Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2019. godine donio
sljedeći

PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINACIJSKOM POSLOVANJU
Članak 1.
(1) U Pravilniku o financijskome poslovanju (Klasa: 602-04/07-01/01; Urbroj: 380/0701-01/4 od 15. veljače 2008.; KLASA: 003-05/13-01/04-01; URBROJ: 380-13-01-1 od
01. ožujka 2013., KLASA: 003-05/13-01/04-01; URBROJ: 380-14-01-4 od 27. lipnja
2014. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju
KLASA:003-05/13-01/04-01, URBROJ: 380-01-15-6 od 30. studenog 2015. godine) u
članku 2., stavku 1., iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi: „3. Europskih
fondova“.
(2) Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.
Članak 2.
(1) U članku 3. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
„(2) Namjenska proračunska sredstva za sufinanciranje materijalnih troškova
nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti doznačuju se kao ukupan iznos
Sveučilištu, sukladno ugovoru o programskom financiranju koji Sveučilište sklapa s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
U državnom proračunu i dalje se osiguravaju na aktivnosti Redovne djelatnosti
Sveučilišta sredstva za financiranje rashoda za zaposlene.
Sredstva programskog financiranja Sveučilišta namijenjena su za:
a. pokrivanje dijela troškova koji nastaju zbog provedbe studijskih programa i
ostvarivanja ishoda učenja na razini Sveučilišta, uključivo i sve administrativne
i potporne djelatnosti koje Sveučilište organizira s ciljem poboljšanja procesa
učenja, povećanja završnosti i zapošljivosti te pristupa visokom obrazovanju;
b. pokrivanje dijela troškova osnovne znanstvene djelatnosti, razvoja sustava
znanosti, znanstvene, umjetničke i istraživačke infrastrukture i opreme te
sufinanciranje izdavanja znanstvenih časopisa;
c. postizanje ciljeva i općega strateškog cilja programskih ugovora
ciljevi:
- relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja
gospodarstva i društva, učinkovitost i internacionalizacija visokog
obrazovanja
- izvrsnost znanstvenog i umjetničkog rada
- znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu
i gospodarstvu.
Opći strateški cilj programskih ugovora: okrupnjavanje studijskih i znanstvenih
kapaciteta u Republici Hrvatskoj te razvoj novih programa u deficitarnim
područjima.
- te provedbu specifičnih institucijskih ciljeva (st. 3. točka 5);
d. provedbu dodatno ugovorenih projekata;

e. plaćanje prekovremenoga rada i vanjske suradnje za studijske programe kada
je on u funkciji ostvarenja ciljeva ovoga ugovora, a normiranje se radi prema
važećem Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje olakšanje
pristupa studiju studentima slabijega socio-ekonomskog statusa i studentima s
invaliditetom;
f. stipendiranje i nagrađivanje studenata.
Programsko financiranje sastoji od temeljnog financiranja nastavne, znanstvene i
umjetničke djelatnosti te financiranja temeljenog na rezultatima.
(3) Doznačena sredstva iz prethodnog Stavka sukladno ugovoru o programskom
financiranju Sveučilišta obuhvaćaju:
1. Temeljno financiranje nastavne djelatnosti
Temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti obračunava se na
temelju iznosa za pojedinoga studenta utvrđenoga u Odluci Vlade RH, ovisno o vrsti
studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području i na temelju broja
studenata koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na subvenciju.
2. Dodatno financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima
Dodatno financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do
5% temeljnog financiranja nastavne djelatnosti i utvrđuje se proporcionalno broju
završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalno broju studenata
upisanih u prvu godinu studija te akademske godine.
3. Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti
Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti obračunava se na temelju
iznosa za pojedinog znanstvenika ili umjetnika ovisno o području (STEM ili DH), broja
zaposlenih znanstvenika i umjetnika izabranih u znanstveno ili umjetničko zvanje u
punome radnom vremenu (FTE) u STEM ili DH području na teret državnoga
proračuna, prosječnog broja radova u Web of Science za STEM područja znanosti po
zaposlenom znanstveniku i umjetniku izabranom u znanstveno ili umjetničko zvanje
u punome radnom vremenu (FTE) u STEM području bez obzira na izvor financiranja,
odnosno prosječnog broja radova u Web of Science ili SCOPUS za DH područje
znanosti i umjetnosti po zaposlenom znanstveniku i umjetniku izabranom u
znanstveno ili umjetničko zvanje u punome radnom vremenu (FTE) u DH području
bez obzira na izvor financiranja (ne računaju se znanstvenici i umjetnici koji rade
iznad punoga radnog vremena za dio radnog vremena iznad 100%, ni vanjski
suradnici).
4. Dodatno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima
Dodatno financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi
do 20% temeljnog financiranja znanstvene djelatnosti, a temelji se na udjelu
ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata u
ukupnim prihodima, na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u
jednoj akademskoj godini (podijeljenom s 10), te na broju objavljenih radova u
prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.
Dodatno financiranje umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima obračunava se
proporcionalno broju stalno zaposlenih u umjetničko-nastavnom zvanju i broju
studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika.
5. Financiranje specifičnog profila institucije

Sredstva financiranja specifičnog profila institucije namjenjuju se provedbi aktivnosti
usklađivanja studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra HKO,
povećanju dolazne međunarodne mobilnosti studenata i broja znanstvenih autorskih
knjiga s međunarodnom recenzijom.
Iznos financiranja specifičnih institucijskih ciljeva može iznositi najviše do 3%
ukupnoga iznosa sredstava dodijeljenih Sveučilištu za temeljno financiranje i
financiranje temeljeno na rezultatima za nastavnu, znanstvenu i umjetničku
djelatnost.
(4) Raspodjela sredstava programskog financiranja
1. Raspodjela sredstava temeljnog financiranja nastavne djelatnosti
Sredstva temeljnog financiranja nastavne djelatnosti raspodjeljuju se:
- Sveučilište zadržava 18% sredstava za temeljno financiranje nastavne djelatnosti
kao dijela rashoda poslovanja redovne djelatnosti Sveučilišta.
Od preostalih sredstava temeljnog financiranja nastavne djelatnosti zadržava
- 15% za pokrivanje dijela troškova (uključivo troškovi vanjske suradnje i
prekovremenog rada kada je on u funkciji ostvarenja ciljeva programskog ugovora)
koji nastaju zbog ostvarivanja ishoda učenja i provedbe studijskih programa bez
mogućnosti samofinanciranja, uključivo i sve administrativne i potporne djelatnosti
koje Sveučilište organizira s ciljem poboljšanja procesa učenja, povećanja završnosti i
zapošljivosti te pristupa visokom obrazovanju i
- 5% za troškove provedbe aktivnosti za postizanje ciljeva i općeg strateškog cilja
programskih ugovora te specifičnih institucijskih ciljeva, olakšanje pristupa studiju
studentima slabijega socio-ekonomskog statusa i studentima s invaliditetom, za
stipendiranje i nagrađivanje studenata.
Preostali iznos raspodjeljuje se sastavnicama sukladno broju studenata koji ostvaruju
pravo na subvenciju, vrsti studija (sveučilišni ili stručni) te području znanosti kojem
pripadaju studijski programi sastavnice za namjene utvrđene čl. 3 st. 2 (osim
financiranja ciljeva znanstvene djelatnosti, razvoja znanstvene, umjetničke I
istraživačke infrastrukture i opreme te sufinanciranja izdavanja znanstvenih
časopisa).
Odlukom Senata Sveučilišta u pojedinoj godini programskog razdoblja mogu se
provesti izmjene raspodjele sredstava sukladno potrebama i promjenama uvjeta
poslovanja.
2. Raspodjela sredstava dodatnog financiranja nastavne djelatnosti
Sredstva dodatnog financiranja nastavne djelatnosti raspodjeljuju se:
- Sveučilište zadržava 15% sredstava za administrativne i potporne djelatnosti
koje Sveučilište organizira s ciljem poboljšanja procesa učenja, povećanja
završnosti i zapošljivosti te pristupa visokom obrazovanju.
- Preostali iznos raspodjeljuje se sastavnicama dodatnim financiranjem
nastavne djelatnosti proporcionalno broju završenih studenata u akademskoj
godini i obrnuto proporcionalno broju studenata upisanih u prvu godinu
studija te akademske godine.
3. Raspodjela sredstava temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti
Sredstva temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti raspodjeljuju se
sukladno Odluci Senata te se mogu raspodijeliti za:

-

za sufinanciranje izdavanja znanstvenih časopisa, pri čemu se sredstva za
sufinanciranje pojedinih časopisa utvrđuju Odlukom Senata za pojedinu
kalendarsku godinu (uzimajući u obzir odnose visine sredstava za
sufinanciranje pojedinih časopisa doznačenih iz državnog proračuna u godini
koja prethodi ciklusu programskog financiranja kao referentnoj godini, uz
mogućnost korekcije tako utvrđenog iznosa sukladno udjelu faktora odjeka
časopisa u faktoru odjeka na razini Sveučilišta)
- za financiranje objave radova u zborniku konferencija referiranih u WOS-u ili
SCOPUS-u u utvrđenom godišnjem iznosu po znanstveniku sukladno Odluci
rektora,
- za poticajna sredstva provedbe znanstvene i umjetničke djelatnosti za
zaposlenike u suradničkim zvanjima,
- za troškove izdavaštva znanstvenih publikacija,
- za pretplate na znanstvene on-line baze podataka i časopisa
- ili druge troškove znanstvene djelatnosti i razvoja znanstvene, umjetničke i
istraživačke infrastrukture,
- Preostali iznos raspodjeljuje se sastavnicama za troškove provedbe
znanstvenih projekata u kojima sudjeluju znanstvenici, suradnici i nastavnici,
prema vlastitim pravilnicima i procedurama sastavnice, a raspodjela po
sastavnicama provodi se sukladno znanstvenoj produktivnosti znanstvenika i
umjetnika sastavnice proporcionalno broju radova objavljenih u časopisima
uvedenim u bazu Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju
radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu
SCOPUS za društveno, humanističko područje znanosti i umjetnosti,
objavljenih tijekom jedne godine.
Odlukom Senata Sveučilišta može se utvrditi minimalni iznos temeljnog financiranja
znanstvene i umjetničke djelatnosti po sastavnicama u pojedinoj godini ovisno o
raspoloživim sredstvima.
4. Raspodjela sredstava dodatnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti
temeljenog na rezultatima
Sredstva dodatnog financiranja znanstvene djelatnosti temeljenog na rezultatima
raspodjeljuju se:
- Sveučilište zadržava 15% sredstava na ime pripreme i sufinanciranja
nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata
- Preostali iznos raspodjeljuje se najboljim znanstvenicima po sastavnicama
dodatnim financiranjem njihove znanstvene djelatnosti sukladno kriterijima
udjela kompetitivnih projekata u ukupnim prihodima i/ili broja radova
objavljenih u prvom kvartilu u časopisima Web of Science.
Sredstva dodatnog financiranja umjetničke djelatnosti temeljenog na rezultatima
raspodjeljuju se:
- proporcionalno broju stalno zaposlenih u umjetničko-nastavnom zvanju I
broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskim suradnicima (u
slučaju djelovanja više umjetničkih sastavnica, odnosno u cjelini jednoj
umjetničkoj sastavnici)
5. Sredstva za financiranje aktivnosti ostvarivanja specifičnih institucijskih ciljeva
raspodjeljuju se za:

- troškove provedbe usklađivanja studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz
Registra HKO,
- troškove provedbe programa međunarodne mobilnosti,
- troškove izdavaštva znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom.
6. Sredstva za provedbu dodatno ugovorenih projekata raspodjeljuju se namjenski
sukladno ugovorenim projektima.
Izmjene u načinu raspodjele sredstava mogu se provesti sukladno izmjenama
programskog ugovora i rezultatima praćenja provedbe programskih ugovora.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Sredstva iz državnog proračuna u financijskom planu Sveučilišta raspodjeljuju se za:
1. plaće zaposlenika Sveučilišta u stalnom radnom odnosu u bruto-iznosu (s
uključenim porezima, doprinosima, naknadama, nagradama i drugim ostalim
rashodima za zaposlene)
2. naknade za prijevoz zaposlenika, zdravstvene preglede, pristojbe i naknade
3. kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje
4. sufinanciranje troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti
sukladno ugovoru o programskom financiranju
5. sufinanciranje projekata iz EU fondova i programa mobilnosti
6. znanstvene, bilateralne i druge projekte
7. Studentski zbor i sveučilišne studentske udruge koje unapređuju studij i
položaj studenata i druge naknade studentima
8. ostalo.“
Članak 4.
U članku 5., stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi:
„1. Vlastita su sredstva ona koja Sveučilišta (znanstveno-nastavne sastavnice,
fakulteti, druge sastavnice, Rektorat i zajedničke službe) ostvaruje na tržištu
obavljanjem nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti.“.
Članak 5.
(1) U članku 6., stavku 1., podstavku 1. iza riječi: „namijenjenih unapređenju
djelatnosti“ dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
(2) U stavku 1., podstavku 2. broj: „2“ se mijenja u broj: „4“.
(3) U stavku 1., podstavak 5. mijenja se i glasi:
„- dio sredstava za plaćanje novozaposlenih osoba ili prekovremenoga rada
zaposlenika izvan redovnog radnog vremena ili preko norme zaposlenika utvrđene
Kolektivnim ugovorom, sukladno posebnoj odluci.“.
Članak 6.
(1) U članku 7., stavku 1. riječi: „znanstveno-nastavna sastavnica“ zamjenjuju se
riječju: „sastavnica“ u odgovarajućem rodu i padežu.
(2) U stavku 2., podstavku 1. iza riječi: „namijenjenih unapređenju djelatnosti“
dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
(3) U stavku 2., u podstavku 3. broj: „2“ se mijenja u broj: „4“.

(4) U stavku 2., podstavak 4. mijenja se i glasi:
„ostatak za pokriće rashoda izvedbe programa stalnoga usavršavanja te za ostale
rashode u okviru rashoda poslovanja (uključujući plaće novozaposlenih osoba i
prekovremeni rad zaposlenika izvan redovnog radnog vremena ili preko norme
zaposlenika, sukladno posebnoj odluci) sastavnica.“.
Članak 7.
(1) U članku 8. riječi: „znanstveno-nastavna sastavnica“ zamjenjuju se riječju:
„sastavnica“ u odgovarajućem rodu i padežu.
(2) U stavku 3. iza riječi „znanstvenoistraživačkih“ dodaje se riječ „umjetničkih,“.
(3) U stavku 3., podstavku 1. iza riječi: „namijenjenih unapređenju djelatnosti“
dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
(4) U stavku 3., u podstavku 3. broj: „2“ se mijenja u broj: „4“.
(5) U stavku 3., podstavak 5. mijenja se i glasi:
„- dio sredstava za plaćanje novozaposlenih osoba ili prekovremenoga rada
zaposlenika izvan redovnog radnog vremena ili preko norme zaposlenika utvrđene
Kolektivnim ugovorom, sukladno posebnoj odluci.“.
(5) U stavku 4. riječi: „i sporta“ brišu se, a iza riječi: „natječajnoj dokumentaciji“
dodaju se riječi: „pozivu/ugovoru“.
Članak 8.
(1) U članku 9., stavku 1. iza riječi: „djelatnost,“ dodaju se riječi: „a trajno ili
dugoročno“.
(2) U stavku 2., podstavku 1. iza riječi: „namijenjenih unapređenju djelatnosti“
dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
Članak 9.
(1) U članku 10., u drugoj rečenici iza riječi: „namijenjenih unapređenju djelatnosti“
dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
(2) Zadnja rečenica mijenja se i glasi:
„Donacije u opremi, literaturi i si. upotrebljavat će sastavnica, odnosno ustrojbena
jedinica kojoj je namijenjena.“
Članak 10.
U članku 11., podstavku 1. mijenja se i glasi:
„- 10% od prihoda od prodaje edicije za unapređenje djelatnosti sastavnice (nabavu
opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i druge rashode namijenjene
unapređenju djelatnosti odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
Članak 11.
(1) U članku 12. riječi: „(kotizacije i sl.)“ zamjenjuju se riječima: „na tržištu“.
(2) U stavku 1., podstavku 2. iza riječi: „namijenjenih unapređenju djelatnosti“
dodaju se riječi: „odnosno zajedničkih rashoda sastavnice“.
(3) U stavku 1., podstavku 3. broj: „2“ se mijenja u broj: „4“.

(4) U stavku 1., na kraju podstavka 4. briše se točka te se dodaje tekst: „(uključujući
plaće novozaposlenih osoba i prekovremeni rad zaposlenika izvan redovnog radnog
vremena ili preko norme zaposlenika, sukladno posebnoj odluci)“.
Članak 12.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Ostvareni prihodi Studentskoga centra od posredovanja raspodjeljuju se sukladno
Zakonu o obavljanju studentskih poslova te se prihodi od naknada Studentskom
centru (koja iznosi 12% neto iznosa naknade izvođaču) u okviru troškova
posredovanja raspodjeljuju na način:
- 15% za poboljšanje studentskog standarda, stipendiranje i nagrađivanje
studenata, olakšanje pristupa studiju studentima slabijeg socio-ekonomskog
statusa, studentima s invaliditetom, djelovanje studentskog savjetovališta,
financiranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti studenata, pokrivanje
povezanih troškova potpornih djelatnosti sveučilišta s ciljem poboljšanja
procesa učenja, završnosti, zapošljivosti studenata, pristupa visokom
obrazovanju te postizanja strateških razvojnih ciljeva unapređenja uvjeta
studiranja.
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta
- za pokriće izravnih troškova posredovanja Studentskoga centra.
Preostali iznos naknade za posredovanje Studentskoga centra namjenjuje se
poboljšanju studentskoga standarda za namjene sukladno Zakonu.“
Članak 13.
U članku 14., stavku 2. iza teksta: „izvrsnost u znanstvenom, nastavnom i stručnom
radu,“ dodaju se riječi: „nagrade zaposlenicima”.
Članak 14.
U članku 17., stavku 2. iz riječi: „poslove vezane uz“ dodaju se riječi: „knjižničnu i
informatičku potporu,“ .
Članak 15
U članku 18. iza riječi: „zbirnim prihodima“ briše se točka i dodaju riječi: „odnosno
temeljem posebne Odluke.“.
Članak 16
U članku 19., stavak 2. mijenja se i glasi:
„Visinu školarine za poslijediplomske studije predlaže znanstveno-nastavna
sastavnica koja ustrojava i izvodi poslijediplomski specijalistički studij, a utvrđuje
Senat.„
Članak 17.
(1) U čanku 21. riječ: „vlastita“ zamjenjuje se riječju: „ostala“ .
(2) U točki 1., podtočke c), d) i g) mijenjaju se i glase:
„c) opterećenje nastavnika i suradnika u skladu s Kolektivnim ugovorom te
prekovremeni rad zaposlenika izvan redovnog radnog vremena ili preko norme
zaposlenika,

d) nova radna mjesta sukladno odobrenom Planu upravljanja ljudskim resursima od
strane nadležnog ministarstva ili odobrenjima pomoći iz drugih proračuna ili
mogućnostima financiranja iz vlastitih sredstava
g) rad na kompetitivnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim
projektima, projektima iz EU fondova i drugim projektima (u punom ili djelomičnom
radnom vremenu) sukladno uvjetima poziva i ugovora.“
(3) U točki 8. iza riječi: „financijske potpore studentima,“ dodaje se tekst „sportskim,
kulturnim i drugim studentskim aktivnostima i projektima“.
Članak 18.
U članku 22., stavku 1. iza riječi: „nadležno Ministarstvo“ briše se točka i dodaje
tekst: „te iz svih drugih izvora financiranja.“.
Članak 19.
(1) U članku 24., stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi: „razne studentske naknade
i naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma“.
(2) U stavku 1. podstavku 3. iza riječi „diplomskih“ dodaje se riječ „integriranih“.
(3) U stavku 1., podstavku 7. tekst: „naknade za provedbu postupka stjecanja
doktorata znanosti izvan doktorskog studija, naknade za troškove izrade diplome i
dodjele akademskog stupnja doktora znanosti“ briše se.
(4) U stavku 2. na kraju podstavka 3. briše se riječ „i“.
(5) U stavku 2., podstavku 4. briše se točka, stavlja zarez i dodaje novi podstavak 5.
koji glasi: „te o visini raspoloživih sredstava za znanstveno, nastavno i stručno
usavršavanje po zaposleniku.“.
Članak 20.
(1) U članku 25., u stavku 2. iza riječi: „Na Sveučilištu“ briše se zarez i riječi:
sveučilišnim odjelima“.
stavku 3. briše se točka i dodaje tekst: „te ostala uvećanja i obustave sukladno
posebnim propisima.“.
Članak 21.
(1) U članku 26., stavku 1. druga rečenica se mijenja i glasi: „Ispunjavanje obveza
nastavnika i suradnika na Sveučilištu utvrđuje se u skladu s opterećenjem izravnim i
neizravnim radom u nastavnoj i znanstvenoj/umjetničkoj djelatnosti, stručnoj
djelatnosti i ostvarivanju institucionalnog doprinosa, uključujući rad na EU
projektima, razvojnim, infrastrukturnim i stručnim projektima.“.
(2) U stavku 2. iza riječi: „kumulativni radni odnos“ dodaju se riječi: „ili dopunski
rad“.
Članak 22.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„(1) Nastavnici i suradnici izvode nastavu na sveučilišnim i stručnim studijima u
skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave, a na normiranje rada
u nastavi, u znanosti i umjetnosti, broj i veličinu studijskih grupa, nastavno i
znanstveno/umjetničko opterećenje, obračun rada u nastavi i znanosti/umjetnosti,
podjelu radnoga vremena, obračun rada vanjskih suradnika i uvjete za rad
primjenjuju se odredbe Kolektivnoga ugovora.

(2) Odluku o primjeni standardne ili fleksibilne podjele radnog vremena donosi
pojedina sastavnica ovisno o svojim specifičnostima djelovanja.“.
Članak 23.
(1) U članku 28., stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ako zaposlenik poslove za tržište obavlja izvan redovnog radnog vremena ili
preko norme zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru, rad za tržište se plaća kao
prekovremeni rad zaposlenika“.
(2) U stavku 3 iza riječi: „sukladno posebnim odlukama“ dodaju se riječi: „ili
pravilnicima“.
(3) U stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst:
„ili se mogu postojećim zaposlenicima koji preuzimaju obavljanje poslova do novog
zapošljavanja isplatiti odgovarajuća uvećanja plaće, odnosno stimulacije uz
suglasnost Rektora.“
Članak 24.
U članku 30., u stavku 2. riječi „pročelnika sveučilišnoga odjela ili rukovoditelja“ se
zamjenjuju riječju: „čelnik“.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama
Sveučilišta.
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