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PRIMJENJIVI PROPISI I DRUGI DOKUMENTI 
 

Osnovni propis koji regulira postupak izbora u znanstveno-nastavno i suradničko radno mjesto je: 

1. Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022)  

Do donošenja Nacionalnih kriterija primjenjuju se još i : 

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - 
Narodne novine 28/2017, 72/2019, 111/2022 - „Novi Pravilnik“ 

3. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - Narodne novine 28/2017, 72/2019 -  
„Stari Pravilnik“ – primjenjuje se samo na zahtjev pristupnika ako su ispunjeni uvjeti iz 
čl. 29. st. 2  Novog Pravilnika 

4. Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
nastavna zvanja -  NN 13/2012., 24/2021., 120/2021., 119/2022 

5. Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora – NN 47/2017 

6. Upute Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje politologije za izradu 
izvješća i prikupljanje dokumentacije u postupku izbora u znanstvena zvanja 

7. Upute Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti – dodatne smjernice o izradi izvješća i dostavi dokumentacije 

8. Zaključci Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje  

9. Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja - Narodne novine 122/17 

10. Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-
nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja - Narodne novine 129/05 

11. Pravilnik o znanstvenom ustrojstvu FPZG  

12.  Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na suradnička radna mjesta FPZG 

13.  Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća 
stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora – NN  24/2021, 
119/2022 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ad 1.  Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti  
 

Kriteriji za izbor na radno mjesto 
Članak 39. 

 
(1) Na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na 
sveučilištu i znanstvenom institutu može se zaposliti osoba koja ima odgovarajući stupanj 
obrazovanja u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju, koja ispunjava Nacionalne 
kriterije za izbor na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i nastavno radno 
mjesto na sveučilištu i znanstvenom institutu (u daljnjem tekstu: Nacionalni sveučilišni, 
znanstveni i umjetnički kriteriji) te dodatne kriterije utvrđene općim aktom visokog učilišta i 
znanstvenog instituta (u daljnjem tekstu: dodatni kriteriji). 
(2) Na nastavno radno mjesto na veleučilištu može se zaposliti osoba koja ima odgovarajući 
stupanj obrazovanja u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju, koja ispunjava 
Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (u daljnjem tekstu: 
Nacionalni veleučilišni kriteriji) te dodatne kriterije utvrđene općim aktom veleučilišta. 
(3) Uz kriterije propisane u stavku 1. ovoga članka, na znanstveno-nastavno, umjetničko-
nastavno i znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je stekla akademski stupanj 
doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti u znanstvenom odnosno umjetničkom području i 
polju i koja je upisana u Upisnik znanstvenika i umjetnika. Iznimno, na umjetničko-nastavno 
radno mjesto može se, u skladu s kriterijima koje općim aktom propiše sveučilište, fakultet 
odnosno umjetnička akademija, zaposliti osoba koja nije stekla akademski stupanj doktora 
umjetnosti. 
(4) Na nastavno radno mjesto, suradničko radno mjesto asistenta i stručno radno mjesto na 
sveučilištu odnosno znanstvenom institutu može se zaposliti osoba koja je završila sveučilišni 
diplomski studij u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju. Iznimno, na nastavno 
radno mjesto na sveučilištu može se, u skladu s kriterijima koje općim aktom uređuje 
sveučilište, zaposliti osoba koja je završila stručni diplomski studij u znanstvenom području i 
polju. 
(5) Na nastavno radno mjesto predavača odnosno višeg predavača te na suradničko radno 
mjesto i stručno radno mjesto na veleučilištu može se zaposliti osoba koja je završila sveučilišni 
ili stručni diplomski studij u znanstvenom području i polju. Na nastavno radno mjesto profesora 
stručnog studija odnosno profesora stručnog studija u trajnom izboru može se zaposliti osoba 
koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom odnosno umjetničkom 
području i polju. 
(6) Na suradničko radno mjesto asistenta bira se osoba iz reda posebno uspješnih studenata. 
Iznimno, na suradničko radno mjesto asistenta u umjetničkom području može se zaposliti osoba 
koja je ostvarila posebne rezultate na umjetničkom području. Kriterije odabira na suradničko 
radno mjesto asistenta uređuje visoko učilište odnosno znanstveni institut općim aktom. 
(7) Na suradničko radno mjesto višeg asistenta može se zaposliti osoba koja je stekla 
akademski stupanj doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti u znanstvenom odnosno 
umjetničkom području i polju. Iznimno, na suradničko radno mjesto višeg asistenta u 
umjetničkom području može se zaposliti osoba koja nije stekla akademski stupanj doktora 
umjetnosti prema kriterijima koje općim aktom uređuje visoko učilište. 
(8) Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije za pojedina znanstvena odnosno 
umjetnička područja ili polja na prijedlog Rektorskog zbora i nadležnoga matičnog odbora 
donosi Nacionalno vijeće. Nacionalne veleučilišne kriterije donosi Zbor veleučilišta. 



(9) Nacionalni sveučilišni, znanstveni i umjetnički kriteriji i Nacionalni veleučilišni kriteriji 
objavljuju se u »Narodnim novinama«. Dodatni kriteriji objavljuju se na mrežnim stranicama 
visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta na hrvatskom i engleskom jeziku. 
 

Izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika na slobodno radno mjesto 
Članak 40. 

(1) Na slobodno radno mjesto na javnom visokom učilištu i javnom znanstvenom institutu 
nastavnik, znanstvenik i suradnik zapošljava se u postupku pokrenutom javnim natječajem. 
(2) Odluku o raspisivanju javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka donosi senat, fakultetsko ili 
akademijsko vijeće, vijeće veleučilišta odnosno znanstveno vijeće. Sastavni dio odluke o 
raspisivanju javnog natječaja čini odluka o imenovanju stručnog povjerenstva. 
(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od najmanje tri člana zaposlena na 
radnome mjestu više ili iste hijerarhijske razine u odnosu na radno mjesto za koje se provodi 
izbor, u istom znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju. Najmanje jedan član 
stručnog povjerenstva mora biti zaposlen na visokom učilištu ili znanstvenom institutu 
različitom od onoga za koje se provodi izbor. 
(4) Javni natječaj za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika na slobodno radno mjesto 
objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama visokog učilišta odnosno 
znanstvenoga instituta na hrvatskom jeziku te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku. Rok za prijavu na javni natječaj 
ne smije biti kraći od 30 dana od dana raspisivanja natječaja u »Narodnim novinama«. 
(5) Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku. 
(6) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni 
na natječaj zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno 
Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije te obrazloženim mišljenjem u pisanom 
obliku, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih kandidata, predlaže senatu, fakultetskom ili 
akademijskom vijeću, vijeću veleučilišta odnosno znanstvenom vijeću najboljeg kandidata, 
najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. 
(7) Senat, fakultetsko ili akademijsko vijeće, vijeće veleučilišta odnosno znanstveno vijeće 
donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva u roku od 30 dana od 
dana zaprimanja ovoga mišljenja. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti 
obrazložena. 
(8) Odluku kojom se usvaja mišljenje stručnog povjerenstva sveučilište, fakultet, umjetnička 
akademija odnosno znanstveni institut dostavlja nadležnom matičnom odboru, a veleučilište 
nadležnom matičnom povjerenstvu, najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja 
mišljenja, osim u slučaju izbora na suradničko radno mjesto. 
(9) Nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo odlukom utvrđuje 
ispunjava li predloženi kandidat Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije 
odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke. 
(10) Ako nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo ne donese odluku iz 
stavka 9. ovoga članka u propisanom roku, smatra se da kandidat ispunjava Nacionalne 
sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije. 
(11) Nakon dostave odluke iz stavka 9. ovoga članka odnosno nastupom pretpostavke iz stavka 
10. ovoga članka visoko učilište odnosno znanstveni institut s izabranim kandidatom sklapa 
ugovor o radu. U slučaju izbora suradnika na slobodno radno mjesto nakon donošenja odluke o 
usvajanju mišljenja stručnog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka visoko učilište odnosno 
znanstveni institut s izabranim kandidatom sklapa ugovor o radu. 
(12) S osobama izabranima na radna mjesta nastavnika i znanstvenika zaključuje se ugovor o 
radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. 



Trajanje izbora na radno mjesto nastavnika i znanstvenika 
Članak 41. 
(1) Izbor nastavnika odnosno znanstvenika na radno mjesto provodi se na pet godina. 
(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka nastavnik odnosno znanstvenik reizabire se na 
postojeće radno mjesto ili se izabire na više radno mjesto u skladu s člancima 42. i 43. ovoga 
Zakona. 
(3) Izborom nastavnika odnosno znanstvenika na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
izboru, znanstvenog savjetnika u trajnom izboru i profesora stručnog studija u trajnom izboru 
okončan je postupak napredovanja odnosno reizbora. 
 

Reizbor na radno mjesto nastavnika i znanstvenika 
Članak 42. 

(1) Postupak reizbora pokreće se protekom pet godina od posljednjeg izbora odnosno reizbora, 
a treba biti okončan najkasnije u roku od šest mjeseci od dana pokretanja postupka. Postupak 
reizbora pokreće se ako nastavnik odnosno znanstvenik nije, prije isteka roka na koji je izabran 
odnosno reizabran, podnio zahtjev za izbor na više radno mjesto. 
(2) Reizbor nastavnika odnosno znanstvenika provodi se prema postupku koji je člankom 43. 
ovoga Zakona propisan za izbor nastavnika odnosno znanstvenika na više radno mjesto. 
(3) Nastavnik odnosno znanstvenik reizabire se na postojeće radno mjesto ako je od posljednjeg 
izbora odnosno reizbora ispunio polovinu Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih 
kriterija odnosno Nacionalnih veleučilišnih kriterija i dodatnih kriterija za izbor na više radno 
mjesto. 
(4) Reizbor nastavnika odnosno znanstvenika na radno mjesto provodi se na pet godina. 
(5) Nastavniku odnosno znanstveniku koji nije reizabran na postojeće radno mjesto prestaje 
radni odnos u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose. 
 

Izbor na više radno mjesto nastavnika i znanstvenika 
Članak 43. 

(1) Nastavnik odnosno znanstvenik koji smatra da ispunjava kriterije za izbor na više radno 
mjesto obvezan je podnijeti zahtjev za izbor na više radno mjesto prije isteka roka na koji je 
izabran odnosno reizabran. 
(2) Postupak izbora na više radno mjesto pokreće se odlukom senata, fakultetskog ili 
akademijskog vijeća, vijeća veleučilišta odnosno znanstvenog vijeća po isteku roka na koji je 
nastavnik odnosno znanstvenik izabran odnosno reizabran. Sastavni dio odluke o pokretanju 
postupka izbora nastavnika odnosno znanstvenika na više radno mjesto čini odluka o 
imenovanju stručnog povjerenstva. 
(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od najmanje tri člana zaposlena na 
radnome mjestu više ili iste hijerarhijske razine u odnosu na radno mjesto za koje se provodi 
izbor u istom znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju. Najmanje jedan član 
stručnog povjerenstva mora biti zaposlen na visokom učilištu ili znanstvenom institutu 
različitom od onoga na kojem se provodi izbor. 
(4) Nastavnik odnosno znanstvenik obvezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za izbor 
na više radno mjesto u elektroničkom obliku, najkasnije u roku od 15 dana od pokretanja 
postupka izbora. U postupku izbora na više radno mjesto nastavnik odnosno znanstvenik 
dostavlja dokaze o postignućima ostvarenim nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora na 
radno mjesto, kojima ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije 
odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije. 
(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje ispunjava li nastavnik odnosno 
znanstvenik zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije 



odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije te podnosi senatu, fakultetskom ili 
akademijskom vijeću, vijeću veleučilišta odnosno znanstvenom vijeću obrazloženo mišljenje u 
pisanom obliku o ispunjavanju kriterija za izbor na više radno mjesto najkasnije u roku od 30 
dana od dana zaprimanja dokaza o ispunjavanju kriterija. 
(6) Senat, fakultetsko ili akademijsko vijeće, vijeće veleučilišta odnosno znanstveno vijeće 
donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva u roku od 30 dana od 
dana zaprimanja ovoga mišljenja. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti 
obrazložena. 
(7) Odluku kojom se utvrđuje kako nastavnik odnosno znanstvenik ispunjava kriterije za izbor 
na više radno mjesto sveučilište, fakultet, umjetnička akademija odnosno znanstveni institut 
dostavlja nadležnom matičnom odboru, a veleučilište nadležnom matičnom povjerenstvu u 
roku od osam dana od dana usvajanja mišljenja. 
(8) Nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo odlukom utvrđuje 
ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke 
kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave 
odluke. 
(9) Ako nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo ne donese odluku iz 
stavka 8. ovoga članka u propisanom roku, smatra se da kandidat ispunjava Nacionalne 
sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije. 
(10) Nakon dostave odluke iz stavka 8. odnosno nastupom pretpostavke iz stavka 9. ovoga 
članka visoko učilište odnosno znanstveni institut s izabranim kandidatom sklapa aneks 
ugovora o radu. 
(11) Ako se u postupku izbora na više radno mjesto utvrdi kako nastavnik odnosno znanstvenik 
ne ispunjava kriterije za izbor na više radno mjesto, najkasnije u roku od 30 dana pokreće se 
postupak reizbora na radno mjesto. 

Suradnici 
Članak 44. 

 
(1) Asistent se zapošljava na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest 
godina na visokom učilištu odnosno od pet godina na znanstvenom institutu na teret sredstava 
osnivača, projekta ili vlastitih prihoda. 
(2) Viši asistent zapošljava se na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju 
najdulje četiri godine na visokom učilištu odnosno znanstvenom institutu na teret sredstava 
osnivača, projekta ili vlastitih prihoda. 
(3) Suradnik ima pravo i obvezu: 
1. sudjelovati u izvođenju nastave, obavljanju znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti 
2. sudjelovati na znanstvenim skupovima i konferencijama 
3. sudjelovati u projektnim i drugim aktivnostima visokog učilišta odnosno znanstvenog 
instituta 
4. podnositi institucijskom mentoru izvješće o radu najmanje jednom godišnje 
5. obavljati druge poslove po nalogu mentora i čelnika visokog učilišta odnosno znanstvenog 
instituta. 
(4) Asistent ima pravo i obvezu: 
1. upisati i pohađati doktorski studij na teret visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta 
2. na vlastiti zahtjev jednom promijeniti mentora u skladu s kadrovskim mogućnostima visokog 
učilišta odnosno znanstvenog instituta. 
(5) Stavak 4. ovoga članka ne odnosi se na asistenta u umjetničkom području i asistenta na 
veleučilištu. 
 



Zatečena radna mjesta i zvanja 
Članak 111. 

(1) Nastavnik, znanstvenik ili suradnik izabran na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, 
znanstveno, nastavno ili suradničko radno mjesto prije stupanja na snagu ovoga Zakona 
nastavlja s radom na istom radnome mjestu. Rokovi za izbor ili reizbor nastavnika odnosno 
znanstvenika propisani ovim Zakonom počinju se računati danom prethodnog izbora ili reizbora 
na radno mjesto. 
(2) Nastavnik koji je prije stupanja na snagu ovoga Zakona izabran na znanstveno-nastavno 
odnosno umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju nastavlja s 
radom na radnome mjestu redovitoga profesora u trajnom izboru. Nastavnik koji je prije 
stupanja na snagu ovoga Zakona izabran na nastavno radno mjesto profesora visoke škole 
nastavlja s radom na radnome mjestu profesora stručnog studija. Nastavnik koji je prije 
stupanja na snagu ovoga Zakona izabran na nastavno radno mjesto profesora visoke škole u 
trajnom zvanju nastavlja s radom na radnom mjestu profesora stručnog studija u trajnom 
izboru. Znanstvenik koji je prije stupanja na snagu ovoga Zakona izabran na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju nastavlja s radom na radnom mjestu 
znanstvenog savjetnika u trajnom izboru. Suradnik koji je prije stupanja na snagu ovoga Zakona 
izabran na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda nastavlja s radom na radnom mjestu 
višeg asistenta. 
(3) Nastavnik, znanstvenik i suradnik koji je izabran u znanstveno-nastavno, umjetničko-
nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko ili stručno zvanje prije stupanja na snagu ovoga 
Zakona zadržava stečeno zvanje. 
(4) Nastavnik odnosno znanstvenik koji je prije stupanja na snagu ovoga Zakona navršio 65 
godina života i koji ima aneks ugovora o radu na znanstveno-nastavnom, umjetničko-
nastavnom, znanstvenom ili nastavnom radnom mjestu koje se financira sredstvima državnog 
proračuna temeljem kriterija znanstvene odnosno nastavne izvrsnosti nastavlja s radom na 
radnom mjestu do isteka roka aneksa ugovora o radu, ali najdulje do isteka akademske 
odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio 70 godina života. 
(5) Naslovni nastavnik izabran u naslovno zvanje prije stupanja na snagu ovoga Zakona 
zadržava naslovno zvanje do isteka roka iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona. 
 

Natječajni postupci 
Članak 112. 

(1) Postupak izbora ili reizbora na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, 
nastavno, suradničko ili stručno radno mjesto započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona 
vodi se prema propisima koji su važili u trenutku pokretanja postupka. 
(2) Postupak izbora u naslovno znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno ili 
suradničko zvanje započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona vodi se prema propisima koji 
su važili u trenutku pokretanja postupka. 
(3) Postupak izbora u znanstveno zvanje započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona vodi se 
prema propisima koji su važili u trenutku pokretanja postupka te se treba dovršiti najkasnije u 
roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
 

Donošenje podzakonskih propisa 
Članak 119. 

 
(5) Rektorski zbor predložit će Nacionalnom vijeću nastavne i stručne elemente Nacionalnih 
sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja 
na snagu ovoga Zakona. 



(6) Do početka važenja Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija primjenjuju 
se Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17., 72/19., 
21/21. i 111/22.), Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (»Narodne novine«, 
br. 86/10.), Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja 
(»Narodne novine«, br. 119/05.), Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za 
izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (»Narodne novine«, 
br. 129/05.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 13/12., 24/12. i 120/21.), Odluka o nužnim uvjetima 
za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna 
zvanja u području umjetnosti (»Narodne novine«, br. 61/17.), Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja (»Narodne novine«, br. 122/17 i 120/21.) i Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza 
za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna 
mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora 
(»Narodne novine«, br. 24/21.). 

_________________________________________________________________ 
 

Ad 2.  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
„NOVI“ 

I. OPĆE ODREDBE 

Predmet Pravilnika 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja. 
(2) Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisuju se po znanstvenim područjima i to za: 
– prirodne znanosti 
– biomedicinu i zdravstvo 
– tehničke znanosti 
– biotehničke znanosti 
– društvene znanosti 
– humanističke znanosti 
– interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost). 
(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i       
odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Utvrđivanje propisanih uvjeta 

Članak 2. 
(1) U postupku izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo mora utvrditi zadovoljava li 

pristupnik uvjete propisane člankom 32. stavcima 2., 3., 4. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju koji su pobliže propisani ovim Pravilnikom. 

(2) O ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo i matični odbor 
odlučuju na temelju pristupnikovih znanstvenih radova te podataka iz njegova podneska koji se 
odnose naročito na pozvana predavanja i prezentacije na međunarodnim skupovima, citiranost 
radova, sudjelovanje na seminarima na inozemnim znanstvenim institucijama, voditeljstvo 
domaćih i međunarodnih projekata, voditeljstvo pojedinih dijelova domaćih i međunarodnih 



projekata, međunarodnu mobilnost, recenziranje znanstvenih radova u međunarodnim 
časopisima, recenziranje međunarodnih znanstvenih projekata, sudjelovanje u međunarodnim 
tijelima i povjerenstvima vezanim uz znanstvenu djelatnost, mentorstvo doktoranada, priznate 
patente, autorske i uredničke knjige te članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih 
časopisa, a kako su za pojedina znanstvena područja pobliže propisani ovim Pravilnikom. U tu 
svrhu stručno povjerenstvo ili nadležni matični odbor može zatražiti mišljenje dodatnih domaćih 
ili stranih recenzenata, posebno u slučaju kad je više od polovice radova pristupnika rezultat 
sudjelovanja u kolaboracijama s velikim brojem koautora. 

(3) Izvješće o ispunjavanju uvjeta za sva znanstvena zvanja sadrži cjelovitu ocjenu 
znanstvenog doprinosa pristupnika. U postupku utvrđivanja uvjeta za izbor u zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
posebno se ocjenjuju radovi koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje nakon prethodnog 
izbora, ako odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na određeno područje ili polje nije 
drugačije određeno. 

(4) Zastupljenost (indeksiranost) časopisa u bazama podataka propisanim ovim Pravilnikom, 
čimbenike odjeka (IF, Impact factor, odnosno SJR, SCImago Journal Rank Indicator) znanstvenih 
časopisa, citiranost radova i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog 
Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim 
bazama podataka te o tome pristupniku izdaju odgovarajuće potvrde. 

(5) Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se 
izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova 
drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom. 
Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI. 

 
II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA ZA POJEDINA ZNANSTVENA PODRUČJA 
….. 

ODJELJAK 4. 
DRUŠTVENE ZNANOSTI 

Članak 17. 
(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti pristupnik mora ispunjavati 

uvjete predviđene ovim člankom, ako za određeno polje posebnim odredbama nekog drugog 
članka ovoga Pravilnika nije drugačije određeno. 

(2) Pod pojmom »znanstveni rad« (u daljnjem tekstu: »rad«) u ovom odjeljku 
podrazumijeva se znanstveni članak objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u znanstvenoj 
publikaciji s neovisnom recenzijom (engl. peer review). Urednička recenzija se ne smatra 
neovisnom recenzijom, odnosno ne smatra se dovoljnom za kategorizaciju rada kao 
znanstvenog rada. 

(3) Izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti provodi se na temelju 
kvalitativne i kvantitativne analize objavljenih znanstvenih radova pristupnika. U tu svrhu 
stručno povjerenstvo radove pristupnika razvrstava u skupine (a1), (a2) ili (a3). 

(4) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim 
časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus. Podjela znanstvenih časopisa u 
kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili 
SJR (SCImago Journal Rank Indicator) za godinu predaje rada na objavu ili godinu objave rada, 
ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika, te za predmetnu kategoriju (Subject Category) 
koja je najpovoljnija za pristupnika. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili 
Scopus za određenu godinu još nije objavljen čimbenik odjeka i kvartil, pri izboru će se koristiti 



posljednji objavljeni čimbenik odjeka i kvartil. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka 
WoSCC ili Scopus pri posljednjoj objavi podataka nije određen čimbenik odjeka i on nije 
razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4). 

(5) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim 
časopisima zastupljenima u bazama Econlit, PsycInfo, ProQuest Social Science Premium 
Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, 
Westlaw, LexisNexis, LISA - Library and Information Science Abstracts, ERIH PLUS te 
bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. Znanstveni radovi objavljeni u 
časopisima koji nisu razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) skupinu su radovi treće (a3) skupine. 

(6) Smatra se da je neka zbirka, indeks ili modul uključen u neku od baza iz stavka 3. ili 4. 
ovoga članka ako je u tu bazu uključena na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili ako 
naknadno bude uključen u tu bazu. Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je 
referiran u godini objave članka ili izdanja potvrde uredništva o prihvaćenosti i predaje članka 
na objavu. 

(7) Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u 
inozemstvu ili u Hrvatskoj su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u 
WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Zbornik 
radova se ne smatra indeksiranim u WoS-u ili Scopusu dok ne bude zastupljen u bazi. 
Znanstveni skup u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili 
akademske institucije se smatra međunarodnim ako ima međunarodni programski odbor. 
Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova, koji imaju 
domaći programski odbor, odnosno uredništvo su radovi treće skupine (a3). U zbornike prve 
skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i zbornici sa skupova kojih je izdavač ili 
suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 

(8) Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu vrednuje se kao tri (a1) rada razvrstana u 
četvrti kvartil (Q4). Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad razvrstan u četvrti 
kvartil (Q4). Znanstvena knjiga ili udžbenik čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći 
ili strani znanstveno ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi 
vrednuje se kao jedan (a2) rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a 
poglavlja u takvim knjigama vrednuju se kao jedan (a3) rad. U jednoj znanstvenoj knjizi priznaje 
se samo jedno poglavlje za potrebe izbora u znanstveno zvanje. Pri kategorizaciji knjige koja 
nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni 
doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. U knjige prve skupine (a1) razvrstane u četvrti 
kvartil (Q4) ubrajaju se i objavljene knjige kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti. 

(9) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti 
objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova 
ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova 
prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) 
može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže 
skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine. 

(10) Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu ili s istog 
znanstvenog skupa (različitih godišta) može se ostvariti najviše polovica potrebnog broja 
bodova određene skupine, osim ako se radi o znanstvenom časopisu zastupljenom u prvom 
(Q1) ili drugom (Q2) kvartilu, koji se svi uzimaju u obzir. U jednom zborniku radova sa 
znanstvenog skupa priznaje se najviše jedan rad istog autora. 



(11) Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje pristupnik može 
ostvariti najviše jednu trećinu potrebnih bodova temeljem radova objavljenih u časopisima ili 
publikacijama u kojima je u trenutku objave bio urednik ili član uredništva. 

(12) Udio doprinosa pojedinog autora u objavljenim znanstvenim radovima s više od jednog 
autora vrednuje se kao jedan rad ako rad potpisuju do tri autora. Ako rad ima četiri ili pet 
autora, onda se svakom autoru takav rad vrednuje kao polovica rada. Ako rad ima više od pet 
autora udio pojedinog autora se utvrđuje dijeljenjem broja bodova pripadajućeg rada s brojem 
autora. 

(13) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje 
jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), za izbor u svako više zvanje 
pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad objavljen nakon prethodnog 
izbora. 

(14) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika kao i za izbor u svako više zvanje 
(nakon prethodnog izbora) pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen na 
hrvatskom standardnom jeziku. 

(15) Prethodni stavak (13) ne vrijedi u izborima u znanstvena zvanja pristupnika koji su do 
trenutka pokretanja postupka izbora djelovali izvan Republike Hrvatske. 

(16) Jedan znanstveni rad može se priznati na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti 
za objavljivanje. 

(17) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način: 

Kategorija znanstvenog rada Broj bodova 

Članak a1 u Q1 ili Q2 2,00 

Članak a1 u Q3 ili Q4 1,00 

Poglavlje u knjizi a1 1,00 

Knjiga a1 3,00 

Članak a2 ili poglavlje u knjizi a2 0,75 

Knjiga a2 2,25 

Članak a3 ili poglavlje u knjizi a3 0,5 

Knjiga a3 1,5 

 
(18) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno za izbor u više zvanje 

pristupnik mora nakon izbora u prethodno zvanje ostvariti najmanje sljedeći broj bodova:: 

Znanstveno zvanje 
Potreban broj bodova 

a1 a2 a3 Ukupno 

Znanstveni suradnik 3 2 1 6 

Viši znanstveni suradnik 4 2 2 8 

Znanstveni savjetnik 5 5 1 11 



Znanstveni savjetnik – trajno zvanje 5 5 1 11 

 
(19) Stručno povjerenstvo dužno je sve radove koji se uzimaju u obzir pri izboru 

kategorizirati te svoju ocjenu kategorizacije rada obrazložiti. Rad pristupnika, bez obzira u kojoj 
bazi i publikaciji je objavljen, stručno povjerenstvo i/ili matični odbor mogu kategorizirati 
različito od kategorizacije koja mu je dana u publikaciji u kojoj je objavljen, što uključuje i 
mogućnost da rad kategoriziraju kao stručni rad. Knjige, poglavlja u knjigama te radovi 
objavljeni u zbornicima radova kategoriziraju se po istim kriterijima kao i radovi objavljeni u 
časopisima. U izvješću se navode svi pristupnikovi radovi, a ocjenjuju se i kategoriziraju samo 
radovi koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u ranijim izborima u znanstvena zvanja. Rad koji se 
uzima u obzir mora pripadati znanstvenom polju u kojem se pristupnik bira, o čemu na prijedlog 
stručnog povjerenstva odlučuje matični odbor. 

ODJELJAK 7. 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Prethodna kategorizacija radova 

Članak 41. 

Svi radovi pristupnika koji su kategorizirani prema odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17, 72/19, 21/21), odnosno propisa koji su 
utvrđivali uvjete za izbor u znanstvena zvanja prije stupanja na snagu toga Pravilnika zadržavaju 
kategorizaciju koji su dobili prema tom Pravilniku ili propisima koji su mu prethodili i ne mogu 
biti ponovno kategorizirani ili na drugi način vrednovani prema ovom Pravilniku niti odredbe ovog 
Pravilnika na bilo koji način utječu na prethodno stečena zvanja, osim ako se pravomoćnom 
sudskom presudom utvrdi da se izbor u znanstveno zvanje temeljio na kaznenom djelu 
pristupnika. 

Članak 29. izmjena i dopuna iz 2022. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
(2) Ako pristupnik to zatraži, što je moguće u razdoblju od 24 mjeseca od stupanja na snagu 

ovog Pravilnika, na njegov izbor u znanstveno zvanje primijenit će se odredbe Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17, 72/19 i 21/21). 

(3) Iznimno od odredbe stavka 1., ako to u pojedinom slučaju zatraži pristupnik, na njegov 
izbor u znanstveno zvanje mogu se primijeniti odredbe ovoga Pravilnika i prije nego što 
protekne 24 mjeseca od njegova stupanja na snagu. 

(4) Postupci izbora u znanstvena zvanja započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika 
dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(»Narodne novine« br. 28/17, 72/19 i 21/21). 

(5) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na postupke izbora u znanstvena zvanja započete 
sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja (»Narodne novine« 
br. 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/2010, 116/2010, 38/11). 

_________________________________________________________________ 
 

Ad 3.  Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja „STARI“ 

I. OPĆE ODREDBE 



Predmet Pravilnika 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja. 
(2) Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisuju se po znanstvenim područjima i to za: 
– prirodne znanosti 
– biomedicinu i zdravstvo 
– tehničke znanosti 
– biotehničke znanosti 
– društvene znanosti 
– humanističke znanosti 
– interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost). 

Utvrđivanje propisanih uvjeta 

Članak 2. 
(1) U postupku izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo mora utvrditi zadovoljava li 

pristupnik uvjete propisane člankom 32. stavcima 2., 3., 4. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju koji su pobliže propisani ovim Pravilnikom. 

(2) O ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo i matični odbor 
odlučuju na temelju pristupnikovih znanstvenih radova te podataka iz njegova podneska koji se 
odnose naročito na pozvana predavanja i prezentacije na međunarodnim skupovima, citiranost 
radova, sudjelovanje na seminarima na inozemnim znanstvenim institucijama, voditeljstvo 
domaćih i međunarodnih projekata, voditeljstvo pojedinih dijelova domaćih i međunarodnih 
projekata, međunarodnu mobilnost, recenziranje znanstvenih radova u međunarodnim 
časopisima, recenziranje međunarodnih znanstvenih projekata, sudjelovanje u međunarodnim 
tijelima i povjerenstvima vezanim uz znanstvenu djelatnost, mentorstvo doktoranada, priznate 
patente, autorske i uredničke knjige te članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih 
časopisa, a kako su za pojedina znanstvena područja pobliže propisani ovim Pravilnikom. U tu 
svrhu stručno povjerenstvo ili nadležni matični odbor može zatražiti mišljenje dodatnih domaćih 
ili stranih recenzenata, posebno u slučaju kad je više od polovice radova pristupnika rezultat 
sudjelovanja u kolaboracijama s velikim brojem koautora. 

(3) Izvješće o ispunjavanju uvjeta za sva znanstvena zvanja sadrži cjelovitu ocjenu 
znanstvenog doprinosa pristupnika. U postupku utvrđivanja uvjeta za izbor u zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
posebno se ocjenjuju radovi koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje nakon prethodnog 
izbora, ako odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na određeno područje ili polje nije 
drugačije određeno. 

(4) Zastupljenost (indeksiranost) časopisa u bazama podataka propisanim ovim Pravilnikom, 
čimbenike odjeka (IF, Impact factor, odnosno SJR, SCImago Journal Rank Indicator) znanstvenih 
časopisa, citiranost radova i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog 
Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim 
bazama podataka te o tome pristupniku izdaju odgovarajuće potvrde. 

(5) Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se 
izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova 
drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom. 
Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI. 

 
II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA ZA POJEDINA ZNANSTVENA PODRUČJA 



….. 

ODJELJAK 4. 
DRUŠTVENE ZNANOSTI 

Članak 17. 
(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti pristupnik mora ispunjavati 

uvjete predviđene ovim člankom, ako za određeno polje posebnim odredbama nekog drugog 
članka ovoga Pravilnika nije drugačije određeno. 

(2) Izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti provodi se na temelju 
kvalitativne i kvantitativne analize objavljenih znanstvenih radova pristupnika. U tu svrhu 
stručno povjerenstvo radove pristupnika razvrstava u skupine (a1), (a2) ili a3. 

(3) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim 
časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus. Podjela znanstvenih časopisa u 
kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili 
SJR (SCImago Journal Rank Indicator) za godinu predaje rada na objavu ili godinu objave rada, 
ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika, te za predmetnu kategoriju 
(Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. Ako za časopis koji je uvršten u bazu 
podataka WoSCC ili Scopus za određenu godinu još nije objavljen čimbenik odjeka i kvartil, pri 
izboru će se koristiti posljednji objavljeni čimbenik odjeka i kvartil. Ako za časopis koji je uvršten 
u bazu podataka WoSCC ili Scopus pri posljednjoj objavi podataka nije određen čimbenik odjeka 
i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4). 

(4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim 
časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, 
SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, 
LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i 
modulima uključenim u navedene baze. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu 
razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) skupinu su radovi treće (a3) skupine. 

(5) Smatra se da je neka zbirka, indeks ili modul uključen u neku od baza iz stavka 3. ili 4. 
ovoga članka ako je u tu bazu uključena na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili ako 
naknadno bude uključen u tu bazu. Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je 
referiran u godini predaje članka na objavu ili u godini objave članka. 

(6) Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u 
inozemstvu ili u Hrvatskoj (ako su inozemni sudionici autori najmanje jedne trećine objavljenih 
radova) su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili 
Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Znanstveni skup u 
organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili akademske institucije se 
smatra međunarodnim ako ima međunarodni organizacijski odbor ili uredništvo. Znanstveni 
radovi objavljeni u zbornicima radova s ostalih skupova su radovi treće skupine (a3). U zbornike 
prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i zbornici sa skupova kojih je 
organizator ili suorganizator Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 

(7) Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili je objavljena kod međunarodno 
uglednog znanstvenog izdavača vrednuje se kao tri (a1) rada razvrstana u četvrti kvartil (Q4). 
Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad razvrstan u četvrti kvartil (Q4). 
Znanstvena knjiga čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći ili strani znanstveno 
ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) 
rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlja u takvim knjigama 
vrednuju se kao jedan (a3) rad. Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili 
Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te 



znanstveni ugled izdavača. U knjige prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju 
se i knjige objavljene u znanstvenim publikacijama kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti. 

(8) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti 
objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova 
ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova 
prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) 
može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže 
skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine. 

(9) Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu može se ostvariti 
najviše polovica potrebnog broja bodova određene skupine, osim ako se radi o znanstvenom 
časopisu zastupljenom u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu, koji se svi uzimaju u obzir. U 
jednom zborniku radova sa znanstvenog skupa vrednuje se najviše dva rada istog autora. 

(10) Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje pristupnik može 
ostvariti najviše jednu trećinu potrebnih bodova temeljem radova objavljenih u časopisima ili 
publikacijama u kojima je u trenutku objave bio urednik ili član uredništva. 

(11) Članci ili knjige objavljeni na temelju istraživanja za potrebe izrade magistarskog 
znanstvenog rada ili disertacije vrednuju se kao i svi ostali radovi. 

(12) Udio doprinosa pojedinog autora u objavljenim znanstvenim radovima s više od jednog 
autora vrednuje se kao jedan rad ako rad potpisuju do tri autora. Ako rad ima četiri ili pet 
autora, onda se svakom autoru takav rad vrednuje kao polovica rada. Ako rad ima više od pet 
autora udio pojedinog autora se utvrđuje dijeljenjem broja jedan s brojem autora. 

(13) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje 
jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), za izbor u svako više zvanje 
pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad objavljen nakon prethodnog 
izbora. 

(14) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje 
jedan znanstveni rad objavljena na hrvatskom standardnom jeziku, a za izbor u svako više 
zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen na hrvatskom 
standardnom jeziku nakon prethodnog izbora. 

(15) Ako pristupnik to zatraži, od broja bodova propisanih odredbom stavka 18. ovoga 
članka može trećinu potrebnih bodova ostvariti na temelju radova koji nisu ocijenjeni odnosno 
bodovani u prethodnom izboru ili na temelju viška bodova koje je ostvario u prethodnom 
izboru. Radovi koji nisu ocjenjivani odnosno bodovani te višak ostvarenih bodova utvrđuje se 
temeljem odredbi ovoga Pravilnika. 

(16) Jedan znanstveni rad može se priznati na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti 
za objavljivanje. 

(17) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način: 

Kategorija znanstvenog rada Broj bodova 

Članak a1 u Q1 ili Q2 2,00 

Članak a1 u Q3 ili Q4 1,00 

Poglavlje u knjizi a1 1,00 

Knjiga a1 3,00 



Članak a2 ili poglavlje u knjizi a2 0,75 

Knjiga a2 2,25 

Članak a3 ili poglavlje u knjizi a3 0,5 

Knjiga a3 1,5 

 
(18) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno za izbor u više zvanje 

pristupnik mora nakon izbora u prethodno zvanje ostvariti najmanje sljedeći broj bodova: 

Znanstveno zvanje 
Potreban broj bodova 

a1 a2 a3 Ukupno 

Znanstveni suradnik 3 2 1 6 

Viši znanstveni suradnik 4 2 2 8 

Znanstveni savjetnik 5 5 1 11 

Znanstveni savjetnik – trajno zvanje 3 4 1 8 

 
(19) Stručno povjerenstvo dužno je sve radove koji se uzimaju u obzir pri izboru 

kategorizirati te svoju ocjenu kategorizacije rada obrazložiti. Rad koji nije 
kategoriziran/indeksiran u bazi WoSCC ili Scopus stručno povjerenstvo i/ili matični odbor mogu 
kategorizirati različito od kategorizacije koja mu je dana u publikaciji u kojoj je objavljen, što 
uključuje i mogućnost da rad kategoriziraju kao stručni rad. Knjige, poglavlja u knjigama te 
radovi objavljeni u zbornicima radova kategoriziraju se po istim kriterijima kao i radovi 
objavljeni u časopisima. U izvješću se navode svi pristupnikovi radovi, a ocjenjuju se i 
kategoriziraju samo radovi koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u ranijim izborima u 
znanstvena zvanja. Rad koji se uzima u obzir mora pripadati znanstvenom polju u kojem se 
pristupnik bira, o čemu na prijedlog stručnog povjerenstva odlučuje matični odbor. 

ODJELJAK 7. 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Prethodna kategorizacija radova 

Članak 41. 
Svi radovi određenog pristupnika koji su kategorizirani prema odredbama Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 
71/10, 116/10 i 38/11), odnosno propisa koji su utvrđivali uvjete za izbor u znanstvena zvanja 
prije stupanja na snagu toga Pravilnika, nakon njegova prestanka važenja zadržavaju 
kategorizaciju koji su dobili prema tom Pravilniku ili propisima koji su mu prethodili i ne mogu 
biti ponovno kategorizirani ili na drugi način vrednovani prema ovom Pravilniku niti odredbe 
ovog Pravilnika na bilo koji način utječu na prethodno stečena zvanja, osim ako se 
pravomoćnom sudskom presudom utvrdi da se izbor u znanstveno zvanje temeljio na kaznenom 
djelu pristupnika. 

Usklađivanje s odredbama ovoga Pravilnika 



Članak 42. 
(1) Rektorski zbor će u skladu s odredbom članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. stavka 2. točke 
3., članka 93. i članka 94. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu 
ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se na sveučilištima, fakultetima i akademijama uređuju 
uvjeti za izbor na znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna i nastavna radna mjesta uskladiti 
s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim 
odredbama. 

(2) Vijeće veleučilišta i visokih škola će u skladu s odredbom članka 106. stavak 4. točke 1. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. 
stavka 2. točke 3. i članka 98. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu 
ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se uređuju uvjeti za izbor na nastavna i umjetničko 
nastavna radna mjesta na veleučilištima i visokim školama uskladiti s odredbama ovoga 
Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim odredbama. 

(3) Znanstveni instituti će u skladu s odredbom članka 41. stavka 8. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbom članka 26. stavka 2. toga Zakona, u 
roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe statuta i drugih 
općih akata kojima se na institutima uređuju izbori na znanstvena radna mjesta uskladiti s 
odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tih akata u skladu s navedenim zakonskim 
odredbama. 

(4) Područno vijeće za humanističke znanosti će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 
snagu ovoga Pravilnika provesti postupak kategorizacije domaćih časopisa i drugih publikacija 
u skladu s odredbama članka 30. ovoga Pravilnika te Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj podnijeti prijedlog kategorizacije domaćih časopisa i drugih 
publikacija iz članka 31. ovoga Pravilnika. 

Stupanje na snagu i primjena Pravilnika 

Članak 43. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 
38/11). 

(3) Ako pristupnik kojem je od dana izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 
odnosno višeg znanstvenog suradnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više 
od 30 mjeseci to zatraži, na njegov izbor u znanstveno zvanje primijenit će se odredbe Pravilnika 
o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 
71/10, 116/10 i 38/11). Ako je pristupniku koji se bira u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika do dana 
stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više od 30 mjeseci on za izbor u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju mora ispuniti polovicu uvjeta koji su propisani kao 
razlika između uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika propisanih 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 
138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11) i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

(4) Na izbore u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika ovaj Pravilnik počet će se 
primjenjivati 30 mjeseci nakon dana njegova stupanja na snagu, a do tada će se na te izbore 
primjenjivati uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne 
novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 



_________________________________________________________________ 
 
 

Ad 4.  Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
nastavna zvanja 

 
OPĆI UVJETI 

I. 
Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno 
predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja 
propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. 
 

PREDAVAČ 
II. 

U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 98. stavka 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 
198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te opće uvjete i sljedeće uvjete: 
Pristupnik treba ispunit dva (2) od sljedećih pet (5) uvjeta: 
1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti; 
2. da je održao jedno (1) javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja 
struke iz koje se provodi postupak izbora u zvanje predavača; 
3. da je objavio ukupno najmanje dva (2) stručna ili jedan (1) znanstveni rad (pri čemu stručni 
radovi ne mogu bit prikazi), ili dva (2) prijevoda stručnih ili znanstvenih tekstova vezanih uz 
struku koju predavač predaje, odnosno književnih tekstova u slučaju da se predavač bira iz 
područja znanosti o jeziku i književnosti, odnosno jedan (1) stručni ili znanstveni rad i jedan (1) 
prijevod; 
4. da je sudjelovao na najmanje jednom (1) seminaru ili radionici za stručno usavršavanje s 
odgovarajućom potvrdom, ili da je aktivno sudjelovao u organizaciji ili vođenju ekipa 
međunarodnog, nacionalnog ili sveučilišnog sportskog natjecanja studenata, (samo za izbor 
nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu); 
5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma 
pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem 15 kontakt sati u 
predavanjima ili 20 kontakt sati u seminarima ili 30 kontakt sati u vježbama, ili kombinirano 
odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja koji u 
ekvivalentu iznosi najmanje 81 radni sat u nastavi 
 

VIŠI PREDAVAČ 
III. 

U nastavno zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. 
stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 
123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i uvjete za nastavno zvanje predavača te sljedeće 
uvjete: 
- da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje višeg predavača, izvodio 
nastavu na nekom visokom učilištu i to barem 30 kontakt sati u predavanjima ili 40 kontakt sati 
u seminarima ili 60 kontakt sati u vježbama, ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati 



nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja, koji u ekvivalentu iznosi najmanje 162 radnih 
sati u nastavi. 
- da je objavila najmanje tri (3) stručna ili znanstvena rada. 
Uz navedene uvjete pristupnik treba ispuniti još tri (3) uvjeta od sljedećih šest (6) uvjeta: 
1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti; 
2. da je na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja/vježbe kao nastavni tekst, 
koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva; 
3. da je autor ili koautor u barem jednoj značajnijoj studiji ili opsežnijem radu (npr. udžbenik, 
nastavna skripta, rječnik) 
4. da je sudjelovao sveukupno u najmanje dvije (2) od sljedećih stručnih aktivnosti: 
• recenzija ili lektura radova objavljenih u stručnim/znanstvenim časopisima; 
• konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika stranog jezika); 
• organizacija i aktivno sudjelovanje u stručnom odnosno studijskom putovanju s izvođenjem 
nastave; 
• organizacija gostovanja stranih predavača; 
• organizacija i aktivno sudjelovanje u ljetnoj školi s programom cjelodnevne nastave; 
• da je u nastavnom zvanju predavača održao najmanje dva (2) ciklusa stručnog usavršavanja 
ili barem jedan (1) tečaj stranog jezika (samo za izbor nastavnika stranog jezika); 
• aktivno sudjelovanje u organizaciji ili vođenju ekipa na najmanje dva (2) međunarodna, 
nacionalna ili međusveučilišna sportska natjecanja studenata (samo za izbor nastavnika za 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu). 
5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili stručnim 
skupovima od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu; 
6. da je aktivno sudjelovao u radu strukovnih odnosno studentskih sportskih udruga odnosno 
organizacija, s tri (3) sudjelovanja u ljetnim sportskim školama (samo za izbor nastavnika za 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu), odnosno s tri (3) sudjelovanja na seminarima stručnog 
usavršavanja, radionicama, konferencijama i sl. s odgovarajućom potvrdom; 
… 

____________________________________________________ 
 

Ad 5) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora  

....... 

Članak 19. 
Ovlaštena znanstvena organizacija dužna je dostaviti matičnom odboru: 
– zahtjev za izbor u znanstveno zvanje, 
– odluku o imenovanju stručnog povjerenstva, 
– izvješće stručnog povjerenstva koje treba sadržavati: 
a) biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o narodnosti i državljanstvu 

pristupnika, o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih 
jezika, dosadašnjem kretanju u službi, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni 
rad), 

b) znanstvenu djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka ili 
suradnička zvanja, podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni 
radovi relevantni za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstvenim projektima domaćim i 



inozemnim); podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima, te vođenju 
magistarskih i doktorskih radova; u izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove 
temeljem kojih pristupnik ispunjava uvjete koje utvrđuje Nacionalno vijeće za izbor u zvanje, 

c) popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova upisanih 
u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis, 

d) po potrebi matični odbor može od stručnog povjerenstva zatražiti i same radove koji 
predloženika kvalificiraju za određeno znanstveno zvanje, 

e) zaključak, mišljenje i prijedlog povjerenstva, 
f) povjerenstvo je dužno utvrditi da li pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 

zvanje, 
g) mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije, 
h) u određenim argumentiranim slučajevima matični odbor može od stručnog povjerenstva 

zatražiti »provjeru sumnje na plagijat« za pojedine radove predloženika. 
 
Propisanu dokumentaciju za predloženika znanstvena organizacija matičnom odboru 

dostavlja u jednom izvornom primjerku i u elektroničkom obliku. 
 

Ad 6) Upute Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje politologije za izradu 
izvješća i prikupljanje dokumentacije u postupku izbora u znanstvena zvanja  

 



 





 



 
 



 
 
 
 
 
 
  
 



Ad 7) Upute Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti – dodatne smjernice o izradi izvješća i dostavi dokumentacije  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 8)  Zaključci Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje 

 

 
 



 
 

Ad 9.  Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122/17) 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom odlukom propisuju se uvjeti za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti 

pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 



Uvjeti koje pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje mora ispuniti 
utvrđuju se kao opći i posebni uvjeti. 

Opći uvjeti utvrđuju se kao obvezatni uvjeti koje pristupnik nužno mora ispuniti da bi bio 
izabran u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje. 

Posebni uvjeti razvrstani su prema tri kriterija vrednovanja nastavnog, znanstveno-
stručnog i institucijskog rada pristupnika u tri skupine uvjeta (A, B, C). Minimalni broj posebnih 
uvjeta koje pristupnik mora ispuniti za izbor u određeno znanstveno-nastavno zvanje utvrđuju 
se posebno prema svakom kriteriju, odnosno unutar svake skupine uvjeta. 

Opći i posebni uvjeti, ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, ostvaruju se 
kumulativno, dakle ne samo od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje. 

OPĆI UVJETI 
Članak 2. 

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta moraju imati 
pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. 

Oblik i način provedbe nastupnog predavanja za znanstveno-nastavno zvanje docenta 
propisuje Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj. 

Članak 3. 
Pristupnici koji se biraju u viša znanstveno-nastavna zvanja moraju ispunjavati opći uvjet da 

su u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu izvodili nastavu: 
• za izbor u zvanje izvanrednog profesora u ukupnom opsegu od najmanje 300 norma sati 
• za izbor u zvanje redovitog profesora u ukupnom opsegu od najmanje 600 norma sati 
• za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u ukupnom opsegu od najmanje 900 

norma sati. 

Članak 4. 
Pristupnici koji su u postupku izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene 

rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene 
rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište. 

POSEBNI UVJETI 
Članak 5. 

Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti su: 
A. kriterij nastavnog doprinosa; 
B. kriterij znanstveno-stručnog doprinosa; 
C. kriterij institucijskog doprinosa. 
Institucijski doprinos smatra se znanstveno-stručnim doprinosom pristupnika u djelovanju 

sveučilišnih i drugih akademskih institucija. 
Pristupnik za izbor u određeno znanstveno-nastavno zvanje mora, unutar kriterija 

vrednovanja nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti, ispuniti minimalni broj posebnih uvjeta 
koji je naveden u tablici. 

 

Tablica: MINIMALNI BROJ POSEBNIH UVJETA PREMA KRITERIJIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-
NASTAVNA ZVANJA 



Znanstveno-nastavno zvanje 
A. Kriterij 
nastavnog 
doprinosa 

B. Kriterij 
znanstveno--stručnog 

doprinosa 

C. Kriterij 
institucijskog 

doprinosa 

Docent 

1 1 0 

Moguće je ispuniti oba uvjeta u jednoj 
skupini  

Izvanredni profesor 2 2 0 

Redoviti profesor 3 3 1 

Redoviti profesor u 
trajnom zvanju 4 4 2 

 
 
Posebni uvjeti opisani su u članku 6. ove odluke. 

Članak 6. 

A. Kriterij nastavnog doprinosa 

1. Uvjet mentorstva ili komentorstva pri izradi završnih ili diplomskih radova 
• Da je bio mentor ili komentor u izradi najmanje dva obranjena završna ili diplomska rada 
(uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je pod njegovim mentorstvom ili 
komentorstvom, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, obranjeno najmanje 5 
završnih ili diplomskih ili poslijediplomskih specijalističkih radova (uvjet za izbor u viša 
znanstveno-nastavna zvanja). 

2. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme završnog ili 
diplomskog rada 
• Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjenog 
završnog ili diplomskog rada, objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz područja teme 
završnog ili diplomskog rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je u koautorstvu sa 
studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjenoga završnog ili diplomskog ili 
poslijediplomskoga specijalističkog rada, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno 
zvanje, objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz područja teme završnog ili 
diplomskog ili specijalističkog rada (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja). 

3. Uvjet usavršavanja u znanstvenom području ili struci ili nastavi 
• Da se nakon diplomiranja u svom znanstvenom području ili nastavi ili struci usavršavao na 
sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u zemlji ili inozemstvu, uključujući i boravak u 
inozemstvu u sklopu programa poslijediplomskog (specijalističkog ili doktorskog) studija, u 
ukupnom trajanju od najmanje tri mjeseca (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da se 
usavršavao u svom znanstvenom području ili struci ili nastavi na sveučilišnim ili znanstvenim 
institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje šest mjeseci (uvjet za izbor u 
zvanje izvanrednog profesora), odnosno u ukupnom trajanju od devet mjeseci (uvjet za izbor u 
zvanje redovitoga profesora), odnosno u ukupnom trajanju od godine dana (uvjet za 
redovitoga profesora u trajnom zvanju). 



4. Uvjet objavljivanja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika u 
autorstvu ili koautorstvu 
• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje 
u autorstvu ili koautorstvu objavio znanstvenu knjigu, sveučilišni udžbenik ili sveučilišni 
priručnik. 

5. Uvjet inoviranja nastavnog sadržaja 
• Da je sudjelovao u inoviranju nastavnog sadržaja na barem jedan od sljedećih načina: 
– da je kao član povjerenstva sudjelovao u izradi akreditiranoga novog studijskog programa; 
– da je uveo novi kolegij koji je prihvaćen od nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta; 
– da je na web-stranici ili na sučelju za e-učenje postavio recenzirane nastavne materijale iz 
najmanje jednog kolegija, koji su prihvaćeni od nadležnog stručnog tijela visokog učilišta; 
– da je uveo nove eksperimentalne ili praktične nastavne metode na preddiplomskom, 
diplomskom ili poslijediplomskom studiju uz odobrenje nadležnoga stručnog tijela visokog 
učilišta. 

6. Uvjet mentorstva pri izradi doktorskih disertacija 

• Da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, pod njegovim mentorstvom ili 
komentorstvom obranjena najmanje jedna doktorska disertacija. 

7. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme doktorskog rada 
• Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjene 
doktorske disertacije ili nastavnik kod kojega je tijekom doktorskog studija slušao ili polagao 
ispit, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje jedan 
znanstveni ili stručni rad iz područja teme doktorske disertacije. 

8. Uvjet recenziranja studijskih programa, odnosno članstva u povjerenstvu za reakreditaciju 
studijskih programa 
• Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan studijski program, odnosno da je kao član 
sudjelovao u radu barem jednog povjerenstva za reakreditaciju studijskog programa. 

9. Uvjet recenziranja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika 
• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje 
bio recenzent barem jedne znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog 
priručnika. 

10. Uvjet koordiniranja suradnje s nastavnim bazama 
• Da je institucionalno koordinirao suradnju s nastavnim bazama ili mrežama nastavnih baza 
(pokušališta, hospitacije u školama, praktični rad u bolnicama, praktični rad u tijelima i 
ustanovama javne i državne uprave te županijske i lokalne samouprave, ustanova u kulturi, 
gospodarskim subjektima itd.). 

B. Kriterij znanstveno-stručnog doprinosa 

1. Uvjet prezentiranja radova na znanstvenim ili stručnim skupovima (domaćim i 
međunarodnim) 
• Da je kao autor ili koautor putem postera ili usmenog izlaganja prezentirao najmanje tri rada 
na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima (uvjet za izbor u zvanje 
docenta), odnosno da je kao autor ili koautor putem postera ili usmenog izlaganja, nakon 



izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, prezentirao najmanje pet radova na 
znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih najmanje dva na međunarodnim znanstvenim ili 
stručnim skupovima (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja). 
Međunarodnim skupom u smislu ovog kriterija (uvjeti B1 i B2) smatra se skup koji se održava u 
inozemstvu, a ako se održava u Hrvatskoj drži se uvjeta znanstvenog djelovanja i izlaganja na 
najmanje jednom svjetskom jeziku. 

2. Uvjet pozvanog predavanja na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu 
• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje 
bio pozvani predavač na barem jednom međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu. 

3. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstve-no-istraživačkih projekata MZOS-a 

(odnosi se na znanstveno-istraživačke projekte koji su do kraja 2014. godine realizirani uz 
financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) te drugih znanstveno-istra-
živačkih projekata. 
• Da je kao znanstveni novak ili istraživač sudjelovao u realizaciji znanstveno-istraživačkih 
projekta MZOS-a ili drugih znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od Europske 
agencije za znanost, tijela državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet za izbor u 
zvanje docenta), odnosno da je bio voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOS-a ili 
nekoga drugog znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od Europske agencije za 
znanost, tijela državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet za izbor u viša znanstveno-
nastavna zvanja). 

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstvenog programa znanstvenih centara 
izvrsnosti, europskih i međunarodnih kompetitivnih projekta i projekata Hrvatske zaklade za 
znanost 
• Da je bio voditelj ili da je sudjelovao kao suradnik u znanstvenom programu znanstvenog 
centra izvrsnosti, odnosno da je bio voditelj ili da je sudjelovao kao suradnik u europskom i 
međunarodnom kompetitivnom projektu ili projektu Hrvatske zaklade za znanost. 

5. Uvjet uređivanja zbornika 
• Da je bio urednik najmanje jednog zbornika radova sa znanstvenog skupa ili zbirne 
znanstvene knjige ili gostujući urednik u specijalnom izdanju znanstvenog časopisa. 

6. Uvjet recenziranja članaka u časopisima i zbornicima 
• Da je za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne 
znanstvene publikacije recenzirao najmanje 3 članka (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno 
da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, za znanstvene ili stručne 
časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije recenzirao 
najmanje 5 članaka (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja). 

7. Uvjet recenziranja projekata 
• Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan kompetitivni projekt na nacionalnoj ili na 
međunarodnoj razini u kategoriji istraživačkih, razvojnih ili stručnih projekata ili da je bio 
recenzent (izvjestitelj) u znanstvenom panelu Hrvatske zaklade za znanost. 

8. Uvjet članstva u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenog skupa 
• Da je bio član organizacijskog ili programskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa (tj. 
skupa u kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri zemlje, a organizacijski ili programski odbor 



ima članove iz tri države) ili da je bio predsjednik organizacijskog ili programskog odbora 
domaćega znanstvenog skupa. 

9. Uvjet objavljivanja stručnih radova 
• Da je kao autor ili koautor objavio najmanje tri stručna rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), 
odnosno da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje tri 
stručna rada ili rada u zborniku znanstveno-stručnog skupa (uvjet za izbor u viša znanstveno-
nastavna zvanja). 

10. Uvjet dobivanja međunarodne ili istaknute domaće nagrade ili priznanja za znanstveni, 
nastavni ili stručni rad 
• Da je za znanstveni ili nastavni ili stručni rad dobio međunarodnu nagradu ili priznanje ili 
istaknutu domaću nagradu ili priznanje. Istaknutom domaćom nagradom ili priznanjem u 
smislu ovog uvjeta smatraju se nagrade i priznanja koje dodjeljuju državna tijela, te nacionalne 
znanstvene i kulturne institucije. 

11. Uvjet sudjelovanja u programima popularizacije znanosti 
• Da je sudjelovao u aktivnostima popularizacije znanosti, kojima se potiče dijalog znanstvene 
zajednice sa zainteresiranom publikom o znanosti i znanstvenom obrazovanju (popularno-
znanstvena predavanja, tribine, radionice, festival znanosti, prigodne manifestacije, rad u 
časopisima za popularizaciju znanosti, edukacijski projekti, osmišljeni medijski istupi itd.). 

C. Kriterij institucijskog doprinosa 

1. Uvjet obnašanja čelne dužnosti 
• Da je obnašao čelnu dužnost na visokom učilištu ili čelnu dužnost u strukovnoj ili znanstvenoj 
asocijaciji na nacionalnoj ili međunarodnoj razini iz svojeg znanstvenog područja ili čelnu 
dužnost u široj akademskoj zajednici. Čelnim dužnostima na visokom učilištu smatraju se 
dužnosti rektora, prorektora, dekana, prodekana, pročelnika sveučilišnog odjela, zamjenika 
pročelnika sveučilišnog odjela i povjerenika za određeni djelokrug rada na sveučilišnom odjelu. 

2. Uvjet obnašanja voditeljske dužnosti na ustrojbenoj jedinici visokog učilišta 
• Da je obnašao voditeljsku dužnost na ustrojbenoj jedinici visokog učilišta (voditelj odsjeka, 
fakultetskog odjela, centra, zavoda, katedre i sličnih ustrojbenih jedinica). 

3. Uvjet članstva u sveučilišnim tijelima i voditeljstva u tijelima na sastavnici 

• Da je temeljem imenovanja u barem jednom mandatu bio član tijela Rektorskog zbora, 
sveučilišnih tijela ili voditelj tijela na sastavnici (odbori, povjerenstva, radne skupine i sl.) ili 
voditelj poslijediplomskoga sveučilišnog ili poslijediplomskog specijalističkog studija. 

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji sveučilišnih razvojnih projekata ili drugih stručnih 
projekta 
• Da je bio voditelj ili suradnik na sveučilišnom razvojnom projektu ili drugom stručnom 
projektu kojim se postiže transfer znanja i tehnologija, međuinstitucijska suradnja, odnosno 
povezivanje akademske s društvenom i gospodarskom zajednicom. 

5. Uvjet sudjelovanja u vođenju alumni udruga 
• Da je bio član sveučilišnog tijela alumni udruge ili voditelj alumni udruge na sastavnici. 

6. Uvjet sudjelovanja u izradi i/ili izvedbi programa cjeloživotnog obrazovanja 



• Da je kao voditelj povjerenstva sudjelovao u izradi i/ili izvedbi prihvaćenog programa 
cjeloživotnog obrazovanja 

7. Uvjet sudjelovanja u izradi i izvedbi programa transfera znanja i tehnologije 
• Da je sudjelovao u izradi i izvedbi programa transfera znanja i tehnologije. 

8. Uvjet članstva u međunarodnim ili nacionalnim tijelima za znanost i visoko obrazovanje 
• Da je bio član međunarodnih ili nacionalnih tijela za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno 
vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Akreditacijski savjet AZVO-a, 
nacionalna područna znanstvena vijeća, matični odbori i druga tijela nadležna za znanost i 
visoko obrazovanje koja imenuju tijela državne uprave). 

9. Uvjet članstva u uredništvu znanstvenih i stručnih časopisa 
• Da je bio najmanje tri godine član uređivačkog odbora znanstvenog ili stručnog časopisa ili 
drugih serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija. 

10. Uvjet dobivanja nagrade ili priznanja akademskih institucija i udruga 
• Da je dobio nagradu ili priznanje koje dodjeljuje sveučilište, sveučilišne sastavnice, 
akademske institucije te strukovne, znanstvene ili znanstveno-stručne udruge. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 7. 

(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
(2) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za 

ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
(»Narodne novine«, br. 106/06 i 127/06). 

(3) Iznimno, na zahtjev pristupnika koji se, u roku od 30 mjeseci od stupanja na snagu ove 
odluke, prvi put bira u znanstveno-nastavno zvanje docenta, odnosno na zahtjev pristupnika 
kojem je od dana izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili izvanrednog profesora do 
dana stupanja na snagu ove odluke proteklo najmanje 30 mjeseci na njegov izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje primijenit će se odredbe Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (»Narodne 
novine«, br. 106/06 i 127/06). 

(4) Ako je pristupniku koji se bira u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 
trajnom zvanju od izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora do dana stupanja 
na snagu ove odluke proteklo najmanje 30 mjeseci, on za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora u trajnom zvanju mora ispuniti više od polovice uvjeta koji su za to 
znanstveno-nastavno zvanje propisani ovom Odlukom. 

_________________________________________________________________ 
 
 

Ad 10. Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-
nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja  

 
Članak 1. 



Pristupnik koji se prvi put bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno i nastavno 
zvanje uz uvjete koje propisuje Rektorski zbor, moraju imati od Povjerenstva Stručnog vijeća 
visokog učilišta potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. 
Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo od najmanje tri člana iz pristupnikova 
znanstvenog odnosno umjetničkog polja, koje imenuje ovlašteno stručno vijeće. 
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se pristupnik 
bira. 
 

Članak 2. 
Stručno povjerenstvo iz članka 1. stavka 3. ove Odluke predložiti će pristupnicima temu i termin za 
održavanje nastupnog predavanja. Predložena tema nastupnog predavanja mora biti u okviru 
redovite nastave iz predmeta koji je u polju za koji se pristupnik bira. 
Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka predložit će dekanu visokog učilišta koje provodi 
postupak izbora u odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno odnosno nastavno 
zvanje dogovoreni naslov teme i termine za održavanje nastupnog predavanja. 
Dekan visokog učilišta iz stavka 2. ovog članka utvrdit će termin za održavanje nastupnog 
predavanja i o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo i pristupnika. 
 

Članak 3. 
Nastupno predavanje mora biti oglašeno na oglasnim pločama i web-stranicama: 
a) visokog učilišta koje provodi natječajni postupak 
b) Rektorata Sveučilišta 
 

Članak 4. 
Nastupno se predavanje održava u okviru redovite nastave pred nastavnicima i studentima visokog 
učilišta koje je raspisalo natječaj. Na predavanje se mogu pozvati i druge osobe. 
Nastupno predavanje obvezno slušaju članovi stručnog povjerenstva, studenti i još najmanje pet 
sveučilišnih nastavnika stručnog vijeća visokog učilišta na kojem se pristupnik bira. 
 

Članak 5. 
Nastupno predavanje mora trajati jedan nastavni sat, a održavaju ga svi pristupnici koji su se javili 
na natječaj, ako zadovoljavaju ostale uvjete predviđene za izbor u zvanje za koje je natječaj 
raspisan. 
 

Članak 6. 
Nakon održanog nastupnog predavanja održava se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku 
postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. 
 

Članak 7. 
Nakon održanog nastupnog predavanja i rasprave iz članka 6. ove Odluke, stručno povjerenstvo 
daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju koje se obavezno prilaže izvješću i prijedlogu 
povjerenstva za izbor pristupnika u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-
nastavno odnosno nastavno zvanje. 
Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu predloženikovih sposobnosti, a odnosi se 
naročito na: 



a) stručnu kompetentnost predavača, 
b) pobuđivanje interesa za predmet, 
c) primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija, 
d) govorničke vještine, 
e) korištenje nastavnih pomagala, 
f) druga zapažanja. 

Ocjenu kao i prijedlog potpisuju svi članovi povjerenstva. 
 

Članak 8. 
Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u 
znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko--nastavno odnosno nastavno zvanje. 
 

Članak 9. 
Troškove postupka izbora i nastupnog predavanja snosi visoko učilište koje je raspisalo natječaj. 
 

 
____________________________________________________ 

 
 

Ad 11. Pravilnik o znanstvenom ustrojstvu FPZG  

 
Članak 30. 

 
… 
Prilikom provođenja izbora povjerenstvo je dužno uzeti u obzir prije svega ukupne znanstvene i 
stručne potencijale kandidata. 
 

Članak 31. 
 
U postupku izbora novih zaposlenika u znanstveno-nastavna, nastavna ili suradnička radna mjesta 
povjerenstvo za izbor dužno je obaviti razgovor sa svakim kandidatom koji udovoljava uvjetima 
natječaja. 
Svaki kandidat koji je izabran u uži izbor dužan je održati javno predavanje kojem mogu 
prisustvovati svi članovi vijeća u kojem će povjerenstvu predstaviti svoj objavljeni ili neobjavljeni 
znanstveni rad, istraživanje, projekt, doktorsku disertaciju ili drugi oblik relevantnog znanstvenog 
rada.  
… 

____________________________________________________ 

 
 

Ad 12.Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na suradnička radna mjesta FPZG 

 
UVJETI ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENTA 



 
Članak 3. 

Na suradničko radno mjesto asistenta biraju se  kandidati koji nemaju doktorat znanosti. 
 

Članak 4. 
Za izbor u suradničko zvanje asistenta kandidat mora imati objavljene radove koji zajedno u zbroju 
imaju vrijednost od najmanje 1,5 boda sukladno kriterijima klasifikacije radova i dodjele bodova 
navedenim u članku 17. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017, 72/2019., 
21/2021.) te članku 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (NN 111/2022).  
Kandidat 1,5 bod može ostvariti radovima iz a1, a2 i a3 kategorija radova. 
 

Članak 5. 
Za izbor u suradničko zvanje asistenta kandidat mora imati ostvarenu najmanje jednu od 
navedenih aktivnosti: 
Sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji s izlaganjem, 
Sudjelovanje u radu ljetne ili zimske škole sa temom iz područja društvenih znanosti ili metoda 
društvenih znanosti, 
Sudjelovanje na radionici ili seminaru iz područja društvenih znanosti, 
Objavljen jedan stručni rad iz područja društvenih znanosti, 
Objavljen jedan prikaz knjige iz društvenih znanosti u znanstvenom časopisu, 
Sudjelovanje u radu znanstvenog ili stručnog projekta iz područja društvenih znanosti.  
 

UVJETI ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠEG ASISTENTA 
 

Članak 6. 
Za izbor u suradničko zvanje višeg asistenta kandidat mora imati objavljene radove koji ukupno u 
zbroju nose vrijednost od najmanje 3 boda sukladno kriterijima klasifikacije radova i dodjele 
bodova navedenim u članku 17. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017, 
72/2019., 21/2021.) te članku 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za izbor 
u znanstvena zvanja (NN 111/2022).  
Od 3 boda najmanje 1 bod mora biti ostvaren radovima iz a1 kategorije radova, dok preostala 2 
boda mogu biti ostvarena i radovima iz a2 i a3 kategorija radova. 
Kandidat mora biti jedini autor najmanje jednog rada.  
 

Članak 7. 
Za izbor u suradničko zvanje višeg asistenta kandidat mora imati ostvarene najmanje tri od 
navedenih aktivnosti, pri čemu pristupnik mora ostvariti aktivnosti iz najmanje dvije kategorije: 
Sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji s izlaganjem, 
Sudjelovanje u radu ljetne ili zimske škole sa temom iz područja društvenih znanosti ili metoda 
društvenih znanosti, 
Sudjelovanje na radionici ili seminaru iz područja društvenih znanosti, 
Objavljen stručni rad iz područja društvenih znanosti, 
Objavljen prikaz knjige iz društvenih znanosti u znanstvenom časopisu, 
Sudjelovanje u radu znanstvenog projekta iz područja društvenih znanosti, 



Recenzija rada u znanstvenom časopisu. 
 

DODATNI UVJETI 
Članak 8. 

Prilikom izbora kandidata povjerenstvo je dužno vrednovati potencijala za znanstveni rad 
kandidata te sposobnost kandidata za držanje nastave iz obveznih predmeta odsjeka na koji se 
kandidat bira te dati prednost kandidatima koji najbolje ispunjavaju navedena dva kriterija. 
Povjerenstvo je dužno svoju odluku obrazložiti.  

_____________________________________________________ 
 

Ad. 13 Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog 
povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora – NN  24/2021, 119/2022 

 
II. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

Članak 2. 

Pristupnici koji su u postupku reizbora na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, višeg 
znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika moraju nakon posljednjeg izbora odnosno 
reizbora, ispuniti najmanje polovicu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje koje je pretpostavka za zapošljavanje na radnom mjestu na kojem je 
pristupnik zaposlen i znanstvenog zvanja koje je uvjet za izbor na prvo više znanstveno radno 
mjesto, u odgovarajućem znanstvenom području i polju prema općem aktu Nacionalnog vijeća 
za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja. 
 
III. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENO-NASTAVNA RADNA 
MJESTA 

Članak 3. 

Pristupnici koji su u postupku reizbora na znanstveno-nastavna radna mjesta docenta, 
izvanrednog profesora i redovitog profesora moraju nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, 
ispuniti: 
a) najmanje trećinu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u znanstveno 
zvanje koje je pretpostavka za zapošljavanje na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na kojem 
je pristupnik zaposlen i znanstvenog zvanja koje je uvjet za izbor na prvo više znanstveno-
nastavno radno mjesto, u odgovarajućem znanstvenom području i polju prema općem aktu 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o uvjetima za izbore u 
znanstvena zvanja i 
b) najmanje jedan uvjet iz bilo koje skupine posebnih uvjeta prema općem aktu Rektorskog zbora 
Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 
 
V. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA NASTAVNA RADNA MJESTA 

Članak 5. 



(1) Pristupnici koji su u postupku reizbora na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, 
profesora visoke škole, lektora i višeg lektora moraju ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno 
reizbora, uvjete propisane donjim stavcima, a prema općem aktu Rektorskog zbora Republike 
Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na 
veleučilištima i visokim školama. 
(2) Za reizbor na nastavno radno mjesto predavača pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg 
izbora odnosno reizbora, najmanje dva od ukupnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje 
predavača i višeg predavača prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na 
sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje dva od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za 
izbor u nastavno zvanje predavača i višeg predavača prema općem aktu Vijeća veleučilišta i 
visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna 
zvanja na veleučilištima i visokim školama. 
(3) Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg predavača pristupnik mora ispuniti, nakon 
posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje tri od ukupnih uvjeta propisanih za izbor u 
nastavno zvanje višeg predavača i profesora visoke škole prema općem aktu Rektorskog zbora 
Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje tri od ukupnih posebnih 
uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje višeg predavača i profesora visoke škole prema 
općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama. 
(4) Za reizbor na nastavno radno mjesto profesora visoke škole pristupnik mora ispuniti, nakon 
posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje četiri uvjeta propisana za izbor u nastavno zvanje 
profesora visoke škole prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na 
sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje četiri od ukupnih posebnih uvjeta propisanih 
za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole i profesora visoke škole u trajnom zvanju 
prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama. 
(5) Za reizbor na nastavno radno mjesto lektora pristupnik mora imati, nakon posljednjeg izbora 
odnosno reizbora, najmanje jedan objavljeni stručni rad, prema općem aktu Rektorskog zbora 
Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola 
o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na 
veleučilištima i visokim školama. 
(6) Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg lektora pristupnik mora imati, nakon posljednjeg 
izbora odnosno reizbora, najmanje dva objavljena stručna rada, prema općem aktu Rektorskog 
zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih 
škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na 
veleučilištima i visokim školama. 
… 
 



POTREBNI DOKUMENTI 
 Prijava - vlastoručno potpisana; 

 Eventualni zahtjev za provođenje postupka po starom pravilniku; 

 Životopis - vlastoručno potpisan; 

 Preslika dokaza (domovnica, os. iskaznica,  preslika svih diploma/nostrifikacija, strani  
jezik/HRV jezik, potvrda HZMO o rad. iskustvu…); 

 Preslika odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako pristupnik ima zn. zvanje); 

 Preslika odluke o prethodnom izboru; 

 Popis objavljenih radova; 

 Izjava o izvornosti radova – vlastoručno potpisana, obrazac na: 
https://www.fpzg.unizg.hr/o_fpzg-u/natjecaji_za_radna_mjesta; 

 Preslike samih radova; 

 Potvrdu o indeksiranosti/citiranosti (od knjižnice javne visokoškolske ili znanstvene 
ustanove); 

 Potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada (za pristupnike izboru u 
više radno mjesto); 

 dokaze o ispunjavanju ostalih propisanih uvjeta (upisnik znanstvenika, nastupno 
predavanje, broj nastavnih sati…) 

 
Prijava i svi potrebni dokumenti šalju se elektronski na adresu: natjecaji@fpzg.hr 
(ograničenje veličine sandučića je 30MB, veću dokumentaciju potrebno razdijeliti) 


