
TUMAČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 

 

Članak 24.  

Tumačenje br. 3/19, od 1. travnja 2019. 

Sukladno članku 24. stavku 1. točki 1) Kolektivnoga ugovora propisana je mogućnost sklapanja ugovora 

o radu na određeno vrijeme sa zaposlenikom koji zamjenjuje privremeno nenazočnoga zaposlenika, 

pod uvjetom da se ugovor o radu sklapa do povratka na rad privremeno nenazočnoga zaposlenika, a 

najduže na vrijeme od 6 mjeseci. U slučaju rodiljnog i roditeljskog dopusta koji traje duže od 6 mjeseci, 

potrebno je ujedno raspisati i javni natječaj za obavljanje poslova zaposlenika, a koji je zbog navedenih 

razloga odsutan duže od 6 mjeseci. 

 

Tumačenje br. 5/19, od 1. travnja 2019. 

Člankom 24. Kolektivnoga ugovora nije ugovorena mogućnost da zaposlenik koji je zaposlen na 

određeno vrijeme prijeđe na radno mjesto na neodređeno vrijeme. 

U odredbi članka 24. stavka 3. Kolektivnoga ugovora navodi se da se istim radnim mjestom smatra 

radno mjesto iste vrste na kojem zaposlenik obavlja poslove iste razine složenosti, pod jednakim 

uvjetima. Dio odredbe „pod jednakim uvjetima“ odnosi se na to je li jednako trajanje radnog odnosa, 

odnosno je li ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, zatim je li ugovor o radu na puno 

ili nepuno radno vrijeme te je li isti koeficijent složenosti poslova i jesu li iste kvalifikacije. 

 

Tumačenje br. 6/19, od 1. travnja 2019. 

Člankom 24. stavkom 1. Kolektivnoga ugovora ugovorene su iznimke kada se pri sklapanju ugovora o 

radu ili njegovih izmjena ne mora raspisati javni natječaj. Stavak 2. istog članka Kolektivnoga ugovora 

navodi da ako se Sindikat u roku od 8 radnih dana, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja u roku 

od 15 radnih dana od zaprimanja zahtjeva ne izjasne o davanju ili uskrati suglasnosti, a koja je potrebna 

za neke od iznimaka navedenih u stavku 1. članka 24. Kolektivnoga ugovora, smatra se da su suglasni 

s neraspisivanjem javnoga natječaja. Dakle, stavak 2. članka 24. Kolektivnoga ugovora odnosi se na 

slučajeve iz stavka 1. istog članka, na način da kada je potrebna suglasnost Sindikata, potrebno ju je 

izdati ili uskratiti u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva ili u slučaju kada je suglasnost potrebna 

od Ministarstva znanosti i obrazovanja, istu je potrebno izdati ili uskratiti u roku od 15 dana od dana 

zaprimanja zahtjeva. U protivnom će se smatrati da su isti suglasni s neraspisivanjem natječaja. 

 

Tumačenje br. 17/19, od 20. svibnja 2019. 

U članku 24. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje ugovorene su iznimke od obveze 

raspisivanja javnog natječaja. U iznimkama obveza od raspisivanja javnog natječaja nije ugovoreno 

zapošljavanja znanstvenika-povratnika stoga je za zapošljavanje znanstvenika povratnika obvezno 

raspisivanje javnog natječaja.  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrava nova radna mjesta za znanstvenike-povratnike na teret 

sredstava državnog proračuna, ali samo u slučaju da znanstvenik-povratnik bude zaposlen na javnom 



natječaju na kojem uz kriterije za zapošljavanje u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno 

mjesto mora zadovoljiti i kriterije iz odluke Ministarstva kojom se uređuju kriteriji za odobravanje 

radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 29.  

Tumačenje br. 11/19, od 20. svibnja 2019. 

Na temelju članka 29. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje zaposlenici u suradničkom, 

stručnom i nastavnom zvanju i na radnom mjestu imaju pravo na povrat troškova povezanih s izradom, 

tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna, a koji se dokazuju računima. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće refundirati veći iznos stvarnog troška povezanog s izradom, 

tiskom i opremom doktorske disertacije od iznosa utvrđenog članom 29. stavkom 1. Kolektivnog 

ugovora za znanost i visoko obrazovanje. 

 

Članak 31.  

Tumačenje br. 9/19, od 20. svibnja 2019. 

Člankom 31. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje nije ugovoreno koji sve zaposlenici 

zajedničkih službi mogu neizravno sudjelovati u ostvarivanju prihoda od suradnje s gospodarstvom 

(stručni projekti), već isto određuje poslodavac Pravilnikom. 

Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje ugovoreno je da će se raspodjela i korištenje 

prihoda ustanove ostvarenih na tržištu obavljanjem nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti urediti 

pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ako pravilnik nije donesen, pravilnikom ustanove, u 

skladu s čl. 31 stavkom 3 Kolektivnog ugovora uz suglasnost Sindikata pri čemu svim zaposlenicima koji 

svojim radom izravno ili neizravno sudjeluju u ostvarenju prihoda pripada pravo na odgovarajuće 

uvećanje plaće. 

 

Tumačenje br. 21/19, od 20. svibnja 2019. 

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, pa tako ni odredbe članka 31., ne uređuju pitanje 

isplata drugog dohotka putem autorskih honorara i/ili ugovora o djelu, već se odnose isključivo na 

plaću zaposlenika koja istom pripada temeljem radnog odnosa s poslodavcem, a koji proizlazi iz 

ugovora o radu. 

 

Tumačenje br. 10/19, od 20. svibnja 2019. 

Vezano uz zaprimljeni dopis kojim se predlaže izmjena članka 31. stavka 4. Kolektivnog ugovora 

napominjemo kako se Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora nije nadležno očitovati se o 

predloženim izmjenama Kolektivnog ugovora, već isto daje tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora. 



 

Članak 33.  

Tumačenje br. 20/19, od 20. svibnja 2019. 

Na temelju članka 33. stavka 1. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje zaposleniku 

pripada naknada za odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta 

njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji. 

Obitelj se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi 

stanovanja kao i zaposlenik. 

 

Članak 35.  

Tumačenje br. 1/19, od 1. travnja 2019. 

Sukladno članku 35. stavku 1. Kolektivnoga ugovora poslodavac je obvezan snositi troškove 

poslijediplomskoga sveučilišnog studija kojim je ugovoreno da zaposleniku u suradničkom zvanju i na 

radnome mjestu asistenta, koji je radi izvršenja zakonske obveze dužan upisati i redovito pohađati 

poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji), poslodavac u cjelini podmiruje troškove studija, a 

koje je obvezan osigurati unaprijed, prije raspisivanja javnoga natječaja. 

 

Članak 36.  

Tumačenje br. 7/19, od 1. travnja 2019. 

Člankom 36. Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje ugovoreno je da se osobama 

zaposlenim na znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i nastavnim radnim 

mjestima, koje imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme, a koja se financiraju iz 

državnoga proračuna, produljuju rokovi za reizbor za onoliko vremena koliko im je trajao rodiljni, 

odnosno roditeljski dopust, bolovanje dulje od 3 mjeseca te obavljanje javne službe ili dužnosti. 

Povjerenstvo je donijelo zaključak, s obzirom na to da je mišljenja kako je obavljanje rada u Agenciji 

Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (dalje u tekstu: CEPOL) 

obavljanje javne službe, da se navedenom zaposleniku može produlji rok za reizbor za onoliko vremena 

koliko traje njegov rad u spomenutoj agenciji. 

 

Članak 37.  

Tumačenje br. 4/19, od 1. travnja 2019. 

Kolektivnim ugovorom nije ugovorena mogućnost produženja ugovora o radu radi korištenja 

neplaćenoga dopusta. Međutim, ovim putem upućujemo na članak 45. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - 

OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17) kojim je 

dana mogućnost znanstvenim organizacijama da svojim općim aktima propišu i druge razloge za 

produžetak ugovora o radu osobama zaposlenim na suradničkim radnim mjestima. 



 

Članak 40.  

Tumačenje br. 12/19, od 20. svibnja 2019. 

Vezano uz upit o tome smije li rektor sveučilišta odnosno dekan fakulteta i umjetničke akademije sam 

odlučiti o tridesetodnevnom plaćenom dopustu zaposlenika kao i svi drugi poslodavci u Republici 

Hrvatskoj ili mora svoj prijedlog dati senatu, odnosno fakultetskom vijeću, na suglasnost te je li ova 

odredba u skladu s člankom 68. stavak 2. Ustava RH, napominjemo kako Povjerenstvo za tumačenje 

KU nije nadležno davati očitovanje o usklađenosti KU sa Ustavnom kao niti davati tumačenja Ustava.  

Međutim, člankom 40. KU ugovoreno je da poslodavac može zaposleniku na njegov zahtjev odobriti 

plaćeni ili neplaćeni dopust radi: znanstvenog, umjetničkog, nastavnog ili stručnog rada i usavršavanja, 

suradnje na projektima, upoznavanja s novom opremom, tehnikama ili metodama rada, sudjelovanja 

u radu sveučilišnih ili znanstvenih institucija ili međunarodnih organizacija. U predmetnim slučajevima 

zaposlenika za dopust, a koji bi neprekinuto trajao duže od 30 dana, potrebna je prethodna suglasnost 

znanstvenog odnosno stručnog vijeća. 

 

Članak 58.  

Tumačenje br. 2/19, od 1. travnja 2019. 

Na temelju članka 58. stavka 4. Kolektivnoga ugovora članovi radničkog vijeća imaju pravo na 

umanjenje opsega i sadržaja radnih dužnosti u ekvivalentu od 270 sati godišnje. 

To znači da će se sukladno članku 74. stavku 2. i 3. Kolektivnoga ugovora članovima radničkog vijeća 

prilikom utvrđivanja stvarne podjele i kompozicije radnog opterećenja, radno opterećenje koje 

sukladno članku 58. stavku 2. Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje iznosi 1.800 

efektivnih sati godišnje, umanjiti za 270 te će iznositi 1.530 efektivnih sati godišnje. Navedeno 

umanjenje radnog opterećenja utvrđuje se pisanom odlukom čelnika i ne zahtijeva promjenu ugovora 

o radu. 

Članovi radničkog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za prekovremeni rad sukladno članku 84. 

Kolektivnoga ugovora, pri čemu se prilikom utvrđivanja rada iznad radnog opterećenja uzima radno 

opterećenje od 1.530 efektivnih sati godišnje. 

Radno opterećenje članova radničkog vijeća koji rade u nepunome radnom vremenu proporcionalno 

se umanjuje. 

 

Članak 59.  

Tumačenje br. 22/19, od 20. svibnja 2019. 

Odredbe članka 59. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje se odnose isključivo na radni 

odnos zaposlenika odnosno na rad za tržište koji zaposlenik obavlja temeljem ugovora o radu te ne 

uređuju pitanje isplate drugog dohotka. 



 

 

Članak 61. 

Tumačenje br. 14/19, od 20. svibnja 2019. 

Vezano uz upit o tome je li „pisanje, uređivanje i recenziranje udžbenika“ znanstveni rad ili rad u 

nastavi, ukazujemo na članak 61. stavak 1. točku 6. KU  sukladno kojom su pisanje, uređivanje i 

recenziranje udžbenika i priručnika, skripti zbirke zadataka i slično, poslovi u nastavi.    

 

Članak 65.  

Tumačenje br. 13/19, od 20. svibnja 2019. 

Vezano uz upit o tome kako se provedba posebnih programa s unaprijed izračunatim financijskim 

kalkulacijama može normirati u redoviti rad zaposlenika i postotak radnog vremena (primjerice, 

program za pomorce i drugi slični programi, pa i programi stručnog usavršavanja), napominjemo kako 

se odredbe Kolektivnog ugovora ne odnose na normiranje programa cjeloživotnog obrazovanja. 

 

Tumačenje br. 16/19, od 20. svibnja 2019. 

Sukladno članku 65. stavku 2. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje poslovi zaposlenika 

na nastavnim radnim mjestima su i rad na istraživačkim projektima (razvojnim, stručnim i 

znanstvenim), stručno usavršavanje, publiciranje radova, uređivanje i izdavanje stručnih časopisa. 

Sudjelovanja nastavnika veleučilišta i visokih škola na znanstvenim ili stručnim predavanjima u 

organizaciji znanstvenih ustanova i ostalih subjekata znanstvene djelatnosti iz Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju  smatra se stručnim usavršavanjem nastavnika u slučaju da je 

sudjelovanje odobreno od strane poslodavca i da je tema predavanje vezana uz unaprjeđenje 

kompetencija nastavnika za obavljanje poslova radnog mjesta za koje imaju sklopljen ugovor o radu s 

poslodavcem 

 

Članak 68.  

Tumačenje br. 15/19, od 20. svibnja 2019. 

Sukladno članku 68. stavak 2. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje u standardnoj 

podijeli radnog vremena ukupno radno vrijeme za znanosti sastoji se od: 

– 90% radnog vremena namijenjenog izravnom radu na kompetitivnim, nacionalnim i međunarodnim 

projektima te u radu na znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima ustanove 

– 10% radnog vremena namijenjenog znanosti za sve neizravne aktivnosti koje podupiru i unaprjeđuju 

rad u znanosti (uredništvo znanstvenih časopisa, recenzije, rad na pripremi projekata). 



Poslovi neizravnih aktivnosti koje podupiru i unaprjeđuju rad u znanosti a koji se izvode u 10% radnog 

vremena u odnosu na ukupno radno vrijeme za znanost se ne normiraju. 

Rad na prijavi i izradi projekta smatra se neizravnom aktivnosti koja podupiru i unaprjeđuju rad u 

znanosti i ne pravda se bez obzira na to da li će projekt u konačnici biti odobrene ili ne. 

 

Članak 73.  

Tumačenje br. 18/19, od 20. svibnja 2019. 

Članci 72. i 73. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje ne odnose se na položajna radna 

mjesta I. vrste ustrojstvenih jedinica ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. 

Stoga se predstojnik zavoda na javnom znanstvenom institutu ne može izjednačiti s pročelnikom 

sveučilišnog odjela odnosno pomoćnikom ravnatelja. Naime, sukladno Zakonu o znanstvenoj 

djelatnosti i viskom obrazovanju sveučilišni odjel se osniva kao sastavnica sveučilišta s pročelnikom 

sveučilišnog odjela kao čelnikom takve sastavnice dok se zavod na javnom znanstvenom institutu 

osniva kao ustrojstven jedinica instituta. 

 

Tumačenje br. 19/19, od 20. svibnja 2019. 

Člankom 73. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje ugovoreno je da osoba koja obavlja 

dužnost pomoćnika ravnatelja javnog instituta mora 50% od punog radnog vremena raditi u znanosti. 

Osoba koja obavlja dužnost pomoćnika ravnatelja javnog instituta može u znanosti raditi i u većem 

postotku radnog vremena propisanog člankom 73. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko 

obrazovanje ako je poslove pomoćnika ravnatelja javnog instituta moguće obavljati u manje od 50% 

punog radnog vremena. 

 

Članak 4. Dodatka I. 

Tumačenje br. 8/19, od 20. svibnja 2019. 

Sukladno članku 4. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje poslodavac je 

obvezan imati procjenu rizika zaštite na radu, izrađenu isključivo od strane ovlaštenih osoba za 

potrebe ostvarivanja prava temeljem navedenog Dodatka, a koja odgovaraju postojećim rizicima na 

radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.  Na temelju procjene rizika 

poslodavac će, uz sudjelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, izraditi prijedlog popisa 

zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada. 

Ako poslodavac ima procjenu rizika zaštite na radu izrađenu od strane ovlaštenih osoba a koja 

odgovara  postojećim rizicima na radu i u vezi s radom sukladno propisima kojim se uređuje zaštita 

na radu ne mora izraditi novu procjenu rizika. 

Na temelju članka 6. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru Povjerenstvo će profesionalno i neovisno 

obavljati obradu prijedloga popisa zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju 

poslovi s posebnim uvjetima rada bez obzira o kojem radnom mjestu se radi. 


