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Na temelju članka 93. stavka 3. i 95. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju («Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, ), te članka 58. Statuta 

Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta na …. sjednici održanoj  … 2013. godine donio je  

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama  

 

Pravilnika o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća 

radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci  

 

Članak 1. 

 Naziv Pravilnika mijenja se i glasi: 

 

 „Pravilnik o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava, znanstvena, nastavna i 

suradnička  zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik)“.  

 

Članak 2. 

 U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

    „ Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: 

Zakon), propisuje provođenje postupka izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 

znanstvena,  nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci 

(dalje: Sveučilište), odnosno njegovim sastavnicama. „ 

 

 U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

 „Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na izbore osoba u naslovna 

znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja ako sudjeluju ili će 

sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog predmeta na Sveučilištu ili njegovoj 

sastavnici, bez zaključivanja ugovora o radu. „ 

 

Članak 3.  

 U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 „Ako je Sveučilište nositelj izvedbe studija, za potrebe toga studija postupke izbora u znanstveno-

nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna 

mjesta provodi Senat Sveučilišta (dalje: Senat), odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Pravilnika 

koje se odnose na stručna vijeća sastavnica. „ 

 

Članak 4. 

 

 Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: 

 

 „ II. Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja te na odgovarajuća radna mjesta „ 
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Članak 5. 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

 

 „ Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto podnosi pristupnik sastavnici s kojom ima sklopljen ugovor o radu. 

    Zahtjev može podnijeti i znanstvena organizacija.„ 

 

Članak 6.  

 Članak 4. briše se. 

 

Članak 7.  

 Iznad članka 5. umjesto dosadašnjeg naslova „ III. Raspisivanje natječaja“ dodaje se podnaslov 

koji glasi:  

 

1. „ Redovito pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno  

 mjesto“ 

 

Članak 8.  

 U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

 „ Odluku o pokretanju postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno 

mjesto i raspisivanju javnog natječaja donosi stručno vijeće sastavnice: 

 -  ako je znanstveno-nastavno radno mjesto za koje se raspisuje natječaj predviđeno općim  

  aktom sastavnice, odnosno ako nastavno opterećenje nastavnika u izravnoj nastavi  

  temeljem studijskog programa i izvedbenog plana nastave iznosi puno nastavno opterećenje  

 -  ako je sastavnica prethodno pribavila suglasnost Sveučilišta za raspisivanje javnog natječaja za 

novo znanstveno-nastavno radno mjesto 

 -  ako je pristupnik na temelju čijeg zahtjeva se pokreće postupak izbora u više znanstveno- 

  nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto najmanje pet godina bio na radnom mjestu s  

  nižim znanstveno- nastavnim zvanjem. „ 

 U članku 5. stavak 2. briše se. 

 U članku 5. u dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječ „ Senat „ zamjenjuje se riječju  

„Sveučilišta „.  

 

Članak 9.  

 Iznad članka 6. dodaje se podnaslov koji glasi: 

 2. „ Ranije pokretanje postupka izbora na više znanstveno – nastavno radno mjesto „ 

 

Članak 10.  

 Članak 6. mijenja se glasi:  

 „ Zahtjev za ranijim raspisivanjem natječaja na više znanstveno-nastavno radno mjesto može 

podnijeti zaposlenik koji je u Upisniku znanstvenika upisan u znanstveno zvanje koje odgovara 

izboru na više znanstveno-nastavno radno mjesto. 

 Natječaj se može raspisati nakon pribavljene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za raspisivanje 

natječaja.  



 3 

 Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno-nastavno radno 

mjesto u odnosu na ono na koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća sastavnice i uz 

suglasnost zaposlenika, natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog 

profesora, odnosno redovitog profesora može biti raspisan i ranije od pet godina, ali ne prije nego što 

isteknu tri godine od njegovog prethodnog izbora na radno mjesto docenta, odnosno izvanrednog 

profesora. 

 Ispunjavanje uvjeta za izbor na više znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono za koje se 

zaposlenik bira, utvrđuje stručno vijeće sastavnice koja je raspisala natječaj, na temelju izvješća 

stručnog povjerenstva.  

 Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u višem znanstveno-nastavnom zvanju 

u odnosu na ono na koje se pristupnik bira, pri čemu barem jedan član povjerenstva ne može biti 

zaposlenik sastavnice. „ 

 

Članak 11.  

 Iznad članka 7. dodaje se naslov koji glasi: 

III. Raspisivanje natječaja  

Članak 12.  

 Članak 7. mijenja se glasi: 

 „Natječaj se raspisuje za izbor u pojedino znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, 

suradničko ili znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto u određenom znanstvenom 

području i polju. 

 Kada je to neophodno, natječaj se može raspisati i uz navođenje znanstvene odnosno umjetničke 

grane, ustrojbene jedinice sastavnice, za rad na znanstvenom projektu i drugo.„  

 

Članak 13.  

 Članak 8. mijenja se glasi: 

 „Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, suradničko i 

znanstveno zvanje  i na  odgovarajuće radno mjesto objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom 

tisku, na internetskoj stranici sastavnice te na službenom internetskom portalu za radna mjesta 

Europskoga istraživačkog prostora.  

 Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.  

 Natječaj se smatra zaključenim istekom roka prijave na onaj natječaj koji je zadnji objavljen u 

medijima iz stavka 1. ovoga članka.  

 Prijavu na natječaj pristupnik podnosi u pisanom obliku, a može je predati osobno, poštom 

preporučeno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, uz podnošenje dokaza propisanih u 

javnom natječaju. 

 Dan objave natječaja u medijima ne uračunava se u rok za prijavu na natječaj, već se početak roka 

računa od prvoga sljedećeg dana. 

Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i na tijek roka. 

Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi neradni dan, rok istječe prvoga 

sljedećega radnog dana. 

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je zaprimljena zadnjeg dana za podnošenje, do 

isteka radnog vremena sastavnice kojoj se upućuje. 

Kad je prijava na natječaj upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju 

poštanskih usluga, danom podnošenja zahtjeva smatra se dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom 

pružatelju poštanskih usluga.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. „ 
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Članak 14.  

 U članku 10. u stavku 2., druga i treća rečenica mijenjaju se i glase: 

 

 „Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira. 

Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti izvan zaposlenika sastavnice koja je raspisala 

natječaj. “ 

 

Članak 15. 

 U članku 14. u stavku 2., druga i treća rečenica mijenjaju se i glase: 

 

 „ Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira. 

Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti izvan zaposlenika sastavnice koja je raspisala 

natječaj. „ 

 

Članak 16.  

 U članku 21. u stavku 2., druga i treća rečenica mijenjaju se i glase: 

 

 „ Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog odnosno umjetničkog polja u kojemu 

se pristupnik bira. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti izvan zaposlenika sastavnice 

koja je raspisala natječaj. „ 

 

Članak 17.  

 U članku 25. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 

„Članovi stručnog povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se pristupnik 

bira.“ 

 

 Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.  

 

Članak 18.  

 U članku 26. u stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi: 

 

 „ Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira. „ 

 

Članak 19.  

 Članak 32 briše se. 

 

Članak 20.  

 Članak 33. briše se. 

 

Članak 21.  

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici 

Sveučilišta u Rijeci.  

 

 

                     R E K T O R  

 

                     Prof. dr. sc. Pero Lučin 
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