
 Obrazac Izvješća o internom savjetovanju s radnicima 

IZVJEŠĆE O INTERNOM SAVJETOVANJU S RADNICIMA 
U POSTUPKU DONOŠENJA  

PRAVILNIKA O  KORIŠTENJU SLOBODNE STUDIJSKE GODINE (SABBATICAL)  
 

Nositelj izrade izvješća:  
Prirodoslovno-matematički fakultet 

Zagreb, 12.7.2022. 
Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Od donošenja važećeg Pravilnika Prirodoslovno - 
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o korištenju 
slobodne studijske godine (sabbatical) do danas, nametnula 
se potreba za detaljnijim definiranjem određenih uvjeta 
korištenja prava na slobodnu studijsku godinu, a što je 
rezultiralo potrebom za donošenjem novog Pravilnika o 
korištenju slobodne studijske godine (sabbatical). 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Internetska stranica Fakulteta 
www.pmf.unizg.hr 

 

Savjetovanje sa radnicima trajalo je u razdoblju od 
17.6.2022.-4.7.2022. godine. 

Pregled osnovnih pokazatelja  
uključenosti internog savjetovanja s 
radnicima  

U provedenom savjetovanju zaprimljena je jedna primjedba 
zainteresiranih radnika. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

 

Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –
prilog 1. 

Ostali oblici savjetovanja s radnicima 
 

Nije bilo. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba internog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
pojedinca, 

naziv 
organizacije) 

Članak ili 
drugi dio 

nacrta na koji 
se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga ili 
mišljenja 

(prihvaćanje/neprihva
ćanje s  obrazloženjem)  

1. Ivana Šimić 

Čl. 4., st. 1.   

Predlažem iza „Vijeća 
odsjeka“ maknuti točku i dodati „ili 
drugim odsječkim ili fakultetskim 
tijelima.“. U drugoj rečenici predlažem 
na početku rečenice dodati 
„Iznimno, ...“. 

 

 

PRIHVAĆENO 

(Unesena predložena 
izmjena u čl. 4. st.1.) 

Čl. 4., st. 2. 

Predlažem iza „3 mjeseca“ maknuti 
točku i dodati „ako primjenjiivim 
kolektivnim ugovorom nije drugačije 
određeno.“ 

 

PRIHVAĆENO 

(Unesena predložena 
izmjena u čl. 4. st.2.) 

Čl. 7., st. 3. i 

 čl. 6., st. 2. 

Traži li se izvješće i u ovom slučaju 
(prekid započetog korištenja slobodne 
studijske godine/semestra)? Ako da, 
ima li iste posljedice ako bude 
negativno? Ako da, predlažem u čl. 6., 
stavak 2. iza „slobodnog studijskog 
semestra“ dodati "odnosno nakon 
prekida započetog korištenja slobodne 
studijske godine ili slobodnog 
studijskog semestra". 

 

PRIHVAĆENO 

 

(Unesena predložena 
izmjena u čl. 6. st.2.) 

 Predlažem dodati novi čl. 9. „Postupci 
pokrenuti na temelju Pravilnika 
Prirodoslovno - matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o 
korištenju slobodne studijske godine 
(sabbatical), KLASA: 003-05/17-01/1, 
URBROJ: 251-58-10201-17-3 od 
25.4.2017.,  KLASA: 003-05/19-01/11, 
URBROJ: 251-58-10201-19-2 od 
21.5.2019. dovršit će se po odredbama 
tog Pravilnika.“ ili čak specificiranije 
„Zahtjevi podneseni vijeću odsjeka za 
odobrenje slobodne studijske godine 
na temelju Pravilnika...“ pri čemu 
trenutni čl. 9. i 10. postaju čl. 10. i 11. 

 

PRIHVAĆENO 

(Dodan novi čl. 9., čl. 9 i 
10. postaju čl. 10. i 11.) 

 


