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PREDMET: Molba za uvećanje osnovne plaće za 8% za osobe koje su završile poslijediplomske 
specijalističke studije
-odgovor, daje se

Poštovana,

vezano uz Vašu molbu za uvećanje osnovne plaće za 8% za osobe koje su završile poslijediplomske 
specijalističke studije u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ili 
nekim drugim pravnim aktom od 11. svibnja 2020. godine, očitujemo se kako slijedi.

Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj 27/01 i 39/09) uređuju se načela za 
određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama. Istim Zakonom propisano je da se na 
pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu 
uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni 
kolektivni ugovori.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, 
broj 128/2017, 47/2018 i 123/19) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i 
namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Način izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama ugovoren je u članku 21. na način da svaka ugovorna strana može pokrenuti postupak 
izmjena i dopuna ovoga Ugovora. Ugovornu stranu u ime Vlade Republike Hrvatske zastupalo je 
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Slijedom navedenog prijedlog izmjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 
javnim službama može pokrenuti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ili potpisnici ugovora na 
strani sindikata.

Nadalje, u članku 53. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 
ugovoreno je da će se osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni 
stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.

Znači, u oba slučaja radi se o uvećanju plaće za znanstveni stupanj.
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Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) propisano je da su 
sveučilišni studiji:

• preddiplomski sveučilišni studij
• diplomski sveučilišni studij
• poslijediplomski specijalistički studij
• poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Nadalje, istim Zakonom propisano je da poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij traje najmanje 
tri godine dok se poslijediplomski sveučilišni specijalistički studiji organiziraju u trajanju od jedne do 
dvije godine.

Trenutno je akreditirano:
• 130 poslijediplomskih sveučilišnih (doktorski) studija i
• 299 poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih studija od koji 197 u trajanju od 1 godine, 

43 u trajanju od 1,5 godine te 59 u trajanju od dvije godine.

Zakonom o visokim učilištima (Narodne novine, broj 96/93), koji je stavljen izvan snage Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bilo je propisano da se sveučilišni studiji ustrojavaju i 
izvode kao:

- dodiplomski studij.
- poslijediplomski znanstveni studij,
- poslijediplomski stručni studij,
- poslijediplomski umjetnički studij.

pri čemu se poslijediplomski znanstveni studij ustrojava kao studij za stjecanje magisterija znanosti i 
doktorata znanosti pri čemu studij za stjecanje magistra znanosti trajanje najmanje dvije godine dok 
poslijediplomski stručni studij traje najmanje jednu godinu.

U Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine, broj 22/13, 41/16, 64/18 i 47/20) 
propisani je da poslijediplomski specijalistički studiji razvrstava na razini kvalifikacije 7.2 dok se 
poslijediplomski znanstveni magistarski studij razvrstava na razinu kvalifikacije 8.1 a poslijediplomski 
znanstveni doktorski studij na razinu kvalifikacije 8.2. Također, propisano je da stjecanje kvalifikacije 
8.1 i 8.2 uključuje najmanje jednu odnosno tri godine znanstvenog ili umjetničkog istraživanja čije je 
rezultat barem jedna objavljen originalni znanstveni rad s relevantnom međunarodnom recenzijom 
odnosno izradom doktorske disertacije u znanstvenom području dok je uvjet za stjecanje kvalifikacije 
na razini 7.2 je ukupno radno opterećenje od minimalno 60 ECTS bodova.

Slijedom navedenog, poslijediplomski specijalistički studij nije na istoj razini kvalifikacije kao 
poslijediplomski znanstveni magistarski odnosno doktorski studij. Poslijediplomski specijalistički 
studiji su dio koncepta cjeloživotnog obrazovanja a izvode se radi povećanja stručnih znanja, vještina i 
kompetencija iz područja specijalističkog studija dok su poslijediplomski znanstveni studiji usmjereni
na originalni znanstveni rad.

S poštovanjem,
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