HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

PRAVILNIK O PLAĆAMA

Zagreb, rujan 2017. godine

Na temelju čl. 91. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija, Zakona o plaćama u javnim službama, čl. 6. Instrukcije za osnivanje
Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, čl. 10. Ugovora između Svete Stolice i Republike
Hrvatske, čl. 3. Sporazuma između Zagrebačke nadbiskupije i Vlade Republike Hrvatske,
Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti radnih mjesta, Pravilnika o
financijskom poslovanju, Pravilnika o vlastitim prihodima i Pravilnika o ustroju i o radu, Senat
na svojoj 5. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. održanoj dana 26. rujna 2017. godine
donosi
PRAVILNIK O PLAĆAMA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o plaćama utvrđuje se način izračuna plaća i ostala pitanja koja se odnose na plaće
zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište) koja su osigurana u
Državnom proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda Sveučilišta.
II.1. NAČIN IZRAČUNA PLAĆA ZAPOSLENIKA – Ukupni bruto iznos osnovne plaće i
dodataka na osnovnu plaću osiguran u Državnom proračunu
Članak 2.
Plaća zaposlenika Sveučilišta u nastavi i izvan nastave za izvršene poslove sastoji se od:
a) osnovne plaće
b) dodataka na osnovnu plaću
Članak 3.
Osnovnu plaću zaposlenika u nastavi i osoba izvan nastave čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.
Članak 4.
Na osnovnu plaću zaposlenika dodaju se dodatci i to:
a) dodaci temeljem prava stečenih kolektivnim ugovorima u području znanosti i visokog
obrazovanja
b) položajni dodatci
Dodatci iz prethodnog stavka obračunavaju se dodavanjem na osnovnu plaću.
Članak 5.
Zaposlenicima Sveučilišta osnovna plaća i dodatci na osnovnu plaću iz članka 4. doznačuju se
na temelju Sporazuma između Zagrebačke nadbiskupije i Vlade Republike Hrvatske iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Članak 6.
Zaposlenicima Sveučilišta iz članka 5. mogu se pored osnovne plaće i dodatka isplatiti i drugi
dodatci i to:

-

dodatak za rad iznad godišnjeg punog nastavnog opterećenja
dodatak na temelju ostvarenih prihoda na tržištu
dodatak za povećani obujam poslova izvan propisanih poslova radnog mjesta

Dodatci iz prethodnog stavka isplaćuju se iz vlastitih prihoda Sveučilišta, odnosno novčanih
sredstava ostvarenih vlastitom djelatnosti Sveučilišta.
Članak 7.
Dodatak za rad iznad godišnjeg punog nastavnog opterećenja može se isplatiti nastavnicima
odlukom rektora na prijedlog rektorskog kolegija, pročelnika sveučilišnog odjela, katedre ili
voditelja programa cjeloživotnog učenja.
Članak 8.
Dodatak za rad na temelju ostvarenih prihoda na tržištu (zaposlenim nastavnicima u
znanstveno-nastavnom, nastavnom, suradničkom, i stručnom zvanju te zaposlenim osobama
izvan nastave na Sveučilištu) može se isplatiti odlukom rektora na prijedlog rektorskog
kolegija i voditelja projekta.
Članak 9.
Dodatak za rad za povećani obujam poslova izvan propisanih poslova radnog mjesta
zaposlenika izvan nastave (u stručnim, administrativnim, tehničkim i općim poslovima) može
se isplatiti odlukom rektora na prijedlog rektorskog kolegija i tajnika Sveučilišta.
II.2. NAČIN IZRAČUNA PLAĆA ZAPOSLENIKA – Ukupni bruto iznos osnovne plaće i
dodataka na osnovnu plaću isplaćuje iz vlastitih prihoda Sveučilišta
Članak 10.
Zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i osobama izvan nastave može se osnovna plaća koja čini
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za
izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža isplatiti iz vlastitih prihoda
odnosno novčanih sredstava Sveučilišta ostvarenih vlastitom djelatnošću.
Članak 11.
Zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i izvan nastave iz čl. 10. mogu se isplatiti i dodatci na
osnovnu plaću i to:
- dodatak za magisterij znanosti i doktorat znanosti
- položajni dodatak
- dodatak za rad iznad godišnjeg punog nastavnog opterećenja
- dodatak na temelju ostvarenih prihoda na tržištu
- dodatak za povećani obujam poslova izvan propisanih poslova radnog mjesta
Članak 12.
Zaposlenicima Sveučilišta mogu se dodatci iz čl. 11. isplatiti odlukom rektora na prijedlog
rektorskog kolegija, pročelnika sveučilišnog odjela, katedre, voditelja programa cjeloživotnog
učenja i tajnika Sveučilišta.
Članak 13.
Zaposlenici Sveučilišta u nastavi i izvan nastave mogu ostvariti i stimulativni dodatak na
plaću na temelju osobnog radnog učinka za uspješnost na radu mjerenog ili ocjenjivanog
prema količini i kvaliteti obavljena posla.

Stimulativni dodatak na plaću mogu ostvariti i zaposlenici koji su obavili posao povećane
odgovornosti ili na drugi način doprinijeli razvoju te povećanju ugleda i poslovnih nastavnih
i znanstveno istraživačkih rezultata Sveučilišta.
Stimulativni dodatak na plaću zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i izvan nastave Sveučilište
isplaćuje iz vlastitih prihoda.
Članak 14.
Zaposlenicima Sveučilišta može se stimulativni dodatak iz čl. 13. isplatiti odlukom rektora na
prijedlog rektorskog kolegija, pročelnika sveučilišnog odjela, katedre, voditelja programa
cjeloživotnog učenja i tajnika Sveučilišta.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Pravilnik o plaćama donosi Senat Sveučilišta.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Sveučilišta.
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