KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Prijedlog

ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA
PRODUŽENJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME SA
ZAPOSLENICIMA FAKULTETA U SURADNIČKOM ZVANJU I NA
RADNOM MJESTU VIŠI ASISTENT (POSLIJEDOKTORAND)

Zagreb, siječanj 2016. godine

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br.
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.) i člnaka 56.Statuta
Kineziolškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za kadrovska pitanja i po prethodno
pribavljenom mišljenju Dekanskog kolegija, na 4. redovitoj sjednici održanoj 28. siječnja 2016.
godine, d o n o s i

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA
PRODUŽENJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME SA
ZAPOSLENICIMA FAKULTETA U SURADNIČKOM ZVANJU I NA
RADNOM MJESTU VIŠI ASISTENT (POSLIJEDOKTORAND)

Točka 1.
U Odluci o uvjetima produženja ugovora o radu na određeno vrijeme sa zaposlenicima
Fakulteta u suradničkom zvanju i na radnom mjestu viši asistent (poslijedoktorand) klasa: 11203/13-0103/00003 ur.broj: 251-75-01-13-00001 od 6.3.2013. godine točka IV. mijenja se tako
da nova točka IV. sada glasi:
„Točka 4.
(1) Znanstvenom novaku i suradniku Fakulteta u suradničkom zvanju i na radnom mjestu
viši asistent (posliijedoktorand) isplaćuje se iz vlastitih sredstava Fakulteta, za sve
vrijeme trajanja ugovora o radu sklopljenog pod uvjetima navedenim u točki I. i II. ove
Odluke, mjesečna plaća u visini 100% (slovima: stoposto) osnovne plaće koja bi se
imenovanom zaposleniku u navedenom zvanju da se nalazi na print-listi za plaće
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obračunavala i isplaćivala iz sredstava
Državne riznice.
(2) Za sve vrijeme trajanja ugovora o radu sklopljenog pod uvjetima navedenim u točki I. i
II. ove Odluke, zaposleniku Fakulteta u suradničkom zvanju viši asistent
(poslijedoktorand) obračunava se i isplaćuje redovito mjesečno, u skladu s kriterijima
utvrđenim važećim Pravilnikom o plaći (ukupno planirani sati nastave na sveučilišnom
studiju kineziologije i redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u tekućoj
akademskoj godini, dobivena ocjena za kvalitetu izvedene nastave u prethodnoj
ak.godini, ostvareni rezultati u znanstvenom i stručnom radu u prethodne tri akademske
godine i dr.), i dio plaće koji se zaposlenicima Fakulteta isplaćuje iz vlastitih sredstava
ostvarenih dopunskom djelatnošću Fakulteta.“

Točka II.
Točka V. mijenja se tako da novi tekst točke V. sada glasi:
„Točka V.
Godišnja valorizacija znanstveno-nastavnog rada zaposlenika iz točke I. i II. ove Odluke
obavlja se redovito jednom godišnje i to neposredno po završetku pojedine akademske godine
po istim kriterijima i mjerilima kao i za sve ostale znanstveno-nastavne zaposlenike Fakulteta.“

Točka III.

Ova Odluka po usvajanju obvezno se objavljuje na Internet stranici Fakulteta i stupa na snagu
osmog dana po objavi.
Sve ostale odredbe predmetne odluke ostaju i dalje na snazi nepromijenjene.

Dekan:

__________________________
izv.prof.dr.sc. Damir Knjaz
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