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Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu te  

Statuta Veterinarskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće je na 16. sjednici, održanoj 18. veljače 2015. 

usvojilo: 

 

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja  

i na odgovarajuća radna mjesta 

 

I.  Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

 Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje uvjete i postupak izbora u znanstvena, znanstveno-

nastavna, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta, kao i prava, obveze i 

način rada stručnih povjerenstava. 

  

Članak 2. 

 Prilikom pokretanja postupaka izbora u zvanja utvrđenih ovim Pravilnikom 

Povjerenstvo za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspoređuje pristupnika u određenu znanstvenu granu sukladno 

Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama te u skladu s načinom 

razvrstavanja pristupnika u grane prilikom izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena i 

suradnička zvanja koji je prihvatilo Fakultetsko vijeće Veterinarskog fakulteta. 

 

Članak 3. 

 Za sva radna mjesta obvezna je suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Suglasnost se dobiva 

na temelju slobodnog radnog mjesta i norma satnice zavoda/klinike. 

 

II.  Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja  

 

Znanstvena zvanja 

 

Članak 4. 

 

 Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni 

savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
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Znanstveni suradnik 

 

Članak 5. 

 

 Za znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i 

znanstvene radove koji ga afirmiraju kao priznatog znanstvenika. 

 

Viši znanstveni suradnik 

 

Članak  6. 

 

 Za višeg znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti 

i znanstvene radove koji predstavljaju znatan doprinos znanosti te koji je najmanje pet godina 

bio u zvanju znanstvenog suradnika. 

 

Znanstveni savjetnik  

 

Članak 7. 

 

 Za znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti 

izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je znatno unaprijedio 

znanost, pri čemu će se posebno cijeniti međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna 

priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih 

sadržaja. Uz navedene uvjete, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrat će se 

istraživač koji je najmanje pet godina bio u zvanju višega znanstvenog suradnika. 

 

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

 

Članak 8. 

   

 U znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabran istraživač koji je 

najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog savjetnika te ispunjava uvjete iz članka 7. ovog 

Pravilnika. 

 

Izbor  u znanstvena zvanja prije isteka propisanog roka 

 

Članak 9. 

 

 Ako se jasno utvrdi da pristupnik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na 

zvanje u koje se bira, posebnom odlukom Fakultetskog vijeća i uz suglasnost zaposlenika,  

pristupnik može biti izabran u više zvanje i prije rokova propisanih člankom 6. i 7. ovog 

Pravilnika. 

 Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju izbor prije rokova 

propisanih člankom 7. nije moguć. 
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III.  Pokretanje postupka za stjecanje zvanja 

 

Članak 10. 

 

 Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu. 

 Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji zahtjevom za izbor pokreće 

osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje. 

 Postupak za izbor na znanstveno radno mjesto ili za izbor u znanstveno-nastavno 

zvanje i radno mjesto može pokrenuti temeljem javnog natječaja Fakultet ili druga znanstvena 

organizacija. 

 

IV.  Postupak izbora u znanstveno zvanje 

 

Podnošenje zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje 

 

Članak 11. 

 

 Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se Fakultetu, odnosno znanstvenog 

organizaciji koja je raspisala javni natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor 

u određeno zvanje. 

 

Imenovanje stručnog povjerenstva i izvještaj stručnog povjerenstva 

 

Članak 12. 

 

 Povjerenstvo za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička 

zvanja kao nadležno radno tijelo Fakultetskog vijeća predlaže Fakultetskom vijeću 

imenovanje stručnog povjerenstva. Fakultetsko vijeće u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, imenuje stručno povjerenstvo. 

 Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od 30 dana od dana imenovanja 

Povjerenstva. Na temelju izvještaja stručnog povjerenstva i odluke Fakultetskog vijeća 

Fakultet u roku od trideset dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru. 

 

 

Matični odbor 

 

Članak 13. 

 

 Matičnom odboru se zajedno s mišljenjem i prijedlogom dostavlja i sljedeća 

dokumentacija: odluka Fakultetskog vijeća, odluka o imenovanju stručnog povjerenstva, 

izvješće stručnog povjerenstva, tekst natječaja ili zahtjev pristupnika, potvrda Nacionalne i  
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sveučilišne knjižnice. Dokumentacija se dostavlja u tri primjerka u pisanom obliku i 

elektroničkom obliku na CD-u. 

 Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog 

Fakulteta. 

 

V.  Uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja 

 

Članak 14. 

 

 U znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana 

osoba koja je: 

I.  izabrana ili ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u polju određenom 

javnim natječajem kako slijedi: 

- docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik 

- izvanrednog profesora:  viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik 

- redovitog profesora: znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

- redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; 

II.  ispunjava uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja; 

III.  ispunjava psiho-fizičke i druge uvjete propisane općim aktom Fakulteta; 

IV.  upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u odgovarajućem polju 

i grani; 

V.  u postupku izbora u više zvanje ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju 

provodi Sveučilište; 

VI.  kao prvi autor objavila barem jedan rad u „Veterinarskom arhivu“ za svaki izbor; 

VII.  ispunjava posebne uvjete Veterinarskoga fakulteta. 

 

 

VI.  Posebni uvjeti Veterinarskog fakulteta za izbor 

u znanstveno-nastavna zvanja 

 

 Znanstveni radovi 

 

Članak 15. 

  

 Pri izboru u znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i redoviti profesor 

pristupnici moraju imati objavljene radove u odgovarajućim bibliografskim bazama podataka:  

CAB Abstracts, Medline, lndex Veterinarius, Veterinary Bulletin, Biological Abstracts, Food 

Science and Technology Abstracts, Microbioiogy Abstracts, Chemical Science Abstracts, 

Scopus, SCI, VOS ili u drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim publikacijama, i to 

u ukupnom broju prema sljedećoj tablici: 
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Znanstveno- nastavno 

zvanje 
Ukupan broj objavljenih 
radova u odgovarajućim 
bibliografskim bazama 

podataka pod stavkom 1. 
ovoga članka 

Ukupan broj radova u 
odgovarajućim 

bibliografskim bazama u 
kojima pristupnici moraju 

biti prvi autori pod stavkom 
2. ovoga članka 

Ukupan broj CC ili SCI radova u kojima bi 
pristupnici trebali biti prvi autor pod 

stavkom 3. ovoga članka 

Docent 3 2 1 
Izvanredni profesor 6 4 2 

Redoviti profesor 12 6 3 

 
 

  

 Od ukupnog broja svih objavljenih radova u odgovarajućim bibliografskim bazama 

pod stavkom 1. ovoga članka pristupnik mora biti prvi autor za izbor u docenta najmanje u 

dva (2) rada, za izvanrednog profesora najmanje u četiri (4) rada, a za redovitog profesora u 

najmanje šest (6) radova. 

 Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pristupnik treba biti prvi autor u 

najmanje jednom radu (1), za izvanrednog profesora najmanje u dva rada (2), a za redovitog 

profesora najmanje u tri rada (3) objavljena i zastupljena u CC-u (Current Contents) ili SCI-u 

(Science Citation lndex – Expanded). 

 Najmanje 50 % od broja radova koje kao minimalne uvjete utvrđuje Nacionalno vijeće 

za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj mora biti iz grane u koju se pristupnik bira. 

 

 

VII.  Dodatni uvjeti kada dva ili više pristupnika 

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje ispunjavaju jednak broj uvjeta Rektorskoga 

zbora 

 

Docent 

 

Članak 16. 

 

 U slučaju da se na javni natječaj prijave dva ili više pristupnika za docenta s jednakim 

brojem ispunjenih uvjeta propisanih Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanja, stručno povjerenstvo ocjenjuje 

pristupnike prema dodatnim kriterijima. Pristupnik koji ostvari najveći broj dodatnih kriterija 

bit će predložen za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. 

 Stručno povjerenstvo donosi ocjenu na temelju sljedećih dodatnih uvjeta: 

 

1. pristupnik treba imati potvrdu za najmanje jedno (1) stručno usavršavanje ili boravak u 

znanstvenoj, nastavnoj ili stručnoj instituciji u zemlji ili inozemstvu u trajanju od najmanje 5 

dana; 
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2. pristupnik je samostalno obavljao stručni ili klinički rad od izbora u suradničko zvanje do 

izbora u docenta od ukupno 240 sati, što potvrđuje predstojnik ili dekan; 

3. pristupnik je bio voditelj nagrađenog studentskog rada (Dekanova nagrada, Rektorova 

nagrada i dr.); 

4. pristupnik je aktivno sudjelovao u radu radnih tijela Sveučilišta ili Fakulteta; 

5. pristupnik je prije izbora u docenta barem jednom (1) bio voditelj (mentor) studenta ili je 

pružao odgovarajuću stručnu pomoć u savladavanju nastavnog programa (dokaz je potpisana 

izjava odgovorne osobe, odnosno dekana, predstojnika zavoda/klinike ili voditelja kolegija); 

6. pristupnik ima pozitivnu ocjenu vrednovanja nastavnika u kojoj je postignuta ocjena od 3,5 

naviše (ocjena obveznih i obveznih izbornih predmeta). 

 

 

Izvanredni profesor, redoviti profesor. 

redoviti profesor u trajnom zvanju 

 

Članak 17. 

 

 U slučaju da se na javni natječaj prijave dva ili više pristupnika za izvanrednog, 

redovitog ili redovitog profesora u trajnom zvanju s jednakim brojem ispunjenih uvjeta 

propisanih Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 

izbora u znanstveno-nastavno zvanja, stručno povjerenstvo ocjenjuje pristupnike prema 

dodatnim kriterijima. Pristupnik koji ostvari najveći broj dodatnih kriterija bit će predložen za 

izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. 

 Stručno povjerenstvo donosi ocjenu na temelju sljedećih dodatnih uvjeta: 

 

1.  pristupnik treba imati dokaz (potvrdu) za najmanje dva (2) stručna usavršavanja ili boravak 

u znanstvenoj, nastavnoj ili stručnoj instituciji u zemlji ili inozemstvu u trajanju od najmanje 

5 dana; 

 

2.  pristupnik je samostalno obavljao stručni ili klinički rad od ukupno 480 sati stručnog ili 

kliničkog rada do izbora u izvanrednog profesora, od ukupno 960 sati stručnog ili kliničkog 

rada do izbora u redovitog profesora, i od ukupno 1440 sati stručnog ili kliničkog rada do 

izbora u redovitog profesora u trajnom zvanju, što potvrđuje predstojnik ili dekan; 

 

3.  pristupnik ima voditeljstvo obveznih predmeta ili obveznih izbornih i izbornih predmeta 

integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, ili poslijediplomskog studija, ili održanih 

tečajeva trajnog usavršavanja; 

4.  pristupnik se kao nastavnik ili znanstvenik usavršavao na domaćem i/ili inozemnom 

visokom učilištu ili znanstvenoj instituciji; 
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5.  pristupnik je bio voditelj nagrađenog studentskog rada (Dekanova nagrada, Rektorova 

nagrada i dr.); 

6.  pristupnik je aktivno sudjelovao u radu radnih tijela Sveučilišta ili Fakulteta; 

7.  pristupnik je najmanje u jednom mandatu bio predstojnik ustrojbene jedinice; 

8.  pristupnik je najmanje u jednom mandatu bio pročelnik odjela; 

9.  pristupnik je obnašao funkciju prodekana/dekana; 

10.  pristupnik je prije izbora u izvanrednog profesora dva (2) puta, za redovitog profesora tri 

(3) puta, a za redovitoga profesora u trajnom zvanju četiri (4) puta bio voditelj (mentor) 

studenta (dokaz je potpisana izjava dekana ili prodekana za nastavu); 

11.  pristupnik je bio voditelj ili suradnik stručnog projekta, projekta s privredom ili projekta s 

Gradom; 

12.  pristupnik ima pozitivnu ocjenu vrednovanja nastavnika u kojoj je postignuta ocjena od 

3,5 naviše (ocjena obveznih i obveznih izbornih predmeta). 

 

VIII.  Postupak i rokovi izbora u znanstveno-nastavno zvanje 

 

Pokretanje postupka izbora 

 

Članak 18. 

 

 Postupak izbora pokreće Fakultetsko vijeće odlukom o raspisivanju javnog natječaja. 

  

Članak 19. 

 

 Fakultet je dužan prije raspisivanja natječaja zatražiti suglasnost Sveučilišta u Zagrebu 

i/ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 Natječaj se raspisuje za izbor u pojedino znanstveno-nastavno zvanje, na odgovarajuće 

radno mjesto i u određenom znanstvenom području, polju i znanstvenoj grani. 

 Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskim 

stranicama Fakulteta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog 

istraživačkog prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana. 

 Nakon objave natječaja tajnik Fakulteta pregledat će zaprimljene materijale kako bi 
ustanovio je li za sve pristupnike već izvršen izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje 
određeno javnim natječajem i jesu li kandidati predali kompletnu dokumentaciju propisanu 
natječajem.  
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Stručno povjerenstvo  

za provođenje postupka izbora 

 

Članak 20. 

 

 Fakultetsko vijeće najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj imenuje 

stručno povjerenstvo za izbor pristupnika koje se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom 

ili višem zvanju od onoga za koje je raspisan natječaj te iz grane u kojoj se bira pristupnik. 

 Prilikom izbora u zvanje najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti vanjski 

član. 

 

Članak 21. 

 

 Stručno povjerenstvo dužno je u roku trideset dana od dana imenovanja dostaviti 

izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju propisane 

uvjete. 

 Fakultetsko vijeće u daljnjem roku od trideset dana izabire u zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto pristupnika koji u najvećoj mjeri ispunjava uvjete natječaja. 

 

Članak 22. 

 

 Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati opće odredbe u vezi s raspisanim 

natječajem, biografske podatke o pristupnicima, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj 

djelatnosti pristupnika, zaključak, mišljenje i prijedlog. 

 

 

Članak 23. 

 

 Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je pozitivno mišljenje dala većina 

članova stručnog povjerenstva. 

 Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s 

mišljenjem i prijedlogom većine članova pridodaje se uz izvješće stručnog povjerenstva. 

 

 

Članak 24. 

 

 Fakultetsko vijeće donosi odluku o izboru u znanstveno-nastavna zvanja i na radna 

mjesta. 

Odluku o izboru docenta i izvanrednog profesora potvrđuje Vijeće područja, a odluku o 

izboru redovitog profesora i redovitog profesora  u trajnom zvanju Senat Sveučilišta u 

Zagrebu. 
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Odlukom o potvrđivanju izbora od strane Vijeća područja odnosno Senata Sveučilišta u 

Zagrebu postupak izbora je konačan. 

 

 

Prethodni zbor u znanstveno zvanje 

 

Članak 25. 

 

 Ako neki od pristupnika nemaju potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u 

znanstveno-nastavno zvanje provodi se postupak izbora u znanstveno zvanje. 

 Na prijedlog Povjerenstva, Fakultetsko vijeće najkasnije u roku od 30 dana od dana 

zaključivanja natječaja imenuje stručno povjerenstvo. Stručno povjerenstvo dužno je sastaviti 

posebno izvješće o izboru u zvanje i uputiti ga Povjerenstvu u roku od 30 dana. 

 Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću donošenje odluke te se usvojeno izvješće i 

prijedlog izbora u znanstveno zvanje dostavljaju Matičnom odboru. 

 Nakon obavljenog izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo nastavlja postupak 

izbora pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje. 

 

 

Nastupno predavanje 

 

Članak 26. 

 

 Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno zvanje, a ispunjavaju sve 

propisane uvjete, dužni su održati nastupno predavanje. 

 

 

IX.  Uvjeti, postupak i rokovi reizbora 

u znanstveno-nastavna zvanja 

 

Opće odredbe 

 

Članak 27. 

 

 Fakultet je dužan u skladu s pozitivnim propisima pokrenuti postupak reizbora 

osobama kojima istječe pet godina od izbora u određeno zvanje, a nemaju ispunjene uvjete za 

izbor u više zvanje i u slučaju kada ne postoji slobodno radno mjesto za više zvanje.  

 Kada Fakultet dobije suglasnost za raspisivanje natječaja za izbor u više zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto, osoba koja je reizabrana može se prijaviti na javni natječaj bez 

obzira na to koliko je vremena proteklo od reizbora. 
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Opći uvjeti za reizbor 

 

Članak 28. 

 

 Prilikom reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docent, izvanredni profesor, redoviti 

profesor, pristupnik mora imati pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja 

kvalitete svog nastavnog rada koju provodi Sveučilište. 

 

 

Docent 

 

Članak 29. 

 

 Pristupnici koji se ponovno biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta trebaju 

ispuniti tri uvjeta koje izabiru među uvjetima za izbor u zvanje docenta i među uvjetima za 

izbor izvanrednog profesora. 

 Uz tablicu za docenta potrebno je popuniti i tablicu za izvanrednog profesora, treba 

ispuniti jedan uvjet izvanrednog profesora, a uvjeti se ne smiju preklapati. 

 

 

Izvanredni profesor 

 

Članak 30. 

 

 Pristupnici koji se ponovno biraju u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora trebaju ispuniti pet uvjeta koje izabiru među uvjetima za izbor u zvanje izvanrednog 

profesora i među uvjetima za izbor redovitog profesora. 

 Uz tablicu za izvanrednog profesora potrebno je popuniti i tablicu za redovitog 

profesora, treba ispuniti dva uvjeta redovitog profesora, a uvjeti se ne smiju preklapati. 

 

Redoviti profesor 

      

Članak 31. 

 

 Pristupnik koji se ponovno bira u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

treba ispuniti nužne uvjete Rektorskog zbora za izbor u redovitog profesora. 
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Postupak reizbora 

 

Članak 32. 

 

 Reizbor osobe na znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima, osim redovitih 

profesora u trajnom zvanju, provodi se tako da stručno povjerenstvo visokog učilišta podnosi 

stručnom vijeću visokog učilišta u kojemu je pristupnik zaposlen izvješće o radu zaposlenika 

svakih pet godina sukladno općim aktima visokog učilišta.  

 Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u istom ili višem zvanju i 

na odgovarajućem radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži reizbor. Barem jedan član 

povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojemu je zaposlen pristupnik.  

 Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza o kojima se podnosi izvješće za 

znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto propisuje 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.   

 Ako Fakultetsko vijeće ne prihvati izvješće o radu, odnosno prihvati negativno 

izvješće o radu, dvije godine nakon dana donošenja navedene odluke ponavlja se postupak 

reizbora.   

 Ako Fakultetsko vijeće i tada ne prihvati izvješće zaposlenika, dekan pokreće 

postupak redovitog otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) 

u skladu s općim propisima o radu i općim aktom Fakulteta.  

 

 

X.  Uvjeti i postupak izbora 

u naslovna zvanja 

 

Članak 33. 

 

 Fakultet može i bez sklapanja ugovora o radu izabrati u znanstveno-nastavno, 

suradničko i nastavno zvanje osobu koja ispunjava uvjete za izbor u odnosno zvanje ako 

sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog predmeta (naslovno 

zvanje). 

  

 U naslovna zvanja biraju se osobe za potrebe izvođenja nastave obveznih i izbornih 

predmeta sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih, odnosno poslijediplomskih 

studija. 

 Postupak i uvjeti izbora u naslovna zvanja istovjetni su postupku izbora u znanstveno-

nastavna, nastavna i suradnička zvanja. 
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XI. Izbor u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje provedeno na drugom 
visokom učilištu 

  

 

Članak 34. 

 Izbor u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje koje je provedeno u 
drugom visokom učilištu ne može se priznati ako nije proveden prema uvjetima koji su u 
skladu s uvjetima propisanim općim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta. 

 

 

 

XII.  Uvjeti za izbor u nastavno zvanje 

 

Opći uvjet 

 

Članak 35. 

 

 U nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te  uvjete propisane Odlukom o nužnim 

uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 

u postupku izbora u nastavna zvanja. 

 Ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto potrebno je pozitivno ocijenjeno 

nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, te ispunjene uvjete propisane Statutom. 

 

Predavač 

 

Članak 36. 

 

 U nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba 

koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor, najmanje tri godine radnog iskustva u 

struci. 

 

Viši predavač 

 

Članak 37. 

 

  U nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana  
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osoba koja ima završen diplomski studij ili stručni i specijalistički studij, ispunjene nužne 

uvjete koje propisuje Rektorski zbor, objavljene stručne radove, najmanje pet godina rada u 

struci. 

 

XIII.  Uvjeti za izbor u suradnička zvanja 

 

Suradnička zvanja 

 

Članak 38. 

 

 Suradnička zvanja su asistent i poslijedoktorand. 

 Izbor na radno mjesto asistenta i poslijedoktoranda provodi se na temelju javnog 

natječaja. 

 Stručno povjerenstvo u postupku izbora osoba u suradnička zvanja daje mišljenje 

prema mjerilima i bodovima iz tablice koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 

Pravilnika. 

 Asistent se bira iz redova najuspješnijih studenata. Asistent je dužan upisati 

poslijediplomski studij. 

 
 
 

Vrednovanje rada asistenata, poslijedoktoranada 
i mentora 

 
Članak 39. 

 
 Svake godine znanstvena organizacija ocjenjuje rad asistenta. Ocjena se temelji na 

pisanom izvješću mentora/predstojnika u kojemu se vrednuje kandidatova uspješnost u 

znanstvenom ili umjetničkom te nastavnom radu, kao i uspješnost na poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju. 

 Najmanje jednom u dvije godine poslijedoktorand podnosi izvješće Vijeću o svom 

radu temeljem kojeg se vrednuje njegova uspješnost u znanstvenom ili umjetničkom te 

nastavnom radu. Sadržaj, kriterije te postupak usvajanja izvješća propisuje Pravilnik o 

ocjenjivanju rada asistenta. 

 Ako je asistent ili poslijedoktorand dva puta ocijenjen negativno, o drugom izvješću 

mišljenje donosi Fakultetsko vijeće. Ako se drugo negativno izvješće, koje sadržava i 

očitovanje asistenta ili poslijedoktoranda, usvoji, dekan pokreće postupak redovitog otkaza 

ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). 

Najmanje jedanput u dvije godine Fakultet ocjenjuje rad mentora asistenta na temelju 

izvješća o radu te izvješća i ocjene asistenta o mentorstvu znanstvenika. Mentor koji je dva 

puta ocijenjen negativno ne može više biti imenovan za mentora. Postupak, kriteriji ocjene i 

imenovanja mentora propisuju se Statutom. 
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XIV. Uvjeti za izbor u stručna zvanja 

Stručna zvanja 

Članak 40. 

 

 Stručna zvanja i radna mjesta su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni 

savjetnik. 

 

Uvjeti za izbor 

 

Članak 41. 

 

U stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ispunjava 

uvjete za izbor sukladno Zakonu, općem aktu o ustroju radnih mjesta, te ima psihofizičke 

sposobnosti i dodatne uvjete za izbor prema potrebama pojedinog zavoda/klinike, i to kako 

slijedi: 

 

 za stručnog suradnika – visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera; 

 za višega stručnog suradnika – 5 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu 

stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima i jedan (1) znanstveni rad vezan uz struku 

objavljen u SCI-u ili najmanje pet (5) stručnih/stručno popularnih radova vezanih uz struku; 

za stručnog savjetnika – 10 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu 

stručnog suradnika/višeg stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima i dva (2) 

znanstvena rada vezana uz struku, objavljena u SCI-u ili najmanje deset (10) stručnih radova 

vezanih uz struku ili znanstveni stupanj doktora znanosti. 

 

 

XV.  Sklapanje ugovora o radu 

 

Članak 42. 

 

 Dekan s predloženikom sklapa ugovor o radu temeljem odluke Vijeća 

biomedicinskoga područja o izboru predloženika u zvanje docent i izvanredni profesor, a 

temeljem odluke Senata o izboru predloženika u zvanje redoviti profesor i redoviti profesor u 

trajnom zvanju. 

 Dekan s predloženikom u suradničkom i stručnom zvanju sklapa ugovor o radu 

temeljem odluke Fakultetskoga vijeća. Dekan s predloženikom u znanstvenom zvanju sklapa 

ugovor o radu temeljem odluke Matičnog odbora i Senata Sveučilišta u Zagrebu.  

  

 Dekan s predloženikom u nastavnom zvanju sklapa ugovor o radu temeljem odluke 

Seanata i Vijeća područja. 
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XVI.  Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 43. 

 

 Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se sukladno 

važećim propisima u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

 Ponovni izbor na radno mjesto znanstvenog savjetnika (trajno zvanje), odnosno radno 

mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za osobe zatečene u zvanju i na radnom mjestu 

znanstvenog savjetnika odnosno redovitog profesora, provest će se prema dosadašnjim 

odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskih propisa 

donesenih na temelju tog Zakona. 

 U odnosu na osobe izabrane u suradničko zvanje asistenta prema ranijim propisima, 

odredbe o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda stupaju na snagu 

dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13), te se i dalje se u naredne dvije 

godine primjenjuje automatizam kod provođenja izbora asistenta u višeg asistenta bez objave 

javnog natječaja. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama 

Fakulteta.  

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o izborima u zvanja od 

21. ožujka 2012. 

 

 

Tajnik                                                                                    Dekan  

Josip Brstilo, mag. iur.                                                            prof. dr. sc. Tomislav Dobranić 

 

 

Potpisani original Pravilnika nalazi se u Tajništvu Fakulteta. 

Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama 18. veljače 2015., te stupa na snagu 27. veljače 

2015. 

 


