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Na temelju članka 19., stavka 1. Statuta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), na 
sjednici Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 17. listopada 2011. godine, 
na prijedlog Dekanice, donesena je sljedeća 
 

ODLUKA 
Zaposleniku na znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom ili nastavnom radnom mjestu prestaje 
ugovor o radu, istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života, radi odlaska u mirovinu.   

II 
Kada postoji potreba za nastavkom njegova rada, zaposleniku na radnom mjestu redovitog profesora u 
trajnom zvanju (dalje: profesor) može se produljiti radni odnos najdulje do isteka akademske godine u 
kojoj navršava 70 godina života. 

III 
Voditelj Katedre na kojoj je profesor zaposlen podnosi Fakultetskom vijeću zahtjev za produljenje radnog 
odnosa (dalje:  zahtjev). 
Zahtjev se podnosi samo za akademsku godinu koja slijedi, a može se ponavljati i u idućim akademskim 
godinama, zaključno do akademske godine koja prethodi akademskoj godini u kojoj bi profesor  navršio 70 
godina života.  

IV 
Zahtjev treba sadržavati obrazloženje potrebe za nastavkom rada profesora te podatke o njegovom 
znanstvenom radu i uspješnosti u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika. 

V 
Uz zahtjev treba priložiti nastavno opterećenje svih zaposlenika Katedre za prethodnu i akademsku 
godinu u tijeku. 

VI 
Zahtjev trebaju potpisati voditelj Katedre i profesor za kojeg se podnosi zahtjev. 
 

VII 
Zahtjev se podnosi Fakultetskom vijeću do kraja ožujka tekuće akademske godine, za akademsku godinu 
koja slijedi. 

VIII 
O zahtjevu se odlučuje na prvoj slijedećoj sjednici Fakultetskog vijeća, tajnim glasovanjem. 
 

IX 
Nepotpuni i zakašnjeli zahtjevi neće se  razmatrati.  
O eventualnom, naknadnom uvrštavanju zahtjeva, izvan točke VII ove Odluke, odlučit će dekan/ica, u 
svakom pojedinom slučaju zasebno, vodeći računa o razlozima koji su uzrokovali nepotpunost i 
zakašnjelost zahtjeva.  

X 
Sva ostala pitanja u svezi zahtjeva rješavat će se u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11), Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu i Statutom Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

XI 
Odluka Fakultetskog vijeća o produljenju radnog odnosa podliježe potvrdi odgovarajućeg vijeća područja 
Sveučilišta u Zagrebu. 

XII 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2011./2012. 
 
 Dekanica: 
 
 Prof. dr. sc. Diana Milčić 


