
 

 

 

 

  

 

PRAVILNIK O 

NASTAVNOM I 

SURADNIČKOM 

OSOBLJU 
 

ZAGREB, svibanj 2012. 

 

 



1 

 

Na temelju članaka 101., 102. i 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(«Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) i članka 37. Statuta Stručno vijeće 

Visokog učilišta EFFECTUS - visoke škole za financije i pravo je na svojoj 13. sjednici održanoj 

dana 29. svibnja 2012. donijelo 

PRAVILNIK O NASTAVNOM I SURADNIČKOM OSOBLJU 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Pravilnik o nastavnom i suradničkom osoblju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje ulogu 

nastavnog i suradničkog osoblja u ostvarivanju nastavničke djelatnosti Visokog učilišta 

EFFECTUS – visoke škole za financije i pravo (u daljnjem tekstu: Visoko učilište EFFECTUS), 

njihova prava i obveze, uvjete napredovanja, zadaće u stručnom, znanstvenom, 

dopunskom i stalnom usavršavanju te druga pitanja od značaja za obavljanje nastavničke 

i ostalih djelatnosti na Visokom učilištu EFFECTUS. 

Članak 2. 

(1) Nastavničku djelatnost Visokog učilišta EFFECTUS obavljaju nastavnici izabrani u 

znanstveno – nastavna i nastavna zvanja i suradnici izabrani u nastavna i suradnička 

zvanja. 

Članak 3. 

(1) Nastavnici na Visokom učilištu EFFECTUS izvode nastavu i druge oblike stručnog i 

akademskog rada, provode ispite iz predmeta iz kojih im je povjerena nastava, mentori 

su studentima, izvode projekte u području struke, surađuju sa gospodarstvom i tijelima 

javnih vlasti te međunarodnim partnerima i obavljaju druge poslove utvrđene općim 

aktima EFFECTUS-a te nastavnim planovima i programima. 

(2) Nastavnici i suradnici na Visokom učilištu EFFECTUS obvezni su izvoditi nastavu i druge 

oblike stručnog i akademskog rada u skladu s visokim standardima izvrsnosti prema 

kriterijima koje postavljaju upravljačka tijela Visokog učilišta EFFECTUS te, u tom smislu, 

raditi na kontinuiranom vlastitom razvoju i usavršavanju. 

(3) Nastavnici mogu biti samo osobe izabrane u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje. 

NOSITELJI PREDMETA, IZVOĐAČI NASTAVE I SURADNICI (ASISTENTI) 

Članak 3. 

(1) Nastavnici se, povjerom Stručnog vijeća, određuju kao nositelji predmeta odnosno kao 

izvođači nastave. U indeks studenta, u za to predviđenu rubriku upisuju se nositelji 

predmeta.  

(2) Izvođači nastave i suradnici (asistenti) upisuju se u izvedbeni plan nastave predmeta. 
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(3) Nositelji predmeta odgovorni su za razvoj predmeta, vode brigu oko nastavnog programa 

i sadržaja predmeta te organiziraju izvedbu nastave. Nositelji predmeta pripremaju i 

održavaju predavanja, seminarsku nastavu, vježbe i konzultacije, te ispituju i ocjenjuju 

studente, u skladu s izvedbenim planom nastave pojedinog predmeta.Nositelji predmeta 

provode i organiziraju sve oblike provjere znanja te vode evidencije rezultata testova, 

kolokvija i drugih oblika provjere znanja. 

(4) Izvođači nastave pod nadzorom i u organizaciji nositelja predmeta održavaju predavanja, 

seminarsku nastavu, vježbe i konzultacije, te ispituju i ocjenjuju studente. 

(5) Suradnici (asistenti) pomažu u provođenju dijela nastavnog procesa (održavajući 

seminarsku nastavu, vježbe i konzultacije) i pomažu pri provjerama znanja na pisanim 

ispitima, usmenim ispitima drugim provjerama znanja. 

OBVEZE NASTAVNIKA I SURADNIKA (ASISTENATA) 

Članak 4. 

(1) Nastavnik izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada sukladno odobrenom studijskom 

programu i izvedbenom planu nastave, bavi se stručnim i znanstvenim radom te obavlja i 

druge poslove utvrđene općim aktima Visokog učilišta EFFECTUS i Zakonom. 

(2) Asistent, pod neposrednim nadzorom predmetnog nastavnika, sudjeluje u izvođenju 

dijela nastave određenog predmeta, organizira praktični rad i stručnu praksu, izvodi 

praktične vježbe te obavlja druge stručne poslove koji se tiču nastave. 

Članak 5. 

(1) Nastavnici su dužni uredno i pravodobno izvršavati nastavne i druge obveze utvrđene 

Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Visokog učilišta EFFECTUS, ugovorom 

sklopljenim sa Visokim učilištem Effectus, a posebno: 

- izvoditi sve oblike nastave (predavanja, vježbe, seminare, individualne i grupne 

konzultacije, ispite) utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom, 

- sudjelovati u stručnom i znanstvenom radu, 

- sudjelovati u stalnom obrazovanju i usavršavanju iz područja struke te iz didaktike i 

metodike nastave u zemlji i inozemstvu, 

- sudjelovati u informiranju i savjetovanju studenata, 

- sudjelovati u radu stručnih i drugih radnih tijela Visokog učilišta EFFECTUS, 

- sudjelovati u upravljanju Visokim učilištem EFFECTUS 

- sudjelovati u mentorstvu studenata do završetka studija, 

- sudjelovati u vođenju izrade završnih odnosno diplomskih radova studenata, 

- sudjelovati u stručnim i istraživačkim projektima koje provodi Visoko učilište EFFECTUS 

- sudjelovati u međunarodnoj razmjeni, 

- sudjelovati na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i radionicama, 

- sudjelovati u obavljanju ostalih aktivnosti Visokog učilišta EFFECTUS utvrđenih Statutom, 

općim aktima i ugovorom o radu / suradnji. 
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(2) Svi nastavnici i suradnici (asistenti) su obvezni podjednako sudjelovati u zajedničkim van-

nastavnim aktivnostima Visokog učilišta EFFECTUS, primjerice sastancima vijeća, katedri i 

povjerenstava u koje su imenovani te ostalim sastancima na koje su pozvani od upravnih 

tijela i voditelja pojedinih aktivnosti u Visokom učilištu EFFECTUS. 

(3) Normiranje rada nastavnika u nastavnom procesu i ostalim akademskim aktivnostima 

Visokog učilišta EFFECTUS regulirano je posebnim pravilnikom te rasporedom rada za 

pojedini semestar koje donosi Dekan. 

Članak 6. 

(1) Nastavnik i asistent - zaposlenik Visokog učilišta EFFECTUS angažiran temeljem ugovora o 

radu može preuzeti nastavne, znanstvene i stručne obveze izvan Visokog učilišta 

EFFECTUS isključivo uz pisanu suglasnost Dekana. 

(2) Nastavnici i asistenti - zaposlenici Visokog učilišta EFFECTUS obvezni su podnijeti pisani 

zahtjev Dekanu prije eventualnog angažmana na drugom učilištu i/ili ustanovi i/ili 

poslovnom subjektu te na taj način zatražiti dozvolu.  

(3) Pisani zahtjev iz prethodnog stavka sadrži podatke o nazivu nositelja organizirane 

obrazovne usluge (učilište, ustanova, poslovni subjekt), razdoblje angažmana, predmet 

na kojem se nastavnik namjerava angažirati, broj sati i broj ispitnih rokova koji se 

planiraju održati. Također, podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjevu naznačiti kontakt 

osobu na drugom učilištu i/ili ustanovi i/ili poslovnom subjektu. 

(4) Ako zaposleni nastavnik odnosno suradnik postupi protivno odredbama ovog članka 

(povriedi odredbu o zabrani konkurencije), čini osobito tešku povredu obveze iz radnog 

odnosa. 

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I SURADNIKA (ASISTENATA) 

Članak 7. 

(1) Stručno usavršavanje nastavnika i suradnika (asistenata) Visokog učilišta EFFECTUS 

obuhvaća stručni i profesionalni razvoj u okviru njihovog nastavničkog poziva, a radi 

podizanja razine stručnosti u području rada kojim se bavi, i to kroz: 

a. Organiziranje i provedbu didaktičko – metodičkih radionica 

b. Stjecanje i usavršavanje informatičkih znanja i vještina 

c. Učenje stranih jezika 

d. Praćenje znanstvenih i stručnih dostignuća i suvremenih metoda radi izravne 

primjene u nastavi i u praktičnom radu 

e. Sudjelovanje na konferencijama, seminarima, savjetovanjima, radionicama, 

okruglim stolovima, panel diskusijama i drugim stručnim skupovima 

f. Ostale vidove usavršavanja. 

Članak 8. 

(1) Sukladno odlukama odgovarajućih tijela uprave Visoko učilište EFFECTUS ima pravo 

propisati obvezno sudjelovanje nastavnika i suradnika u stručnim metodičkim 
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radionicama i ostalim programima usavršavanja koje za njih organizira i plaća Visoko 

učilište EFFECTUS prema prethodno donesenom programu. 

(2) Visoko učilište EFFECTUS je dužno najmanje jednom godišnje provoditi andragoško i 

metodičko obrazovanje nastavnika i suradnika koje su obvezni pohađati svi nastavnici i 

suradnici koje odredi jedinica za osiguranje kvalitete, a njihovo sudjelovanje potvrdi 

Dekan. Andragoško i metodičko obrazovanje provodit će se prije svega u cilju poboljšanja 

kvalitete nastavnog procesa, na temelju ostvarenih rezultata u nastavi. 

(3) Visoko učilište EFFECTUS će provoditi periodičku provjeru kvalitete rada nastavnika i 

suradnika sudjelovanjem ovlaštenih osoba na nastavi o čemu će se voditi odgovarajući 

zapisnik korištenjem obrasca „Kontrolna lista“ u (Prilogu 2) ovog Pravilnika.  

(4) Jedinica za kvalitetu vodi brigu o kvaliteti izvedene nastave te u izvještajima prema 

Stručnom vijeću priprema sve relevantne podatke nužne za praćenje kvalitete rada 

nastavnog osoblja (Izvještaj o kvaliteti nastave). 

Članak 9. 

(1) Visoko učilište EFFECTUS može za svoje visoko stručne suradnike u nastavi i ostale 

zaposlenike koji nisu završili odgovarajuće visoko obrazovanje osigurati besplatno 

pohađanje stručnog i specijalističkog studija. 

Članak 10. 

(1) Svi nastavnici i suradnici Visokog učilište EFFECTUS u obvezi su u skladu sa svojim 

statusom i zadacima ulagati maksimalni trud u osobno obrazovanje i razvoj te imaju 

pravo i obvezu pokretati inicijative za dodatno usavršavanje i obrazovanje.  

(2) Svi nastavnici i suradnici Visokog učilište EFFECTUS su ovlašteni od Visokog učilišta 

EFFECTUS tražiti financiranje sudjelovanja u relevantnim seminarima, konferencijama, 

obrazovnim programima i drugim događanjima koja doprinose njihovom daljnjem 

usavršavanju i razvoju. Dekan Visokog učilišta EFFECTUS odlučit će o svakom takvom 

zahtjevu u pisanoj formi pri čemu je dužan svoju odluku dostaviti tražitelju te jedinici za 

kvalitetu.  

(3) U slučajevima kada stručno usavršavanje nastavnika organizira neka druga institucija, 

ukoliko ukupni trošak pojedinačnog usavršavanja ne prelazi iznos 500,00 eura, odluku o 

financiranju stručnog usavršavanja donosi dekan. U slučaju iznosa troška većeg od 500,00 

eur, odluku o financiranju stručnog usavršavanja donosi dekan uz suglasnost Upravnog 

vijeća. 

(4) Nastavnici i suradnici su se dužni kontinuirano obrazovati i napredovati u dijelu struke u 

kojem izvode nastavu koristeći sve raspoložive resurse Visokog učilišta EFFECTUS.  

(5) Ostali zaposlenici Visokog učilišta EFFECTUS su se dužni kontinuirano obrazovati i 

napredovati u području relevantnom za radno mjesto na kojem su zaposleni koristeći sve 

raspoložive resurse Visokog učilišta EFFECTUS. 

(6) Jedinica za kvalitetu brinut će o dodatnom usavršavanju stalno zaposlenih nastavnika, 

zaposlenika i suradnika te će u izvještajima prema Stručnom vijeću pripremiti sve 
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relevantne podatke nužne za praćenje kvalitete rada i kompetentnosti ukupnog osoblja 

(Izvještaj o obrazovanju). 

Članak 11. 

(1) Svaki stalno zaposleni nastavnik ili suradnik Visokog učilišta EFFECTUS dužan je najmanje 

jednom godišnje održati javno predavanje ili napisati stručni odnosno znanstveni članak 

iz područja struke kojim se bavi o trošku Visokog učilišta EFFECTUS. Dekan Visokog 

učilišta EFFECTUS odobrit će za svakog stalno zaposlenog nastavnika ili suradnika mjesto 

objave ili konferenciju na kojoj će nastupiti sukladno zaprimljenom prijedlogu, 

(2) Ukoliko se stalno zaposleni nastavnik ili suradnik bavi stručnim radom unutar projekata 

koje provodi Visoko učilište EFFECTUS u suradnji sa gospodarstvom, akademskom 

zajednicom, međunarodnim partnerima ili tijelima javne vlasti u RH ili u svijetu, može biti 

u pojedinoj godini oslobođen izrade stručnih / znanstvenih radova te javnih predavanja. 

(3) Jedinica za kvalitetu brinut će o stručnom i znanstvenom radu nastavnika i suradnika te 

će u izvještajima prema Stručnom vijeću pripremiti sve relevantne podatke nužne za 

praćenje kvalitete rada i kompetentnosti nastavnog osoblja (Izvještaj o stručnom i 

znanstvenom radu). Podloga za pripremu izvještaja Jedinice bit će podaci o stručnom i 

znanstvenom radu i projektima koje su nastavnici dužni pravovremeno unositi u sustavu 

digitalne referade. 

Članak 12. 

(1) Svaki stalno zaposleni nastavnik Visokog učilišta EFFECTUS dužan je ostvariti propisane 

uvjete za reizbor sukladno kriterijima i rokovima predviđenim Zakonom, uvjetima koje 

propisuje Vijeće Veleučilišta i Visokih škola Republike Hrvatske i posebni pravilnik 

Visokog učilišta EFFECTUS.  

(2) Visoko učilište EFFECTUS će snositi troškove izrade i objavljivanja stručnih ili znanstvenih 

radova te javnih predavanja i stručnog usavršavanja sukladno člancima 10 i 11. ovog 

Pravilnika.  

(3) Neostvarenje uvjeta za reizbor stalno zaposlenih nastavnika, predstavlja osnovu za raskid 

ugovora o radu, sukladno odredbama ugovora o radu.  

(4) Dekan će brinuti o praćenju ispunjenja uvjeta za reizbor nastavnika te će u izvještajima 

prema Stručnom vijeću pripremiti sve relevantne podatke nužne za praćenje realizacije 

ove obveze (Izvještaj o reizborima). 

STRUČNO I ZNANSTVENO ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA  

Članak 13. 

(1) Stručno i znanstveno školovanje nastavnika podrazumijeva pohađanje i završetak 

stručnih ili sveučilišnih studija na ustanovama visokog obrazovanja ili drugim 

znanstvenim institucijama u zemlji ili inozemstvu, radi stjecanja dodatnih znanja, 

akademskog naziva ili znanstvene titule. 

  



6 

 

Članak 14. 

(1) Nastavnik koji namjerava ili je već upisao i pohađa studije iz prethodnog članka može 

podnijeti zamolbu Upravnom vijeću radi potpunog ili djelomičnog financiranja studija. 

(2) Upravno vijeće ima obvezu u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva donijetri odluku 

o podnesenoj zamolbi. Navedeni rok miruje tijekom srpnja i kolovoza. 

(3) Pri donošenju odluke Upravno vijeće se ravna interesima Visokog učilišta EFFECTUS 

izraženima kroz politiku usavršavanja ljudskih potencijala. 

Članak 15. 

(1) Nastavnik kojem Visoko učilište EFFECTUS djelomično ili u cijelosti podmiruje troškove 

stručnog ili znanstvenog školovanja sklapa s Visokim učilištem odgovarajući ugovor o 

financiranju školovanja. 

(2) Ugovorom o financiranju školovanja uređuju se prava i obveze ugovornih strana 

utemeljene na ovom Pravilniku i Zakonu o obveznim odnosima te iznos i dinamika uplate 

troškova školovanja koje nastavniku podmiruje Visoko učilište EFFECTUS. 

Članak 16. 

(1) Visoko učilište EFFECTUS može, ugovorom o radu ili drugim ugovorom s nastavnikom ili 

suradnikom u nastavi, odrediti njegove obveze u smislu pohađanja magistarskog ili 

doktorskog studija odnosno drugog obrazovanja ukoliko isto financira Visoko učilište 

EFFECTUS. 

(2) Detaljno definiranje rokova uspješnog završetka, financijskih i drugih obveza Visokog 

učilišta EFFECTUS i nastavnika ili suradnika koje bi proizlazile iz takvog odnosa bit će 

regulirano posebnim ugovorom o financiranju školovanja. 

NAPREDOVANJA I NAGRADE 

Članak 17. 

(1) Visoko učilište EFFECTUS je privatna visokoškolska obrazovna ustanova koja je slobodna 

autonomnim općim aktima određivati sustav plaća i financijske nagrade nastavnika, 

suradnika i  nenastavnog osoblja. 

(2) Prilikom određivanja sustava plaća i napredovanja u primanjima, Visoko učilište 

EFFECTUS će, sukladno financijskim mogućnostima, koristiti kriterije kako slijedi:  

1. Rezultate nastavnog rada (ocjene studenata, angažman na razvoju nastavnih 

materijala i unapređenju nastavne djelatnosti, broj i kvaliteta diplomskih radova 

studenata, mentorski rad), 

2. Rezultate stručnog i istraživačkog rada (sudjelovanje u projektima a posebno 

međunarodnim, nastupi na konferencijama i objavljeni radovi, napisane knjige i 

priručnici); 

3. Odgovornost i angažiranost u radu te ukupni ostvareni rezultati u području u kojem 

djeluje; 

4. Staž u ustanovi i stručna sprema 
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5. Certifikati 

6. Ostala dostignuća relevantna za određivanje plaće i napredovanja u primanjima. 

(3) Kao podlogu za donošenje odluke o sustavu plaća i napredovanjima biti će na poziv 

Dekana sačinjen izvještaj o ocjeni kvalitete rada u nastavi, stručnog, te znanstveno 

istraživačkog rada.  

Članak 18. 

(1) Napredovanje u organizacijskoj strukturi za nastavno osoblje (izbor prodekana, 

predstojnika katedri,...) predlaže dekan uz odobrenje Stručnog vijeća. 

Članak 19. 

(1) Za posebna dostignuća u radu te za iznimnu kvalitetu rada u nastavi, Visoko učilište 

EFFECTUS može dodijeliti posebne formalne i neformalne nagrade.  

(2) Formalne nagrade se dodjeljuju jednom godišnje za vrijeme dana Visokog učilišta 

EFFECTUS uz javnu pohvalu nagrađenima i financijsku odnosno drugu adekvatnu 

nagradu, sukladno posebnom pravilniku o nagradama i priznanjima Visokog učilišta 

EFFECTUS.  

(3) Neformalne nagrade dodjeljuju se sukladno posebnom pravilniku o nagradama i 

priznanjima Visokog učilišta EFFECTUS. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Visokog 

učilišta EFFECTUS. 

 

Prof.dr.sc. Robert Kopal, 

dekan 

Zagreb, 29.05.2012. 

KLASA:  003-08/12-02/05 

URBROJ: 251-518-12-280 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči 30.05.2012. i stupio je na snagu 07.06.2012. 

Goran Trbojević, dipl.iur., 

tajnik 

 




