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Na temelju čl. 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. , 139/13., 101/. i 

60/15.), čl. 135. Statuta Sveučilišta u Splitu (pročišćeni tekst-ožujak 2015.) i čl. 69. Statuta 

Filozofskog fakulteta u Splitu (pročišćeni tekst-ožujak 2014.) na prijedlog dekana Filozofskog 

fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće na 9. sjednici u akademskoj godini 2015./2016., 

održanoj dana 14. 3. 2016. godine, donosi  

 

 

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLOBODNE STUDIJSKE GODINE  

 

 

I. Opće odredbe  

 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, obveze te način korištenja 

slobodne studijske godine (u daljnjem tekstu: sabbatical) nastavnika Filozofskoga fakulteta u 

Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se 

na muške i ženske osobe. 

 

Članak 2. 

 

(1) Zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (u 

daljnjem tekstu: nastavnici) imaju temeljem ugovora o radu pravo koristiti sabbatical jednom 

u svakih sedam godina i to nakon šest neprekinuto provedenih godina rada na Fakultetu, 

isključivo za znanstveno i stručno usavršavanje ili za znanstveno-stručni rad (pisanje 

udžbenika, priručnika, monografija i sl.).  

(2) Sabbatical se koristi tijekom jedne akademske godine i vremenski se poklapa s početkom i 

završetkom akademske godine utvrđene kalendarom nastavne djelatnosti Sveučilišta u Splitu.  

(3) Korištenje sabbaticala ne može se odobriti nastavniku za godinu koja prethodi njegovom 

umirovljenju, nastavniku u radnom odnosu na određeno vrijeme, nastavniku za vrijeme 

trajanja mandata dekana, prodekana, pročelnika odsjeka ili voditelja centra te nastavniku 

kojemu je radni odnos produžen nakon 65. godine starosti.  

 

Članak 3. 

(1) Sabbatical u jednoj akademskoj godini mogu koristiti najviše dva nastavnika Fakulteta s 

time da se na pojedinoj ustrojbenoj jedinici Fakulteta može korištenje odobriti samo jednom 

zaposleniku. 

(2) Ako je korištenje sabbaticala zatražilo više nastavnika od broja predviđenog za 

odobravanje, prednost će se odrediti prema kriterijima utvrđenim ovim pravilnikom, i to na 

način da redoslijed navođenja kriterija predstavlja i redoslijed njihove važnosti prilikom 

donošenja odluke o odobravanju.  

(3) Prednost u odobravanju sabbaticala se daje nastavniku: 

1. koji prvi put koristi sabbatical, 

2. kojemu je prošlo više vremena od prethodnog korištenja sabbaticala, 

3. koji je u prethodnoj godini zatražio ali mu nije bilo odobreno korištenje sabbaticala, 

4. koji ima dulji radni staž na Fakultetu, 

5. koji je izabran u više znanstveno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno, odnosno 

nastavno zvanje. 

 

Članak 4. 
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(1) Korištenje slobodne studijske godine odobrit će se pod uvjetom da je osiguran neometan 

nastavni proces i kontinuiran rad na znanstvenom ili stručnom projektu u kojem sudjeluje 

odnosni nastavnik. 

(2) Ustrojbena jedinica je obvezna za nastavnika koji koristi sabbatical osigurati odgovarajuću 

stručnu zamjenu radi kontinuiranog obavljanja nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog 

zaposlenika, i to u pravilu preraspodjelom zaduženja i bez angažiranja vanjskog suradnika.  

(3) Ako nije moguće osigurati odgovarajuću stručnu zamjenu preraspodjelom zaduženja, 

troškovi angažiranja vanjskog suradnika financirat će se na teret vlastitih sredstava ustrojbene 

jedinice koja je matična nastavniku koji je ostvario pravo korištenja sabbaticala. 

 

 

II. Uvjeti stjecanja prava  

 

Članak 5. 

Korištenje sabbaticalla se može odobriti nastavniku pod uvjetom da redovito ispunjava svoje 

nastavne obveze kao i ostale obveze utvrđene propisima Fakulteta te drugim propisima koji 

reguliraju područje znanosti i visokog obrazovanja te da je u studentskim anketama u zadnje 

tri godine pozitivno ocijenjen.  

 

 

III. Način stjecanja i korištenja prava  

 

Članak 6.  

(1) Nastavnici svoje prijedloge za korištenje sabbaticala dostavljaju vijećima matičnih 

ustrojbenih jedinica. 

(2) Fakultetsko vijeće donosi Plan korištenja slobodne studijske godine za svaku akademsku 

godinu, najkasnije do završetka nastave zimskog semestra prethodne akademske godine, a 

temeljem dostavljenih prijedloga Vijeća ustrojbenih jedinica. Prijedlozi Vijeća ustrojbenih 

jedinica moraju biti obrazloženi te sadržavati podatke o osiguranoj stručnoj zamjeni u svrhu 

kontinuiranog obavljanja nastave i ispunjavanje drugih obveza za vrijeme odsutnosti 

predloženika za korištenje sabbaticala. 

(3) Sabbatical odobrava dekan u akademskoj godini koja prethodi godini korištenja, a može se 

odobriti samo ako je predviđen Planom korištenja slobodne studijske godine.  

(4) Nastavnik, čiji je sabbatical planiran, zahtjev za korištenje sabbaticalla s priloženim 

detaljno obrazloženim programom rada, podnosi dekanu najkasnije 6 mjeseci prije planiranog 

početka korištenja sabbaticala.  

(5) Dekan donosi odluku o korištenju sabbaticala najkasnije u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja zahtjeva za korištenje sabbaticala.  

(6) Nastavniku čiji prijedlog za korištenje sabbaticala ne odobri vijeće ustrojbene jedinice ili 

čiji zahtjev za korištenje dekan odbije, mora se dostaviti pisano obrazloženje o razlozima 

neodobravanja korištenja sabbaticala. 

 

Članak 7.  

(1) Ako prije početka ili za vrijeme korištenja sabbaticala nastupe posebne okolnosti, koje bi 

da su postojale ili bile poznate utjecale na podnošenje zahtjeva i/ili donošenje odluke, dekan 

može promijeniti odluku o odobravanju korištenja sabbaticala.  

(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, a pod uvjetom da odluka nije promijenjena 

uslijed činjenja ili propusta, odnosno temeljem zahtjeva nastavnika, Fakultet je dužan 

nadoknaditi sve izravne troškove prouzročene nekorištenjem sabbaticala, a nastavnik 

ostvaruje pravo korištenja sabbaticala u sljedećoj akademskoj godini.   



(3) Započeto korištenje sabbaticala nastavnik može prekinuti pisanim obrazloženjem 
Fakultetskom vijeću i u tom slučaju se započeta studijska godina računa kao iskorištena.

IV. Prava i obveze korisnika

Članak 8.
(1) Za vrijeme korištenja sabbaticala nastavnik ostvaruje pravo na naknadu osnovne plaće.
(2) Nastavnici za vrijeme korištenja sabbaticala ne mogu obnašati položajna zvanja, ne mogu 
sudjelovati u radu tijela Fakulteta i njegovih ustrojbenih jedinica (Fakultetskog vijeća, vijeća 
odsjeka, vijeća katedre, vijeća centra) niti u realizaciji nastave ali mogu biti imenovani i 
sudjelovati u radu svih povjerenstava i odbora Fakulteta.
(3) Nakon završetka korištenja slobodne studijske godine nastavnik je obvezan podnijeti 
Fakultetskom vijeću pisano izvješće o izvršenju programa prema kojem je ostvario pravo 
korištenja sabbaticala.
(4) U slučaju da nastavnik raskine ugovor o radu za vrijeme korištenja sabbaticala, ne podnese 
pisano izvješće o izvršenju programa ili Fakultetsko vijeće donese odluku kojom se odbija 
prihvatiti izvješće o izvršenju programa, nastavnik je dužan je Fakultetu nadoknaditi sve 
troškove koje je Fakultet imao u svezi s njegovim korištenjem sabbbaticala.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu 
Fakulteta i na službenim mrežnim stranicama Fakulteta.
Na odluke o slobodnoj studijskoj godini za nastavnike kojima je korištenje sabbaticala do 
stupanja na snagu ovog pravilnika uvršteno u Plan korištenja slobodne studijske godine za 
akad. god. 2016./2017., primjenjivat će se odredbe Pravilnika o korištenju slobodne studijske 
godine od 30. 10. 2007. godine.

Članak 10.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se u postupku i na način predviđen za njegovo 
donošenje.

Klasa: 003-08/16-06/0003
Ur. broj: 2181-190-00-16-0002
Split, 14. 3. 2016.

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta i na službenim mrežnim 
stranicama Fakulteta (www.ffst.unist.hr) dana 15. 3. 2016., a stupa na snagu dana 23. 3. 2016. 
godine.

Tajnica Fakulteta

Maja Kuzmanić, dipl. iur.
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