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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-Pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta na 62. sjednici donosi  
 
 
 

PRAVILNIK  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

O USTROJU I O RADU 
 

 
Članak 1. 

U Glavi II. USTROJ SVEUČILIŠTA, članak 18., točka 6. CENTRI, iza podtočke 6.7. dodaje se 
nova podtočka 6.8. koja glasi: 
 
6.8. Centar za kompleksne sustave  
 
Centar za kompleksne sustave je istraživačka sastavnica Sveučilišta usmjerena na znanstvena 
i stručna interdisciplinarna istraživanja kompleksnih sustava. Istraživanja u Centru se bave 
važnim sustavima u društvu, ekonomiji, tehnologiji, biologiji, medicini i drugim područjima 
za čije je razumijevanje nužan sveobuhvatni i cjeloviti interdisciplinarni pristup koji nadilazi 
tradicionalne redukcionistički usmjerene pristupe i metodologije. Centar provodi 
fundamentalna znanstvena istraživanja u području znanosti o kompleksnim sustavima, 
primijenjena znanstvena istraživanja kompleksnih sustava u svim područjima u kojima se 
susreću kompleksni sustavi te stručna istraživanja, studije i ekspertize kompleksnih sustava.  
Centar okuplja istraživače sa znanjima i istraživačkim kompetencijama iz prirodnih, tehničkih, 
društvenih, biomedicinskih i drugih znanstvenih područja, potiče i potpomaže njihovu 
suradnju te osigurava organizacijske, administrativne i tehničke preduvjete za istraživanja 
kompleksnih sustava.  Zadaća Centra je potpomagati metodološki razvoj svih znanstvenih 
područja na Sveučilištu čiji predmet istraživanja obuhvaća kompleksne sustave. 
Aktivnosti Centra za kompleksne sustave obuhvaćaju: 
• osmišljavanje, razradu, vođenje i izvedbu fundamentalnih znanstvenih istraživanja, 
primijenjenih znanstvenih istraživanja, te  stručnih istraživanja, studija i ekpertiza u području 
kompleksnih sustava i drugih povezanih područja 
• postupke prijave na natječaje iz izvora izvan Sveučilišta (domaće i strane institucije i zaklade 
te drugi izvori) radi financiranja istraživačkih aktivnosti koje se provode u Centru 
• suradnju sa znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu na istraživanjima 
kompleksnih sustava 
• organizaciju znanstvenih i stručnih skupova u području znanosti o kompleksnim sustavima, 
povezanih područja znanosti i primjena 
• sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima u području znanosti o kompleksnim 
sustavima, povezanih područja znanosti i primjena 
• publiciranje rezultata istraživanja u znanstvenim i stručnim časopisma  
• popularizaciju rezultata istraživanja i druge oblike diseminacije istraživačkih rezultata 
Centra 
• suradnju sa sastavnicama Sveučilišta na metodološkom razvoju njihovih područja 
istraživanja koja obuhvaćaju kompleksne sustave 
• organiziranje i provedbu raznih oblika usavršavanja za znanstvenike Sveučilišta i 
znanstvenike drugih znanstvenih institucija u metodologiji i pristupima istraživanja 
kompleksnih sustava  
• druge aktivnosti povezane s istraživanjem kompleksnih sustava 
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Članak 2. 
Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., točka 3. POLOŽAJI I RADNA 
MJESTA OSTALIH USTROJBENIH JEDINICA, Rektorat, podtočka 3.1. Tajnik Sveučilišta, 
Stručni uvjeti mijenja se i glasi:  
Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, 
humanističkog, prirodnog ili tehničkog područja, najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik), 
poznavanje rada na osobnom računalu. 

 
Članak 3. 

Glava IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, članak 18., točka Centri, iza podtočke 3.81.a 
dodaje se naslov Centar za kompleksne sustave i podtočke 3.81.b. i 3.81.c. koje glase: 
Centar za kompleksne sustave 
 
3.81.b. Voditelj Centra 
Javni službenik na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju (koeficijent 
složenosti poslova pripadajući za znanstveno-nastavno zvanje). 
Opis poslova: 
• osmišljava, organizira i koordinira znanstvenu i stručnu djelatnost Centra u području 
kompleksnih sustava 
• osmišljava, organizira i koordinira prijave na natječaje za financiranje istraživačkih projekata 
u području kompleksnih sustava 
• sudjeluje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova u području rada Centra 
• organizira i osmišljava radionice, tečajeve i druge edukacijske programe te provodi 
diseminaciju informacija u području rada Centra 
• sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima povezanim uz pitanja u području znanosti o 
kompleksnim sustavima 
• surađuje s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave 
istraživanjima kompleksnih sustava 
• koordinira rad suradnika Centra sa Sveučilišta i vanjskih suradnika Centra 
• obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu nadležnog prorektora i rektora. 
Za svoj rad voditelj Centra odgovara nadležnom prorektoru i rektoru. 
 
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, prirodnih znanosti, 
tehničkih znanosti ili društvenih znanosti, izbor u znanstveno-nastavno zvanje, istraživačko 
iskustvo u području znanosti o kompleksnim sustavima i/ili povezanim znanstvenim 
područjima, poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik), poznavanje rada na 
osobnom računalu. 
Broj izvršitelja: 1 (jedan). 
 
 
3.81.c. Stručni suradnik 
Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (koeficijent složenosti poslova 
1,115). 
Opis poslova: 
• pomaže u organizaciji i provedbi znanstvene i stručne djelatnosti Centra u području 
kompleksnih sustava 
• pomaže u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova u području rada Centra 
• obavlja administrativne poslove i poslove potpore u izvođenju znanstvenih i stručnih 
projekata koje provodi Centar 
• pomaže u organizaciji i provedbi radionica, tečajeva i drugih edukacijskih programa  te 
pomaže u provedbi diseminacije informacija u području rada Centra 
• obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Centra i nadležnog prorektora 
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Za svoj rad odgovara voditelju Centra i nadležnom prorektoru.  
 
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij, poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik), poznavanje 
rada na osobnom računalu. 
Probni rad: 6 (šest) mjeseci. 
Broj izvršitelja: 3 (tri). 
 

Članak 4.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Sveučilišta. 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 602-04/17-07/02 
URBROJ: 498-05-17-12 
 
Zagreb, 9. svibnja 2017. godine 
 
 
 

                                                                                                                                  

 


