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Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama 

uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 121/17), 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2017. godine donijela 

 

 

 

U R E D B U 

 

o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 

broj: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 - 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), u članku 42. stavku 6. iza riječi: "angažirana." 

dodaje se nova rečenica koja glasi: "S osobama koje rade na projektu ograničenog trajanja, 

moguće je sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme duže od 3 godine, 

ukoliko je to opravdano objektivnim projektnim razlozima, odnosno razlozima 

pravovremenog i kvalitetnog provođenja projekta ili dionice projekta na kojoj je ta osoba 

angažirana, s tim da ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, ne 

smije trajati neprekidno dulje od 6 godina.". 

 

                                                         Članak 2. 

 

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 

 

 

Klasa:  

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisan je način zapošljavanja 

osoba izabranih u znanstvena, suradnička i stručna zvanja na adekvatna znanstvena, 

suradnička i stručna radna mjesta.  

 

Člankom 42. stavkom 6. Zakona osobama izabranim u znanstvena, suradnička i stručna 

zvanja dana je mogućnost da rade na projektima ograničena trajanja, pri čemu se ugovor o 

radu s takvim osobama zaključuje na određeno vrijeme dok traje projekt ili njegova dionica. 

Međutim, navedenim stavkom članka 42. nije određena mogućnost sklapanja uzastopnih 

ugovora na određeno vrijeme u trajanju duljem od ograničenja propisanih Zakonom o radu. 

 

Naime, Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14 i 127/17)  u članku 12. propisuje da 

ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i 

prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog 

zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga 

dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom te se svaka dodatna izmjena, odnosno dopuna 

ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga 

ugovora, smatra sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme. 

 

U sustavu znanosti i visokog obrazovanja često postoji potreba sklapanja uzastopnih ugovora 

zbog samog opsega, ispunjavanja ciljeva, postizanja rezultata i pokazatelja uspješnosti 

projekta, te se ukazala se potreba da se sa osobama koje rade na projektima ograničenog 

trajanja, sklapa više uzastopnih ugovora o radu.  

 

Upravo se navedenom dopunom članka 42. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju u vidu Uredbe o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju želi uvesti navedena mogućnost, a s obzirom da Zakon o radu dopušta da se 

uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine propiše zakonom. 

 

Dodatno, ovakva je iznimka nužna radi povećanja zapošljivosti osoba u sustavu znanosti i 

visokog obrazovanja budući da prema podacima koji su za 2016. godinu dostupni na stranici 

Europske komisije koja je nadležna za prikupljanje statističkih podataka – Eurostat svega u 

ekvivalentu punog radnog vremena u sustavu znanosti, uključujući javni i privatni sektor 

zaposleno svega 10.697 osoba. S tom je brojkom RH pri zemalja EU po broju osoba 

zaposlenih u sustavu znanosti. Za usporedbu prosjek za EU 28 se kreće oko 2,9 milijuna.  

 

Prema dostupnim podacima povećanje broja osoba zaposlenih na poslovima istraživanja i 

razvoja pozitivno utječe na gospodarski sustav zemlje, stoga predložena iznimka ima 

pozitivan utjecaj i na gospodarske trendove budući da je riječ po projektnom zapošljavanju 

koje je većinom financirano izravno iz sredstava Europske unije preko okvirnih programa za 

istraživanje i inovacije ili iz sredstava osiguranih preko Europskih strukturnih i investicijskih 

fondova. I u konačnici zapošljavanje osoba na projekte koji se financiraju sredstvima koji su 

izravno osigurani iz izvora neovisnih od državnog proračuna potiče se razvoj cijelog niza 

transverzalnih vještina koje pozitivno utječu na daljnju zapošljivost mladih znanstvenika u 

poslovnom sektoru čime se dodatno pridonosi razvoju sustava gospodarstva zapošljavanjem 

visoko specijalizirane radne snage. 

Provedba predložene Uredbe neće zahtijevati dodatna sredstva iz Državnog proračuna 

Republike Hrvatske. 
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TEKST ODREDBI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM 

OBRAZOVANJU KOJE SE MIJENJAJU 

 

Ugovor o radu 

 

Članak 42. 

 

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

Nacionalno vijeće, a javni znanstveni institut 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 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. 

 

 


