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Na temelju članka 208. stavka 2. podstavka 6. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 
2009/2010. godini održanoj 1. veljače 2010. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donosi 
 
 
 

PRAVILNIK O IZBORU U ZNANSTVENA,  
ZNANSTVENO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, 

 NASTAVNA, SURADNIČKA I STRUČNA ZVANJA  
I ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
(1) Pravilnikom o izboru u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,  

nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  
pobliže se ureñuje provedba postupka izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-
nastavna zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te naslovna 
zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ( u daljnjem tekstu: Sveučilište ) i 
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
sastavnice). 

(2) Na Sveučilištu i sastavnicama nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost izvode 
nastavnici, suradnici i znanstvenici. 

(3) Nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost na Sveučilištu i sastavnicama mogu 
izvoditi osobe izabrane u naslovna zvanja. 

(4) Kvalificiranost nastavnika, suradnika i znanstvenika utvrñuje se izborom u odgovarajuća 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta) statutom 
odnosno pravilnikom sastavnice i ovim Pravilnikom. 

(5) Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik. 
Znanstvena zvanja stječu se u postupku i pod uvjetima predviñenim Zakonom i na njima 
utemeljenim propisima. 

(6) Znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna zvanja su: docent, izvanredni profesor i redoviti 
profesor 

(7) Znanstveno-nastavna zvanja u znanstvenoj komponenti odgovaraju znanstvenim 
zvanjima kako slijedi: 

1. docent odgovara znanstvenom suradniku, 
2. izvanredni profesor odgovara višem znanstvenom suradniku, 
3. redoviti profesor odgovara znanstvenom savjetniku. 

(8) Nastavna zvanja su: predavač, viši predavač, profesor visoke škole,  lektor, viši lektor, 
umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik. 

(9) Suradnička zvanja su: asistent i viši asistent; 
(10) Stručna zvanja su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik 
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Članak 2. 
 
Postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, nastavna,  
suradnička i stručna zvanja provodi se sukladno odredbama Zakona, Statuta Sveučilišta, statutima   
sastavnica i ovog Pravilnika. 

 
Članak 3. 

 
(1) Postupak izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja, nastavna, suradnička i 

stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta provodi stručno vijeće sastavnice (u daljnjem 
tekstu: stručno vijeće) sukladno Statutu Sveučilišta, statutu sastavnice i ovom Pravilniku. 

(2) Postupke izbora znanstvenika, nastavnika i suradnika u zvanja i odgovarajuća radna mjesta na 
sveučilišnim odjelima: Odjelu za biologiju, Odjelu za fiziku, Odjelu za kemiju i Odjelu za 
matematiku i na  sveučilišnim interdisciplinarnim studijima: preddiplomskim, diplomskim i 
poslijediplomskim koje ustrojava i izvodi Sveučilište provode na temelju Odluke Senata 
Sveučilišta, u skladu sa Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom ovlaštena sveučilišna vijeća:  

• Sveučilišno vijeće za prirodne znanosti, 
• Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne preddiplomske i diplomske studije, 
• Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (doktorske) 
   studije i 
• Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (specijalističke) 

studije ( daljnjem tekstu: sveučilišno vijeće).   
 

 
 
II. POKRETANJE POSTUPKA ZA STJECANJE ZVANJA 
 
 

Članak 4. 
 
Postupak izbora nastavnika, znanstvenika ili suradnika u odreñeno zvanja i na odgovarajuće  
radno mjesto pokreće sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice odlukom o raspisivanju 
natječaja. 

 
Članak 5. 

 
(1) Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji na vlastiti zahtjev pokreće osoba koja 

smatra da ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje. 
(2) Postupak može pokrenuti Sveučilište ili sastavnica s kojom pristupnik ima ugovor o radu. 
(3) Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje iz stavka 1. ovog članka podnosi se zajedno s dokazima o 

ispunjavanju uvjeta za izbor u odreñeno zvanje znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za 
provoñenje dijela postupka izbora. Ako je osoba koja se bira zaposlena u znanstvenoj 
organizaciji koja je ovlaštena za provoñenje dijela postupka izbora, ta je znanstvena 
organizacija isključivo nadležna za provoñenje dijela postupka izbora. 
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III. RASPISIVANJE NATJEČAJA 
 
 
 

Članak 6. 
 

(1) )Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice obvezno je prije raspisivanja natječaja za 
izbor nastavnika, znanstvenika ili suradnika u zvanja i odgovarajuća radna mjesta zatražiti 
suglasnost Sveučilišta.  

(2) Suglasnost za zapošljavanje novih nastavnika, znanstvenika ili suradnika iz stavka 1. ovog 
članaka daje Rektor na temelju ovlaštenja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu:Sveučilište) te utvrñenog Plana radnih mjesta u tekućoj godini koji je 
utvrdio Senat Sveučilišta.   

(3)  Suglasnost za novo radno mjesto izdaje Rektor ako je: 
• radno mjesto predviñeno Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Sveučilišta ili sastavnice na 

koji je Senat Sveučilišta izdao suglasnost 
• nastavno opterećenje nastavnika ili suradnika u izvedbi nastave temeljem studijskog 

programa i izvedbenog plana nastave iznosi najmanje 80% od propisanog punog nastavnog 
opterećenja 

• radno mjesto znanstvenika pokriveno znanstvenoistraživačkim radom na znanstvenom 
programu ili projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) 

• radno mjesto utvrñeno Planom radnih mjesta Sveučilišta i osiguranim sredstvima u 
proračunu Sveučilišta   

(4) Sastavnica Sveučilišta može raspisati natječaj bez prethodne suglasnosti Sveučilišta za radna 
mjesta izvan radnih mjesta utvrñena prethodnim stavkom  ovog članka samo ako su osigurana 
potrebna financijska sredstva iz vlastitih prihoda sastavnice i o tome obvezna je izvijestiti 
Sveučilište.   

 
Članak 7. 

 
(1) Natječaj se raspisuje za izbor nastavnika, znanstvenika ili suradnika u pojedino, znanstveno- 

nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko te stručno zvanje i na  
odgovarajuće radno mjesto. 

(2) Natječaj obvezno sadrži: 
a) puni naziv Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta 
b) zvanje i radno mjesto za koje se raspisuje Natječaj 
c) znanstveno/umjetničko područje, polje i granu odnosno interedicisplinarno 

područje znanosti odnosno interedisciplinarno područje umjetnosti, polje i granu 
d) uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati 
e) popis priloga koje prijavi treba priložiti 
f) rok do kojeg se prijave mogu podnositi 
g) potvrdu o potrebnim psihofizičim osobinama ovlaštene liječničke medicIne rada 

za pristupnike koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno zvanje ili 
umjetničko-nastavna zvanja iodgovarajuće radno mjesto 

(3) Kod znanstvenih te stručnih zvanja natječaj se može raspisati uz navoñenje znanstvenog  
            projekta i sl. 
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Članak 8. 

 
(1) Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-

nastavno i odgovarajuće radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u 
prethodnom natječaju raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka. 

(2) Posebnom odlukom sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice i uz suglasnost 
zaposlenika, natječaj može biti raspisan i ranije od godinu dana prije isteka roka na koji je 
zaposlenik izabran, ali ne prije nego što istekne tri godine od njegovog prvog izbora na radno 
mjesto s tim zvanjem. 

(3) Natječaj za ponovni izbor u zvanje i odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora ili 
profesora visoke škole (trajno zvanje) raspisuje se najranije šest mjeseci prije isteka roka od pet 
godina od prvog izbora. 

 
Članak 9. 

 
(1) Natječaj za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika objavljuje u „Narodnim novinama“ 

dnevnom tisku i na Internet stranici Sveučilišta odnosno sastavnice. 
(2) Natječaj se smatra zaključenim istekom roka prijave naveden u natječaju i to u natječaju koji je 

zadnji objavljen u medijima iz stavka 1. ovog članka. 
 
 
IV. PROVEDBA DIJELA POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENA ZVANJA 
 

Članak 10. 
 
Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice provodi dio postupka izbora u znanstvena 
zvanja ako: 

• provodi natječajni postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja koja pokreće sveučilišno 
vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 

• provodi postupak izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto koje pokreće 
sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 

• provodi postupak izbora u znanstveno zvanje koje provodi Sveučilište odnosno sastavnica 
kao ovlaštena znanstvena organizacija za potrebe drugih znanstvenih organizacija  

• provodi postupak izbora na vlastiti zahtjev osobe koja smatra da ispunjava uvjet za izbor u 
odreñeno znanstveno zvanje 

 
 
IV.1. Postupak provedbe dijela  izbora u znanstveno zvanje u provedbi postupka izbora u 
          znanstveno- nastavno  zvanje i odgovarajuće radno mjesto koje pokreće sveučilišno  
          vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 
 
 

Članak 11. 
 
Provedba dijela postupka izbora u znanstveno zvanje utvrñena je u članku 17. i 18. ovog Pravilnika 
i odgovarajuće se primjenjuje u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće 
radno mjesto. 
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IV.2. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto koje 
pokreće ovlašteno sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 

  
Članak 12. 

 
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice donosi odluku o pokretanju dijela 

postupka izbora u znanstveno zvanje i raspisivanju natječaja te imenovanju stručnog 
povjerenstva koje ima neparan broj članova u pravilu tri do pet članova u istom ili višem 
znanstvenom zvanju od znanstvenog zvanja za koje se provodi izbor. Članovi Stručnog 
povjerenstva trebaju biti znanstvenici koji se bave znanstvenim istraživanjima iz istog ili 
srodnog znanstvenog područja i polja za koje je raspisan natječaj.  
Članovi Stručnog povjerenstva mogu biti znanstvenici i sveučilišni profesori u počasnom 
znanstvenom zvanju znanstvenik emeritus ili počasnom znanstveno-nastavnom zvanju 
professor emeritus, a barem jedan od članova Stručnog povjerenstva mora imati ugovor o radu 
na Sveučilištu odnosno sastavnici Sveučilišta. 
Ako Sveučilište ili sastavnica nije ovlaštena za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena 
zvanja, ovlašteno sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice predlaže jednog člana 
Stručnog povjerenstva koje imenuje ovlaštena znanstvena organizacija za provedbu dijela 
postupka izbora u znanstvena zvanja.  

(2) Stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno izvješće o izboru u znanstveno zvanje za 
svakog pristupnika i uputiti ga ovlaštenom sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću 
sastavnice u roku od (30) trideset dana od dana zaključivanja natječaja. Sveučilišno vijeće 
odnosno stručno vijeće sastavnice u svom Izvješću podnosi mišljenje s prijedlogom o izboru u 
znanstveno zvanje i upućuje ga nadležnom Matičnom odboru. 

(3) Odluka Matičnog odbora je konačna u postupku stjecanja izbora u znanstveno zvanje, a odluku 
o izboru na znanstveno radno mjesto donosi Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeća 
sastavnice. 

 
 
IV.3.   Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje koje provodi Sveučilište odnosno 
 sastavnica kao ovlaštena znanstvena organizacija za potrebe drugih znanstvenih 
 organizacija  
 

Članak 13. 
 
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice na temelju zahtjeva druge znanstvene 

organizacije koja nije ovlaštena za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja donosi 
odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva. 

(2) Stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno izvješće o izboru u znanstveno zvanje za 
svakog pristupnik i uputiti ga sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice u roku 
od (30) trideset dana od dana imenovanja. Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 
na temelju izvješća Stručnog povjerenstva donosi mišljenje s prijedlogom o izboru u znanstveno 
zvanje i upućuje ga nadležnom Matičnom odboru. 

(3)  Odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje sveučilišno vijeće odnosno stručno 
vijeće sastavnice upućuje stručnom vijeću znanstvene organizacije koja je pokrenula postupak 
izbora. 
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IV.4. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev osobe koja 
smatra da ispunjava uvjete za izbor u  odreñeno znanstveno zvanje 

 
Članak 14. 

 
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice donosi odluku o imenovanju Stručnog 

povjerenstva u postupku provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje temeljem zahtjeva osobe 
koja smatra  da ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje. 

(2) Stručno povjerenstvo je dužno napisati izvješće o izboru u znanstveno zvanje i uputiti ga 
sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice u roku od (30) trideset dana od dana 
imenovanja. Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice na temelju Izvješća 
Stručnog povjerenstva donosi mišljenje s prijedlogom o izboru u znanstveno zvanje i upućuje 
ga nadležnom Matičnom odboru. 

(3) Odluka Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje sveučilišno vijeće odnos stručno vijeće 
sastavnice upućuje osobi koja je na vlastiti zahtjev pokrenula postupak izbora.  

 
IV.5.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku provedbe dijela izbora u znanstvena zvanja 
 u provedbi postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno 
 mjesto koje pokreće sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 
 

Članak 15. 
 
(1) Izvješće Stručnog povjerenstva mora sadržavati: 

1. Opće podatke o raspisanom Natječaju: 
a) Odluku sveučilišnog vijeća ili stručnog vijeća sastavnice o raspisanom Natječaju s 

datumom 
b) Odluku sveučilišnog vijeća ili stručnog vijeća sastavnice o imenovanju Stručnog 

povjerenstva 
c) Datum i (Narodne novine, dnevni tisak i Internet stranica) objave Natječaja i datum 

zaključenja natječaja 
2. Pristupnike koji su podnijeli prijavu na Natječaj 

• Biografske podatke  (datum i mjesto roñenja, stečena stručna sprema, akademski 
stupanj, poznavanje stranih jezika, dosadašnja kretanja u radu, društvene djelatnosti i sl.) 

3. Znanstvenu djelatnost 
• Podatke o magistarskom radu, doktorskom radu 
• Objavljene radove relevantne za izbor u zvanje 
• Voditeljstva i sudjelovanja u znanstvenim programima i projektima 
• Sudjelovanja u znanstvenim skupovima (kongresi, simpoziji i sl.) 
• Mentorstva u doktorskim radovima 
• Navode i ocjene onih znanstvenih radova na temelju kojih pristupnik ispunjava 

minimalne uvjete za izbor u znanstveno zvanje. 
U završenom dijelu Izvješća potrebno je sažeto ocijeniti sveukupnu znanstvenu odnosno nastavnu 
djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora, zatim je potrebno navesti mišljenje i 
Zaključak Stručnog povjerenstva kojim se utvrñuje da pristupnik ispunjava uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje s prijedlogom za izbor pristupnika u zvanje. 

 
Ukoliko se na natječaj prijave dva ili više pristupnika, Stručno povjerenstvo obvezno je napisati 
izvješće za svakog pristupnika posebno. 
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(2) Član Stručnog povjerenstva koji se ne slaže sa zaključkom, mišljenjem i prijedlogom može dati 
izdvojeno mišljenje koje se prilaže Izvješću. 

(3) Ako jedan član Stručnog povjerenstva ne napiše izdvojeno mišljenje ili ne potpiše Izvješće, a 
ostala dva člana potpišu Izvješće, smatra se da je Izvješće pravovaljano. 

(4) Ako se radi o provedbi dijela postupka izbora u znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev osobe koja 
smatra da ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje, Izvješće Stručnog 
povjerenstva ne mora sadržavati sve podatke iz stavka 1. točke 1. ovog članka, već samo 
podatke iz stavka 1. točke 1. podtočke b) i stavka 1. točke 2. i točke 3. ovog članka. 

 
Članak 16. 

 
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice može: 

• prihvatiti Izvješće Stručnog povjerenstva s prijedlogom izbora  
• ne prihvatiti Izvješće Stručnog povjerenstva uz obrazloženje 
• zatražiti dopunu Izvješća 

(2) Ukoliko sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice prihvati Izvješće Stručnog 
povjerenstva donosi Mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje s prijedlogom za izbor u 
zvanje. 

(3) Ukoliko sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice ne prihvati izvješće Stručnog 
povjerenstva mora navesti u obrazloženju i razloge ne prihvaćanja Izvješća.  

(4) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice vratit će Izvješće Stručnom povjerenstvu 
na dopunu ako je izvješće u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika. U tom slučaju sveučilišno 
vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice odredit će u kojom roku i na koji način će Stručno 
povjerenstvo dopuniti Izvješće. 

 
V. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA I UMJETNIČKO- 
      NASTAVNA  ZVANJA TE NASTAVNA ZVANJA I ODGOVARAJUĆA RADNA  
      MJESTA 
 
V.1. Postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta  
 

Članak 17. 
U odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana 
osoba: 

• koja je upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u odgovarajućem 
polju, 

• koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti 
• koja ima potrebne  psihofizičke osobine 
• koja ima i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta, statutom sastavnice i ovim 

Pravilnikom 
 
V.1.1. Postupak  provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje 
 

Članak 18. 
 
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice koje provodi dio postupka izbora u 

znanstveno zvanje najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon isteka roka za prijavu na 
natječaj imenuje stručno povjerenstvo s neparnim brojem članova u pravilu tri do pet članova.. 
Stručno povjerenstvo može imati najviše dvije trećine nastavnika sastavnice. Članovi Stručnog 
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(2) povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju u odnosu na zvanje za koje se provodi izbor. 
Član Stručnog povjerenstva može biti sveučilišni profesor u počasnom znanstveno-nastavnom 
zvanju professor emeritus. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti iz znanstvene 
grane odnosno interdisciplinarnog polja u kojoj se pristupnik bira, a ostali iz odgovarajućeg 
polja odnosno interdisciplinarnog polja. U odluci sveučilišnog vijeća ili stručnog vijeća 
sastavnice o imenovanju stručnog povjerenstva mora biti napisana titula, ime i prezime i zvanje, 
matična ustanova na kojoj su zaposleni. 

(3) Ako neki od pristupnika nemaju izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje pri izboru u 
znanstveno-nastavno zvanje provodi se izbor tih pristupnika u znanstveno zvanje. 

(4) Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik 
izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi na 
prihvaćanje sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice u roku od 30 dana od dana 
imenovanja. 

(5) Na temelju izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva sveučilišno vijeće odnosno stručno 
vijeće sastavnice u roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom Matičnom odboru u 
obliku i sadržaju propisanom od Agencije za znanost i visoko obrazovanje-Ureda Matičnih 
odbora. 

(6) Matični odbor u roku od 60 dana potvrñuje ili ne potvrñuje mišljenje i prijedlog znanstvene 
organizacije. 

(7) Odluka matičnog odbora odnosno izvod iz Upisnika znanstvenika osnova je za izbor pristupnika 
u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. 

(8) Ako sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice nije ovlašteno za provoñenje dijela 
postupka izbora u znanstvena zvanja,u skladu sa Zakonom dio postupka izbora u znanstveno 
zvanje provodi ovlašteno stručno vijeće, dok izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto provodi sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice koje je raspisalo natječaj. 

 
V.1.2. Postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto 
 

Članak 19. 
 
(1) Nakon provedenog postupka izbora u znanstvena zvanja svih pristupnika koji ispunjavaju 

uvjete, sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice svoje izvješće dostavlja i 
Povjerenstvo odnosno Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora (u daljnjem 
tekstu:Povjerenstvo odnosno Odbor).  

(2) U slučaju da ni za jednog pristupnika nije potrebno provesti postupak izbora u znanstveno 
zvanje Povjerenstvo odnosno Odbor dostavlja svoje izvješće s prijedlogom sveučilišnom vijeću 
odnosno stručnom vijeću sastavnice. 

(3) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice koje je raspisalo natječaj u skladu  sa 
Statutom Sveučilišta, statutom sastavnice i ovim Pravilnikom dovršava u roku od 60 dana 
postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto onog pristupnika koji u 
najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja. 

(4) Ako je izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izvršen u nekoj od sastavnica 
Sveučilišta, Senat Sveučilišta potvrñuje izbor. 

(5) Odluka Sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice o izboru u znanstveno-nastavno 
zvanje i odgovarajuće radno mjesto mora sadržavati: 

a) izreku u kojoj je navedeno, ime i prezime nastavnika koji je izabran, znanstveno-
nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, znanstveno područje, polje i grana i rok na 
koji je izabran. 

b) stupanje na snagu odluke 
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c) obrazloženje koje sadrži provedbu postupka izbora 
d) pouka o pravnom lijeku 

(6) Svi pristupnici Natječaja u roku od 15 dana od dana odluke  stručnog vijeća obavještavaju se o 
rezultatima Natječaja. 

(7) Pristupnici natječaja imaju pravo žalbe na Odluku sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća 
sastavnice o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto u roku od 15 
dana od dana primitka Odluke. 

 
 
V.1.3. Postupak izbora u umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

 
 

Članak 20. 
 

(1) Za izvoñenje nastave predmeta iz područja koje može izvoditi samo umjetnik, nastavnici se 
biraju u umjetnička nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta u skladu s Odlukom 
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti. U umjetničko-nastavna zvanja 
biraju se osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značajem odgovaraju 
uvjetima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto. Umjetničko-nastavna radna mjesta u 
svemu su izjednačena sa znanstveno-nastavnim radnim mjestima i odredbe Zakona koje se 
odnose na znanstveno-nastavna radna mjesta na odgovarajući se način primjenjuju i na 
umjetničko-nastavna radna mjesta. 

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na postupak izbora nastavnika u znanstveno-nastavna 
zvanja i odgovarajuća radna mjesta na odgovarajući način primjenjuju se i na postupak izbora 
nastavnika u umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

 
 
V.1.4. Postupak izbora u nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
 
                                                                      Članak 21. 
 
Postupak izbora u nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta provodi sveučilišno vijeće odnosno 
stručno vijeće sastavnice sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta, ako ustrojava i izvodi stručne 
studije ili ako je riječ o predmetu koji ne zahtijeva znanstveni pristup, a na temelju javnog natječaja 
koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ dnevnom tisku i na Internet stranici Sveučilišta i 
sastavnice. 

 
 

Članak 22. 
Nastavna zvanja su : 
- predavač, 
- viši predavač  
- profesor visoke škole, 
- lektor 
- viši lektor 
- umjetnički suradnik i 
- viši umjetnički suradnik 
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Članak 23. 

 
(1) Odluku o izboru u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, donosi sveučilišno vijeće 

odnosno stručno vijeće sastavnice koje provodi natječajni postupak. 
(2) U odgovarajuće nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba: 

• koja ispunjava uvjete propisane Zakonom 
• koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti 
• koja ima i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta, statutom sastavnice i ovim 

Pravilnikom 
 

 
Članak 24. 

 
(1) Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor iz članka 23. ovog Pravilnika daje Povjerenstvo 

ili Odbor u pogledu nastavne i stručne djelatnosti i dostavlja svoje Izvješće sveučilišnom vijeću 
odnosno stručnom vijeću sastavnice u roku od (30) trideset dana od dana objave natječaja.  

(2) Povjerenstvo odnosno Odbor ocjenjuje jesu li su ispunjeni uvjeti za izbor u nastavno zvanje 
koje propisuje Zakon ili Statut i predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u zvanje. 

(3) Na temelju izvješća Povjerenstva odnosno Odbora sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće 
sastavnice koje provodi postupak izbora, najkasnije u roku od (90) devedeset dana od 
zaključenja natječaja, izabire u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, onog 
pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja i uvjetima Rektorskog zbora i 
Zakona. 

(4) Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova 
dovršetka. 

(5) Odredbe članka 19. stavka 7. ovog Pravilnika koje se odnose na pravo žalbe pristupnika kod 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja na odgovarajući način se primjenjuju i kod izbora 
pristupnika u nastavna zvanja.      

 
 
V. 2. Nastupno predavanje 
  

Članak 25. 
 
(1) Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno i nastavno 

zvanje mora imati od Povjerenstva sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice 
potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima 

(2) Nastupno predavanje pristupnici iz stavka 1. ovog članka mogu održati samo ako ispunjavaju 
ostale uvjete predviñene za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj. 

(3) Pisana ocjena o nastupnom predavanju prilaže se Izvješću Povjerenstva odnosno Odbora u 
postupku izbora pristupnika u odgovarajuće zvanje i radno mjesto. 

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

(5) Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisan je Odlukom Rektorskog zbora o obliku i 
načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i 
nastavna zvanja.  
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V.3. Opće pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje 
 

Članak 26. 
 
(1) Pristupnik koje se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno i nastavno 

zvanje osim pristupnika koji su završili nastavničke studije moraju imati potvrdu ovlaštenog 
visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-
metodičkog obrazovanja koji je u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja. 

(2) Završen program cjeloživotnog obrazovanja naveden u stavku 1. ovog članka je potvrda o 
kvalificiranosti pristupnika za izvoñenje nastavnog procesa. 

(3) Pristupnici koji nemaju potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu 
općeg pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičkom obrazovanju obvezni su u roku od 
godinu dana  od dana sklapanja ugovora o radu na Sveučilištu odnosno sastavnici završiti 
program općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja na ovlaštenom 
visokom učilištu ili ustanovi.  

(4) Navedeni rok u prethodnom stavku ovog članka za završetak općeg pedagoško-psihološkog i 
didaktičko-metodičkog obrazovanja  sastavni je dio ugovora o radu. 

(5) Pristupnicima koji u navedenom roku iz stavka 3. ovog članka ne završe opće pedagoško-
psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje i ne dostave pravovaljanu potvrdu ovlaštenog 
visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-
metodičkog obrazovanja otkazat će se ugovor o radu. 
 
 

V.4. Povjerenstvo odnosno Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora 
 

Članak 27. 
 
(1) Povjerenstvo odnosno Odbor je stalno stručno tijelo sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća 

sastavnice koje u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i 
nastavna zvanja provjerava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti.   

(2) Način imenovanja i sastav Povjerenstva odnosno Odbora u postupku izbora u zvanja odreñen je 
Statutom Sveučilišta i statutima sastavnica.  

 
 
V.4.1. Izvješće Povjerenstva odnosno Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog 
 zbora  
 

Članak 28. 
 
(1) Izvješće Povjerenstva odnosno Odbora sadrži ispunjenost uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke 

Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavnika u 
znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna i nastavna zvanja.  

(2) U Izvješću treba navesti i rezultate pozitivno ocijenjene studentske ankete za nastavnika koji je 
u postupku izbora: rezultati provedene jedinstvene sveučilišne ankete koju je donio Senat ili 
rezultate studentske ankete koje je utvrdilo stručno vijeće sastavnice.  

(3) Izvješće treba biti sažeto s jasno navedenim uvjetima Rektorskog zbora koje pristupnik 
ispunjava u postupku izbora u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna ili nastavna zvanja ili 
reizbora odnosno izbora u više zvanje. 
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(4) Izvješće treba sadržavati Zaključak kojim Povjerenstvo odnosno Odbor utvrñuje da pristupnik 
ispunjava uvjete Rektorskog zbora s prijedlogom izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno 
zvanje ili reizbora odnosno izbora u više zvanje 

(5) Ukoliko svi članovi Povjerenstva odnosno Odbora ne potpišu Izvješće, Izvješće se smatra 
pravovaljanim ako ga je potpisala natpolovična većina članova Povjerenstva odnosno Odbora. 

 
 
 
VI. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U SURADNIČKA ZVANJA I STRUČNA ZVANJA 
 TE ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 
 
 
VI.1. Postupak izbora u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
 

Članak 29. 
 

(1) Suradnička zvanja su asistent i viši asistent. 
(2) Suradnici se biraju sukladno Statutu Sveučilišta i statutima sastavnice, pod uvjetima 

predviñenim  Zakonom, temeljem javnog natječaja. 
 
 
V1.1.1. Asistenti 
 

Članak 30. 
 
(1) Za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na Sveučilištu ili sastavnici 

moraju biti kumulativno ispunjena dva uvjeta: da je osoba završila odgovarajući sveučilišni 
diplomski studij te da se bira iz reda najuspješnijih studenata. 

(2) Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u suradničko zvanje asistenta daje stručno 
povjerenstvo imenovano od  sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice koja 
provodi natječajni postupak. 

(3) Stručno povjerenstvo imenuje sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice istovremeno 
s donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za izbor asistenta. 

(4) Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u suradničkom zvanju višeg asistenta 
odnosno u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju. Najmanje jedan član Stručnog 
povjerenstva mora biti iz znanstvene odnosno umjetničke grane u kojoj se pristupnik bira, a 
drugi članovi iz odgovarajućeg znanstvenog/umjetničkog polja odnosno 
znanstvenog/umjetničkog područja  

(5) Stručno povjerenstvo obvezno je u roku od 30 dana od zaključenja natječaja dostaviti 
sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice izvješće s mišljenjem i prijedlogom 
pristupnika koji ispunjava uvjete utvrñene Zakonom, Statutom Sveučilišta i statutom sastavnice.     

(6) Na temelju mišljenja i prijedloga stručnog povjerenstva sveučilišno vijeće odnosno stručno 
vijeće sastavnice najkasnije (60) šezdeset dana od dana zaključenja natječaja donosi odluku o 
izboru u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta za pristupnika koji u najvećoj mjeri 
udovoljava uvjetima natječaja.  

(7) Odredbe članka 19. stavka 7. ovog Pravilnika koje se odnose na pravo žalbe pristupnika kod 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja na odgovarajući način se primjenjuju i kod izbora 
pristupnika u suradnička zvanja.      
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VI.1.2. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje asistenta  
 

 
Članak 31. 

 
       Izvješće Stručnog povjerenstva iz članka 30. ovog Pravilnika mora sadržavati: 
 

1. Opće podatke o raspisanom Natječaju: 
• Odluku Sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice o raspisanom 

Natječaju s datumom 
• Odluku Sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice o imenovanju 

Stručnog povjerenstva 
• Datum i (Narodne novine dnevni tisak i Internet stranica) objave Natječaja 

2. Pristupnike koji su podnijeli prijavu na Natječaj 
• Biografske podatke (datum i mjesto roñenja, stečena stručna sprema, akademski 

naziv, akademski stupanj , poznavanje stranih jezika, dosadašnja kretanja u radu, 
društvene djelatnosti i sl.) 

3. Posebno istaknutu uspješnost pristupnika tijekom studija (prosjek ocjena) iz kojeg je 
    vidljivo da je iz reda najuspješnijih studenta svoje generacije ili tijekom studija.  

            4. U završnom dijelu Izvješća potrebno je navesti mišljenje i Zaključak Stručnog  
    povjerenstva kojim se  utvrñuje da pristupnik ispunjava uvjeta za izbor u suradničko   
     zvanje s prijedlogom za izbor pristupnika. 

 
 
VI.1.3. Viši asistenti 
 

Članak 32. 
 
(1) Izbor u suradničko zvanje višeg asistenta i radno mjesto višeg asistenta na Sveučilištu ili 

sastavnici provodi se na temelju javnog natječaja i to iz reda osoba sa završenim 
poslijediplomskim doktorskim studijem. 

(2) Iznimno s osobom koja je natječajem izabrana u suradničko zvanje asistenta i u ugovorenom 
roku završila poslijediplomski doktorski studij i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
može se zaključiti ugovor o radu na radno mjesto višeg asistenta bez raspisa javnog natječaja. 

 
 

 
VI. 2. Postupka izbora u stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
 

Članak 33. 
 

(1) U stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta mogu se izabrati osobe radi provoñenja 
znanstvenih i stručnih projekata sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta odnosno statutu 
sastavnice. 

(2) Stručna zvanja su : 
- stručni suradnik 
- viši stručni suradnik i 
- stručni savjetnik. 
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Članak 34. 
 
(1) Postupak izbora u stručna zvanja te odgovarajuća radna mjesta provodi sveučilišno vijeće 

odnosno stručno vijeće sastavnice na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim 
novinama“ dnevnom tisku i na Internet stranici Sveučilišta i sastavnice. 

(2) Odluku o raspisivanju natječaja za izbor u stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, donosi 
sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice.  

(3) Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana, u kojem je obvezno jedan član Stručnog 
povjerenstva voditelj projekta na koji se osoba bira u stručno zvanje, daje mišljenje o 
ispunjavanju uvjete pristupnika za izbor u stručno zvanje. Na temelju izvješća o ispunjenosti 
uvjeta, sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice izabire u stručno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto onog pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima 
natječaja. 

 
 
VII. PROVJERA PSIHOFIZIČKIH OSOBINA  
 
 

Članak 35. 
 
(1) Provjeru psihofizičkih osobina nastavnika za rad u znanstveno-nastavnoj i umjetničko-nastavnoj 

djelatnosti u visokom obrazovanju obavlja ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada. 
(2) Provjera psihofizičkih osobina obavlja se prilikom prvog izbora nastavnika u odgovarajuće 

znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje. 
(3) Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje 

obvezan je priložiti potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke 
ordinacije medicine rada.  

 
 
 
 

VIII. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U NASLOVNA ZVANJA 
 

Članak 36. 
 

(1) U odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje može 
se izabrati osoba bez zaključivanja ugovora o radu koja ispunjava uvjete za izbor u odnosno 
zvanje, ako sudjeluje ili će sudjelovati u izvoñenju dijela ili cijele nastave odreñenog predmeta 
(tzv. naslovno zvanje) na sastavnici. 

(2) Postupak izbora u naslovna znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja, nastavna i 
suradnička zvanja istovjetan je postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna i suradnička zvanja na Sveučilištu i sastavnicama i provodi se u skladu s 
Vjerodostojnim tumačenjem Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi 
postupka izbora u naslovna zvanja na Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. 
veljače 2005.godine. 
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IX. ROKOVI U POSTUPKU IZBORA 
 

Članak 37. 
 

(1) Rokovi u postupku izbora u zvanja utvrñeni ovim Pravilnikom ne teku u razdoblju od 15. srpnja 
do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja. 

(2) Ukoliko Senat Sveučilišta utvrdi da sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice 
neopravdano znatno prekoračuje rokove utvrñene ovim Pravilnikom u postupku izbora u 
zvanja, Senat Sveučilišta će u skladu sa Statutom Sveučilišta preuzeti dio nadležnosti 
sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice i provesti postupak izbora u zvanja. 

 
 
 

X. ŽALBA U POSTUPCIMA IZBORA 
 

Članak 38. 
 
(1) Na odluku sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice o izboru u odgovarajuće 

znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, suradničko i stručno zvanje može se 
uložiti žalbu. 

(2) Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke, a podnosi se sveučilišnom vijeću 
odnosno stručnom vijeću sastavnice u pisanom obliku. 

(4) Žalbu razmatra sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice i svim pristupnicima koji 
su uložili žalbu mora u roku od 30 dana od dana dostave žalbe dgovoriti.  

(5) Odluka sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice donijeta po žalbi pristupnika u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavne, suradnička i stručna 
zvanja je konačna i na nju se ne može uložiti žalba. 

(6) U slučaju da se žalba pristupnika odnosi na neopravdano znatno prekoračenje roka sveučilišnog 
vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice u postupku izbora u zvanja utvrñenim ovom 
Pravilnikom i isto utvrdi Senat Sveučilišta na temelju vjerodostojne dokumentacije u provedbi 
postupka izbora u zvanja, preuzet će od  sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice 
dio nadležnosti u postupku izbora u zvanja i provesti postupak izbora u zvanje.  

 
 
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 39. 
 

Odredbe članka 26. i 35. ovog Pravilnika neće se primjenjivati za pristupnika za koje se u vrijeme 
stupanja na snagu ovog Pravilnika provodi postupak izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-
nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu i sastavnicama.  
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Članak 40. 
 
(1) Zahtjevi i prijave pristupnika u postupku izbora u zvanja utvrñeni su na posebnim obrascima 

kako slijedi: 
Obrazac br. 1 - Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje, 

Obrazac br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno  

zvanje,  

Obrazac br. 3 - Prijava na natječaj za izbor u nastavno  zvanje,  

Obrazac br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i 
Obrazac br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje 

(2) Navedeni obrasci od 1. do 5. u prethodnom stavku su u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov 
sastavni dio. 

 
Članak 41. 

 
(1) Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, 

nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta donosi Senat Sveučilišta.  
(2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.  

 
Članak 42. 

 
Navoñenje i označavanje imenica u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem smislu 
tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje. 

 
Članak 43. 
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Obrazac br.1 
 
____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja zahtjeva) 

 
_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 
_____________________________ 
          (navesti Fakultet/Odjel zaposlenja) 
 
 

______________________________ 
                       (e-mail, broj telefona) 

 
 
           SVEUČILIŠNOM VIJEĆU 
                                         FAKULTETSKOM VIJEĆU/VIJEĆU AKADEMIJE 
 
 
Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine broj 123/03., 105/04., 174,04. I  46/07) podnosim prijavu  za stjecanje znanstvenog znanja iz 
znanstvenog područja _____________________________________________ , znanstvenog polja  
 
_____________________________________ za  _______________________________________ 
                                                                                                     (navesti znanstveno zvanje) 

 
Molim Sveučilišno vijeće /Fakultetsko vijeće/Vijeće akademije da pokrene postupak stjecanja 
navedenog znanstvenog zvanja. 
 
 
Privitak: 
(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom odreñena 

specijalizacija) 
(6) Popis radova i radovi (objavljenih znanstvenih članaka) 
(7) Potvrda o citiranosti autora i indeksiranosti u časopisima u kojima su radovi objavljeni 
(8) Separati radova (i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu) 
 
 
_____________________________ 
(Mjesto i datum)         _____________________________________ 
                   (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva) 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u tiskanom obliku dva primjerka (od kojih 1 
originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u 



                                                                                                                                                        
 

                  Obrazac br.2 
 
____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 
_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 
______________________________ 
                       (e-mail, broj telefona) 

 
 
      ____________________________________________ 
      (Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 
      ____________________________________________ 
                                                      (Mjesto i adresa) 

 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 
stranici od  _____________________ za izbor u  znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje  
                                (navesti datum objave) 

______________________________________________ i radno mjesto _____________________________. 
                         (navesti zvanje)              (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 
 
 
Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom odreñena 

specijalizacija) 
(6) Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
(7) Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema 

Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak 
izbora ili dokaz da je postupak u tijeku) 

(8) Popis publikacija i publikacije 
(9) Dokaz o indeksiranosti  

     (10) Dokaz o citiranosti radova 
     (11) Dokaz o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi (ukoliko nisu 
             završili nastavnički studij)  
 
 
 
_____________________________ 
                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 
             (vlastoručni potpis pristupnika) 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova  



                                                                                                                                                        
 

 
                  Obrazac br.3 
 
____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 
_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 
______________________________ 
                       (e-mail, broj telefona) 

 
 
      ____________________________________________ 
      (Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 
      ____________________________________________ 
                                                      (Mjesto i adresa) 

 
 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 
stranici od  _____________________ za izbor u  nastavno zvanje     _______________________________ 
                                (navesti datum objave)                                                                                                     (navesti zvanje) 

i radno mjesto _____________________________. 
           (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 
 
 
Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom odreñena 

specijalizacija) 
(6) Dokaz o radnom iskustvu u struci 
(7) Izvješće o nastavnoj i stručnoj djelatnosti 
(8) Pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili 

pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete 
     (10) Popis radova i radove 
     (11) Dokaz o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi (ukoliko nisu 
            završili nastavnički studij)  
 
 
 
_____________________________ 
                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 
             (vlastoručni potpis pristupnika) 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka.  



                                                                                                                                                        
 

                
 

   Obrazac br.4 
 
____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 
_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 
______________________________ 
                       (e-mail, broj telefona) 

 
 
      ____________________________________________ 
      (Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 
      ____________________________________________ 
                                                      (Mjesto i adresa) 

 
 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 
stranici od  _____________________ za izbor u  suradničko zvanje     _______________________________ 
                                (navesti datum objave)                                                                                                     (navesti zvanje) 

i radno mjesto _____________________________. 
           (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 
 
 
Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Prijepis ocjena 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na 

poslijediplomski doktorski studij) 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 
             (vlastoručni potpis pristupnika) 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka.  
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

                  Obrazac br.5 
 
____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 
_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 
______________________________ 
                       (e-mail, broj telefona) 

 
 
      ____________________________________________ 
      (Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 
      ____________________________________________ 
                                                      (Mjesto i adresa) 

 
 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 
stranici od  _____________________ za izbor u  stručno zvanje     _______________________________ 
                                (navesti datum objave)                                                                                                     (navesti zvanje) 

i radno mjesto _____________________________. 
           (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 
 
Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Dokaz o radnom iskustvu u struci 
(6) Popis radova i radove 

 
 
 
_____________________________ 
                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 
             (vlastoručni potpis pristupnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka.  
 


