
Na temelju članka 103 stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 42. Kolektivnog ugovora za 
znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine br. 9/2019 i članka 21. Statuta Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta na svojoj 24. sjednici  održanoj dana 27. svibnja 2019. 
godine, donosi 

   

 
Pravilnik   

o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)   
  

Članak 1.   
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, obveza, te način korištenja 

slobodne studijske godine zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: 
Sveučilište) izabranih u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i nastavna 
zvanja i na radna mjesta (dalje u tekstu: nastavnik).  

Izrazi koji se koriste za fizičke osobe u ovom Pravilniku u muškom rodu su neutralni i 
odnose se na osobe muškog i ženskog spola.   

 
Članak 2.   

U svrhu znanstvenog, nastavnog, umjetničkog ili stručnog rada, nastavniku u 
znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu može se odobriti pravo na slobodnu studijsku godinu 
(sabbatical). 
Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ima pravo na naknadu plaće u visini 
prosječne plaće isplaćene nastavniku u prethodna 3 mjeseca od dana početka korištenja 
slobodne studijske godine i nema pravo na naknadu prijevoza.  

 
                                                           Članak 3. 
Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ne može sudjelovati u nastavi, te u 

radu savjetodavnih, upravljačkih , nadzornih i drugih radnih  tijela Sveučilišta.  
Uz suglasnost nastavnika kojem je odobrena slobodna studijska godina, nastavnik 

može biti imenovan za člana povjerenstva (npr.za ocjenu doktorskog rada u postupcima izbora 
i sl.). 

Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine nastavnik može nastaviti s radom na 
znanstvenom ili stručnom projektu na kojem je preuzeo obveze prije početka korištenja 
slobodne studijske godine, ako su projektni ciljevi usuglašeni s ciljevima i planom aktivnosti 
iz programa rada kojeg će obavljati za vrijeme korištenja slobodne studijske godine. 

 
Članak 4.   

Pravo na korištenje slobodne studijske godine, nastavnici mogu koristiti jednom u 
svakih sedam godina i to nakon šest godina efektivnog rada na Sveučilištu  u znanstvenom, 
znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom ili nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu.  



Efektivnim radom smatra se redovito ispunjavanje obveza iz ugovora o radu nastavnika, 
te se u isti ne uračunavaju razdoblja u kojima nastavnik iz opravdanih razloga nije ispunjavao 
svoje obveze iz ugovora o radu dulje od 3 mjeseca (bolovanje, rodiljni odnosno roditeljski 
dopust, obavljanje javne službe ili dužnosti , neplaćeni dopust te drugi opravdani slučajevi 
kada nastavnik dulje od 3 mjeseca ne ispunjava svoje obveze iz ugovora o radu). 

Pravo korištenja slobodne studijske godine ima nastavnik pod uvjetom da je redovito 
ispunjavao svoje obveze iz ugovora o radu kao i ostale obveze utvrđene odredbama 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.  

Pravo na korištenje slobodne studijske godine ne ostvaruje nastavnik poslije isteka 
akademske godine odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina života. 

 
Članak 5.  

Slobodna studijska godina odobrava se u akademskoj godini koja prethodi godini 
korištenja.  

Zahtjev za korištenje slobodne studijske godine s programom rada , podnosi se čelniku 
sastavnice najkasnije do 1.veljače tekuće akademske godine.  

Korištenje slobodne studijske godine u pravilu započinje početkom zimskog ili ljetnog 
semestra. 

  
                                                          Članak 6. 
  Sveučilišna sastavnica će na prijedlog nastavnika koji traži korištenje slobodne 

studijske godine nastojati osigurati zamjenu nastavnikom u odgovarajućem zvanju koju 
potvrđuje stručno odnosno fakultetsko vijeće, radi kontinuiranog izvođenja nastave, rada na 
znanstvenom/ međunarodnom/stručnom projektu i ispunjavanja drugih obveza odsutnog 
nastavnika.  

 
Članak 7.  

Slobodnu studijsku godinu u jednoj akademskoj godini mogu koristiti najviše 2 nastavnika u 
znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i nastavnim zvanjima na 
sveučilišnoj sastavnici.  
Ukoliko je korištenje slobodne studijske godine zatražilo više nastavnika, u istoj akademskoj 
godini na istoj sastavnici, prednost kod odobravanja korištenja slobodne studijske godine 
utvrđuje se primjenom sljedećih kriterija: 
-nastavnik koji nije koristio slobodnu studijsku godinu 
- nastavnik koji nije dulje vrijeme koristio slobodnu studijsku godinu 
- nastavnik u višem znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom odnosno nastavnom 
zvanju 
- nastavnik s duljim radnim stažem na sastavnici 
- korist od  korištenja slobodne studijske godine za nastavnika i sastavnicu. 

 
Članak 8.   

 Slobodnu studijsku godinu odobrava rektor na prijedlog čelnika sastavnice.  
Nastavniku čiji zahtjev za slobodnu studijsku godinu bude odbijen dostavlja se pisano 
obrazloženje. 

 
                                                                       
 



Članak 9. 
Započeto korištenje slobodne studijske godine može se prekinuti pisanim 

obrazloženjem čelniku sastavnice i u tom slučaju započeta slobodna studijska godina računa 
se kao iskorištena. 

 
Članak 10.   

Nakon završetka korištenja slobodne studijske godine u roku od 30 dana nastavnik je 
obvezan podnijeti stručnom odnosno fakultetskom vijeću /čelniku sastavnice pisano izvješće o 
rezultatima koje je postigao tijekom njezina korištenja.  

Nakon korištenja prava na slobodnu studijsku godinu, nastavnik je dužan raditi kod 
poslodavca najmanje onoliko vremena koliko je proveo na slobodnoj studijskoj godini, osim 
ako zbog prestanka ugovora o radu po sili zakona ili odlukom poslodavca isto nije moguće. 

Ukoliko nastavnik raskine ugovor o radu za vrijeme korištenja slobodne studijske 
godine, dužan je Sveučilištu naknaditi sve troškove koje je Sveučilište imalo vezano za 
njegovo korištenje slobodne studijske godine.  

Visinu troškova utvrđuje čelnik sastavnice na temelju podataka iz službene evidencije 
Sveučilišta. 
  

Članak 11.  
 Ukoliko nakon donošenja odluke o odobravanju slobodne studijske godine odnosno 

nakon započinjanja korištenja slobodne studijske godine nastupe izvanredne okolnosti (kao 
npr. porodiljni dopust, bolovanje duže od tri mjeseca i sl.), zbog kojih nastavnik nije u 
mogućnosti koristiti odobrenu slobodnu studijsku godinu za znanstveno, umjetničko i 
nastavno usavršavanje odnosno za znanstveni , umjetnički i stručni rad, na pisani i obrazloženi 
zahtjev nastavnika rektor će donijeti odluku o prekidu korištenja slobodne studijske godine.  
Nastavnik iz stavka 1. ovog članka ne gubi pravo na korištenje slobodne studijske godine,  
već će mu se omogućiti dovršetak započete studijske godine čim se za to steknu uvjeti. 
 

Članak 12.  
Ovaj Pravilnik  objavljuje se  na mrežnim stranicama Sveučilišta a primjenjuje se od 

akademske 2019./2020. godine.   
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika ,Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

KLASA: 003-05/12-01/02-01, URBROJ: 380-12-01-1 od 13. lipnja 2012. godine, prestaje 
važiti. 
  
  

  
           Rektor  
 

                Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  
KLASA: 003-05/19-01/02 
URBROJ: 380-01-19-1 
 
U Puli, 27. svibnja 2019. godine 
 
 


	Pravilnik

