
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

Ugovor o radu 

Članak 42. (NN 94/13, 139/13 vidi NN 101/14) 

(1) S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta u javnim znanstvenim institutima 

zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora 

na više radno mjesto. 

(2) Reizbor znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika, višega 

znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika vrši se na način da stručno povjerenstvo 

ovlaštene znanstvene organizacije podnosi znanstvenom vijeću javnog znanstvenog instituta u 

kojem je pristupnik zaposlen, svakih pet godina, izvješće o radu znanstvenika. Stručno 

povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju i na 

odgovarajućem radnom mjestu, s obzirom na ono za koje se traži reizbor. Barem jedan član 

povjerenstva ne može biti zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik. 

(3) Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza za znanstvena radna mjesta za koje se 

podnosi izvješće iz stavka 2. ovoga članka propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj. Javni znanstveni institut općim aktom propisuje postupak 

odlučivanja o prihvaćanju izvješća, a može propisati i dodatne uvjete radnih obveza na 

znanstvenim radnim mjestima za koje se podnosi izvješće iz stavka 2. ovoga članka. 

(4) Ako znanstveno vijeće javnog znanstvenog instituta ne prihvati pozitivno izvješće o radu, 

odnosno prihvati negativno izvješće o radu, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, nakon dvije 

godine od dana donošenja navedene odluke, ponavlja se postupak reizbora u skladu sa 

stavcima 2. i 3. ovoga članka. 

(5) Mišljenje o ponovljenom izvješću iz stavka 4. ovoga članka donosi upravno vijeće javnog 

znanstvenog instituta. Ako upravno vijeće javnog znanstvenog instituta ne prihvati izvješće, 

odnosno ako je mišljenje upravnog vijeća negativno, ravnatelj pokreće postupak redovitog 

otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) u skladu s općim 

propisima o radu i općim aktom javnog znanstvenog instituta. 

(6) S osobama izabranim u znanstvena, suradnička i stručna zvanja koje rade na projektu 

ograničenog trajanja, ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, dok traje projekt ili 

njegova dionica na kojoj je ta osoba angažirana. 

(7) Obveza podnošenja izvješća o radu znanstvenika iz ovog članka prestaje nakon što 

zaposlenik bude izabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom 

zvanju. 

(8) Znanstveniku u javnom znanstvenom institutu istekom kalendarske godine u kojoj je 

navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu. Iznimno, kada 

postoji potreba za nastavkom rada znanstvenika, znanstvena organizacija može sa 

znanstvenikom koji udovoljava kriterijima izvrsnosti zaključiti ugovor o radu na određeno 

vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja u dvogodišnjim mandatima. Kriterije 

izvrsnosti za odabir znanstvenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine donosi 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a javni znanstveni 

institut općim aktom može propisati i dodatne kriterije izvrsnosti. 
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(9) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva ovlaštene znanstvene organizacije iz članka 34. 

ovoga Zakona, a koje se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom 

zvanju u odnosu na pristupnika, pri čemu barem jedan član povjerenstva ne može biti 

zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik, odgovarajući matični odbor 

donosi odluku o ispunjenju kriterija izvrsnosti iz stavka 8. ovoga članka. 

(10) Kada su sredstva za plaću znanstvenika iz stavka 8. ovoga članka osigurana iz 

namjenskih sredstava za znanstvene ili stručne projekte, ili iz vlastitih sredstava, javni 

znanstveni institut može mu produljiti radni odnos i izvan ograničenja propisanih stavkom 8. 

ovoga članka. 

(11) Znanstvenik stariji od 65 godina kojem je prestao ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu 

može se zaposliti na određeno vrijeme u drugoj znanstvenoj organizaciji pod uvjetima iz 

stavaka 8., 9. ili 10. ovoga članka, ako se na raspisani natječaj u toj znanstvenoj organizaciji 

nije javio odgovarajući pristupnik. 

Članak 102. (NN 94/13, vidi NN 101/14) 

(1) S osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna 

radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora 

ili izbora na više radno mjesto. 

(2) Reizbor osobe na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim 

radnim mjestima, osim redovitih profesora u trajnom zvanju, vrši se na način da stručno 

povjerenstvo visokog učilišta podnosi stručnom vijeću visokog učilišta u kojem je pristupnik 

zaposlen izvješće o radu zaposlenika svakih pet godina sukladno općim aktima visokog 

učilišta. Stručno povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem zvanju i 

odgovarajućem radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži reizbor. Barem jedan član 

povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojem je zaposlen pristupnik. 

(3) Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza o kojima se podnosi izvješće iz stavka 2. 

ovoga članka za znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto 

propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Visoko 

učilište općim aktom propisuje postupak odlučivanja o prihvaćanju izvješća, a može propisati 

i dodatne uvjete o kojima se podnosi izvješće iz stavka 2. ovoga članka. 

(4) Ako stručno vijeće visokog učilišta ne prihvati izvješće o radu, odnosno prihvati negativno 

izvješće o radu, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, nakon dvije godine od dana donošenja 

navedene odluke, ponavlja se postupak reizbora u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka. 

(5) Ako stručno vijeće visokog učilišta ne prihvati izvješće zaposlenika iz stavka 4. ovoga 

članka, čelnik visokog učilišta pokreće postupak redovitog otkaza ugovora o radu (otkaz 

uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) u skladu s općim propisima o radu i općim aktom 

visokog učilišta. 

(6) Obveza podnošenja izvješća iz ovog članka prestaje nakon što zaposlenik bude izabran na 

znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. 
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(7) Zaposleniku na znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom i stručnom 

radnom mjestu na visokom učilištu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina 

prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu. 

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, kada na sveučilištu odnosno fakultetu 

postoji potreba za nastavkom rada zaposlenika na znanstveno-nastavnom i/ili 

umjetničko-nastavnom radnom mjestu, odnosno kada na veleučilištu i visokoj školi postoji 

potreba za nastavkom rada zaposlenika na nastavnom radnom mjestu, sveučilište, fakultet, 

veleučilište, odnosno visoka škola može sa zaposlenikom koji udovoljava kriterijima 

izvrsnosti zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću 

produljenja u dvogodišnjim mandatima. Kriterije izvrsnosti za odabir zaposlenika za 

zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine donosi Nacionalno vijeće za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj, a sveučilište, veleučilište ili visoka škola općim aktom može 

propisati i dodatne kriterije izvrsnosti. 

(9) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva ovlaštene znanstvene organizacije iz članka 34. 

ovoga Zakona, a koje se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom 

zvanju u odnosu na pristupnika, pri čemu barem jedan član povjerenstva ne može biti 

zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik, odgovarajući matični odbor 

donosi odluku o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti iz stavka 8. ovoga članka. Za 

kandidata na znanstveno-nastavnom i/ili umjetničko-nastavnom radnom mjestu na sveučilištu, 

odnosno fakultetu, odnosno za kandidata na nastavnom radnom mjestu na veleučilištu i 

visokoj školi, stručno povjerenstvo sveučilišta, fakulteta, veleučilišta, odnosno visoke škole 

podnosi izvješće o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti koje potvrđuje povjerenstvo koje 

imenuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

(10) Kada su sredstva za plaću zaposlenika iz stavka 8. ovoga članka osigurana iz namjenskih 

sredstava znanstvenih ili stručnih projekata ili iz vlastitih sredstava, visoko učilište može 

zaposleniku produljiti radni odnos i izvan ograničenja iz stavka 8. ovoga članka. Pri tome će 

se posebno cijeniti njegov znanstveni doprinos, uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju 

mladih znanstvenika i nastavnika. 

(11) Nastavnik stariji od 65 godina kojem je prestao ugovor o radu radi odlaska u mirovinu, 

može se na određeno vrijeme zaposliti na drugom visokom učilištu pod uvjetima iz stavaka 8., 

9. ili 10. ovoga članka, ako se na raspisani natječaj na tom visokom učilištu nije javio 

odgovarajući pristupnik. 

  



Statut Sveučilišta 

Postupak produljenja radnoga odnosa zaposlenika u znanstveno-nastavnim, odnosno 

umjetničko-nastavnim radnim mjestima 

Članak 84.b 

(1) Zaposleniku u znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom i stručnom zvanju i 

na odgovarajućem radnom mjestu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina 

života prestaje ugovor u radu radi odlaska u mirovinu. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako na Sveučilištu ili sastavnici postoji 

potreba za nastavkom rada zaposlenika na znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-

nastavnom radnom mjestu, Sveučilište ili sastavnica može sa zaposlenikom koji udovoljava 

kriterijima izvrsnosti zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine s 

mogućnošću produljenja u dvogodišnjim mandatima. 

(3) Kriterije izvrsnosti za odabir zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine 

života donosi Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a 

Sveučilište općim aktom može propisati i dodatne kriterije izvrsnosti. 

(4) Stručno vijeće sastavnice ovlaštene za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje, odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja imenuje u skladu sa 

Zakonom stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom 

zvanju od pristupnika. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik znanstvene 

organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik. Ovlašteno vijeće na osnovi izvješća i prijedloga 

povjerenstva upućuje u roku od mjesec dana mišljenje o ispunjenju kriterija znanstvene 

izvrsnosti nadležnom matičnom odboru. 

(5) Stručno vijeće sastavnice koja je pokrenula postupak produljenja radnoga odnosa imenuje 

stručno povjerenstvo koje podnosi izvješće o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti. 

Prihvaćeno izvješće stručno vijeće sastavnice upućuje na potvrdu povjerenstvu koje imenuje 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

(6) Na temelju potvrde iz stavka 5. ovoga članka sa zaposlenikom se sklapa ugovor o radu na 

određeno vrijeme. 

(7) Sveučilište ili sastavnica može zaposleniku produljiti radni odnos i izvan ograničenja 

navedenih u ovom članku ako su za to osigurana potrebna financijska sredstva, u skladu sa 

Zakonom. 

(8) Ako zaposlenik ima zaključen ugovor o radu sa Sveučilištem, nadležnosti iz ovoga članka 

pripadaju odgovarajućem vijeću područja. 

 


