REPUBLIKA HRVATSKA
INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

PRAVILNIK
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

Zagreb, lipanj 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj: 93/2014, 127/2017 i 98/2019)
i članka 23., stavak 2., točka 4. Statuta Instituta Ruđer Bošković, nakon prethodnog
savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima koji imaju prava i obveze radničkog vijeća,
Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 04. lipnja 2020.
godine, donijelo je sljedeći:

PRAVILNIK O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU
Članak 1.
U Pravilniku o radu Instituta Ruđer Bošković od 22. listopada 2015. godine, koji je izmijenjen
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 22. veljače 2017. godine, u članku
9., iza stavka 2., dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„Iznimno, u opravdanim okolnostima, poslodavac i radnik se mogu sporazumjeti da radnik
poslove svojeg radnog mjesta obavlja kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor
poslodavca (na izdvojenom mjestu rada), ako je radne obveze moguće uredno izvršavati na
taj način i ako su za takav rad osigurani potrebni tehnički uvjeti.
Ako nije drugačije uređeno, radnici koji poslove svojeg radnog mjesta obavljaju kod kuće ili u
drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, obvezni su svoje radne zadatke obavljati u
dogovoru s neposrednim voditeljem, u redovnom radnom vremenu.“.
Članak 2.
U članku 11., iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:
„Radnicima zaposlenima na znanstvenim i suradničkim radnim mjestima, a koja se
financiraju iz državnog proračuna, produljuje se ugovor o radu na određeno vrijeme za
onoliko vremena koliko im je trajao rodiljni i/ili roditeljski dopust, bolovanje dulje od tri
mjeseca, obavljanje javne službe ili dužnosti te drugi opravdani slučaj predviđen zakonom,
kolektivnim ugovorom ili ovim Pravilnikom.
Opravdanim slučajem za produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme u smislu stavka 4.
ovoga članka smatrat će se nemogućnost obavljanja poslova zbog epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, oštećenja uzrokovanih potresom ili uslijed drugih sličnih
okolnosti za koje radnik nije odgovoran. O razdoblju na koje se produljuje ugovor o radu
odlučit će ravnatelj, na temelju zahtjeva radnika upućenog putem predstojnika zavoda, a u
skladu s uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka mogu se na odgovarajući način primijeniti i na radna
mjesta koja se financiraju iz drugih izvora, ako je takva mogućnost predviđena od strane
institucije koja financira projekt, te se ugovor može produljiti za razdoblje za koje je
osigurano daljnje financiranje.“.

1

Članak 3.
U članku 32., iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4., koji glase:
„Iznimno, tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ili u drugim sličnim opravdanim okolnostima,
dnevno radno vrijeme počinje između 6,00 i 11,00 sati, a završava između 14,00 i 19,00 sati.
Ako voditelj određene ustrojbene jedinice smatra da je početak i završetak radnog vremena
pojedinih radnika iz njegove ustrojbene jedinice potrebno odrediti u skladu sa stavkom 3.
ovoga članka, zatražit će za takav raspored suglasnost predstojnika zavoda, a u slučaju
radnika zajedničkih jedinica za znanstvenu potporu te administrativnih, stručnih i tehničkih
službi suglasnost ravnatelja.“.
Dosadašnji stavci 3. - 6. postaju stavci 5. - 8.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Pravilnik se objavljuje na način propisan pravilnikom ministra nadležnog za rad odnosno
objavit će se na oglasnoj ploči Instituta, na mrežnim stranicama Instituta te će se učiniti
dostupnim na uvid radnicima i izložiti na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni
redovito borave tijekom radnog dana.

Broj: 010-2460/2-2020.dcp
U Zagrebu, 04. lipnja 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća
prof. dr. sc. Boris Labar

Utvrđuje se da je Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu objavljen na
oglasnoj ploči dana 04. lipnja 2020. godine i stupa na snagu dana 12. lipnja 2020. godine.

Ravnatelj

dr. sc. David Matthew Smith
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