavi, održavanju i razvoju informacijskih 
servisa Sveučilišta;  

- organizira, koordinira i nadzire izradu i primjenu internih normi, preporuka i pravila 
ponašanja korisnika informacijske infrastrukture;  



3  

  

- sudjeluje u organiziranju nastave informatike i korištenju računalne i ostale tehnike u funkciji 
nastavnog i znanstvenog rada;  

- brine se o ispravnosti računalne tehnike i organizira pravodobno servisiranje;  

- obavještava nadležne o nepravilnostima u korištenju računalne tehnike;  

- osigurava potrošni materijal za rad na računalima;  

- obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika i nadležnog prorektora.  
 
Za svoj rad odgovara tajniku i nadležnom prorektoru.  
Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog, 
tehničkog ili prirodnog područja, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz 
područja informacijskih tehnologija, poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima 
engleski jezik), poznavanje rada na osobnom računalu.  
Probni rad: 6 (šest) mjeseci.  
Broj izvršitelja: 1 (jedan). 

 
Članak 5.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Sveučilišta. 
 
 
KLASA: 602-04/17-07/02 
URBROJ: 498-05-17-20 
 
Zagreb, 12. prosinca 2017. godine 
 
 

                                                                                                                                  

 


