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 Na temelju članka 41. stavak 8.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

("Narodne novine" broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka  i Rješenje USRH  i 60/15 - Odluka USRH) i članka 

37. i 45. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta, 

Upravno vijeće Instituta za poljoprivredu i turizam je na sjednici održanoj dana 3. svibnja 

2016.  godine donijelo  

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA 

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 

Članak 1. 

 

Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju.  

Ovim Pravilnikom utvrđuju se dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu 

za poljoprivredu i turizam (u daljnjem tekstu: Institut). 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

 

Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta temelje se na sljedećim elementima: 

 

1. Izvrsnost znanstvenih radova i znanstveni ugled pristupnika 

2. Doprinos znanstveno-istraživačkom radu  

3. Organizacijske sposobnosti i doprinos razvoju znanstvene zajednice 

4. Doprinos inovativnosti, prijenosu znanja u gospodarstvo i komercijalizaciji rezultata 

znanstvenog rada 

Članak 3. 

 

Osim minimalnog broja radova propisanog važećim zakonskim propisima pristupnici za izbor 

na znanstveno radno mjesto moraju udovoljiti sljedećim kriterijima pod točkama 1, 2, 3 i 4: 

 

1. Izvrsnost znanstvenih radova i znanstveni ugled pristupnika 

 

Izvrsnost znanstvenih radova mjeri se njihovim akademskim znanstvenim odjekom koji se 

prosuđuje na temelju citiranosti znanstvenih publikacija, kvaliteti citiranosti, kao i dokazanim 

uvrštavanjem rezultata istraživanja u svjetske baze podataka.  

 

Za izbor na znanstveno radno mjesto u području biotehničkih znanosti pristupnik mora, u 

skupini radova koji su objavljeni u časopisima koje citira Web of Science (WoS), biti prvi ili 

dopisni (engl. corresponding) autor na najmanje jednom (1) radu za izbor na radno mjesto 

znanstvenog suradnika, dva (2) za višeg znanstvenog suradnika, odnosno tri (3) za 

znanstvenog savjetnika. 

 

Za izbor na znanstveno radno mjesto u području društvenih znanosti pristupnik mora, u 

skupini radova koji su objavljeni u časopisima koje citira Web of Science (WoS) i/ili Scopus, 

biti prvi ili dopisni (engl. corresponding) autor na najmanje jednom (1) radu za izbor na radno 

mjesto znanstvenog suradnika, dva (2) za višeg znanstvenog suradnika, odnosno tri (3) za 

znanstvenog savjetnika. 
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Od sljedećih uvjeta pristupnik mora ispunjavati najmanje jedan (1) za izbor na radno mjesto 

znanstvenog suradnika, dva (2) za višeg znanstvenog suradnika i tri (3) za znanstvenog 

savjetnika: 

a) predstavljanje i objava znanstvenog rada na međunarodnim znanstvenim skupovima 

kao prvi ili dopisni (engl. corresponding) autor; 

b) dobitnik stipendije na domaćem ili međunarodnom kompetitivnom natječaju; 

c) boravak na međunarodnim ustanovama u svrhu znanstvenog usavršavanja, u trajanju 

od najmanje dva mjeseca u kontinuitetu; 

d) održano pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu; 

e) voditeljstvo, mentorstvo ili članstvo u povjerenstvu završnih radova na 

preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima, diplomskih i magistarskih 

radova, poslijediplomskih specijalističkih radova i doktorskih disertacija; 

f) funkcije i članstvo u uredništvu međunarodnih znanstvenih časopisa ili funkcije 

recenzenta u međunarodnim znanstvenim časopisima (ISI Web of Knowledge, Scopus, 

CAB, Biosis EconLit, ABI/INFORM, ProQuest); 

g) autorstvo, koautorstvo ili uredništvo udžbenika, znanstvenih knjiga, serija 

znanstvenih monografija ili poglavlja u znanstvenim monografijama; 

h) čelne dužnosti u znanstvenim i stručnim udruženjima; 

i) gostovanje u međunarodno renomiranim institucijama kao gostujući profesor ili 

gostujući znanstvenik. 

 

2. Doprinos znanstveno-istraživačkom radu 

 

Za izbor na znanstveno radno mjesto pristupnik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

- biti voditelj najmanje jednog (1) ili suradnik na najmanje dva (2) znanstvena, razvojna 

ili tehnologijska projekta dobivena na domaćem ili međunarodnom kompetitivnom 

natječaju za izbor na radno mjesto znanstvenog suradnika; 

- biti voditelj najmanje dva (2) ili suradnik na najmanje četiri (4) znanstvena, razvojna 

ili tehnologijska projekta dobivena na domaćem ili međunarodnom kompetitivnom 

natječaju za izbor na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika; 

- biti voditelj najmanje tri (3) ili suradnik na najmanje šest (6) znanstvenih, razvojnih ili 

tehnologijskih projekata dobivenih na domaćem ili međunarodnom kompetitivnom 

natječaju za izbor na radno mjesto znanstvenog savjetnika. 

 

Pri vrednovanju sudjelovanja na znanstvenim, razvojnim ili tehnologijskim projektima 

dobivenim na domaćem ili međunarodnom kompetitivnom natječaju dva (2) projekta na 

kojima je kandidat suradnik vrijede kao jedan (1) na kojemu je voditelj. 

 

 

3. Organizacijske sposobnosti i doprinos razvoju znanosti  

 

Od sljedećih uvjeta pristupnik mora ispunjavati najmanje jedan (1) za izbor na radno mjesto 

znanstvenog suradnika, dva (2) za višeg znanstvenog suradnika i tri (3) za znanstvenog 

savjetnika: 

 

a) funkcije ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, predstojnika zavoda, predsjednika 

znanstvenog vijeća, voditelja laboratorija, voditelja panela, članstvo u upravnim 
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vijećima znanstveno-istraživačkih instituta i drugih javnih ustanova, savjetodavne i 

ekspertne dužnosti u državnim i međunarodnim tijelima;  

b) članstvo u akademijama znanosti, strukovnim akademijama ili znanstvenim tijelima 

RH; 

c) nagrade za znanstveno-istraživačko rad, kao što su: a) državne nagrade RH; b) 

nagrade HAZU; inozemne nagrade i nagrade odgovarajućeg značaja kao pod a) i b); 

d) sudjelovanje u povjerenstvima, radnim tijelima i skupinama od važnosti za matičnu 

instituciju i/ili znanstvenu zajednicu u cjelini; 

e) zasnivanje, uspješno vođenje i održavanje trajnog eksperimentalnog objekta ili 

kolekcijsko eksperimentalnog nasada koji je kroz dulje vremensko razdoblje u 

funkciji znanstveno-istraživačkog rada; 

f) osmišljavanje i uspješno provođenje znanstvenih istraživanja u području biotehničkih 

i društvenih znanosti, koja se provode kroz dulje vremensko razdoblje te rezultiraju 

stvaranjem javno dostupne baze koja je u trajnoj funkciji doprinosa razvoju znanosti; 
g) organiziranje ili članstvo u organizacijskom ili znanstvenom odboru međunarodnog 

znanstvenog skupa;  

h) autorstvo udžbenika, knjiga, monografija te autorstvo revijalnih, stručnih, edukativnih i 

popularizacijskih članaka u tiskanim medijima i priloga u elektronskim medijima i sl.; 

i) organiziranje i održavanje javnih manifestacija, prezentacija, predavanja i radionica s ciljem 

popularizacije znanosti i širenja znanstvenih i stručnih spoznaja. 

 

4. Doprinos inovativnosti, prijenosu znanja u gospodarstvo i komercijalizaciji rezultata 

znanstvenog rada 

 

Od sljedećih uvjeta pristupnik mora ispunjavati najmanje jedan (1) za izbor na radno mjesto 

znanstvenog suradnika, dva (2) za višeg znanstvenog suradnika i tri (3) za znanstvenog 

savjetnika: 

 

a) sudjelovanje u znanstvenim i razvojnim istraživanjima koja dovode do primjene i 

prijenosa znanja u različite gospodarske djelatnosti; 

b) pribavljanje prihoda matičnoj ustanovi putem suradnje s gospodarstvom, projekata te 

komercijalizacijom patenata ili drugih oblika intelektualnog vlasništva, u statusu 

voditelja aktivnosti, u iznosu od najmanje 300.000,00 kuna. U navedeno se ne računa 

prihod ostvaren pružanjem servisnih usluga komercijalno dostupnom opremom; 

c) osnivanje novog laboratorija ili uvođenje nove discipline ili trajne aktivnosti u 

matičnu instituciju; 

d) voditeljstvo aktivnosti koje doprinose poboljšanju i izgradnji znanstvene 

infrastrukture (prostor, oprema i sl.) matične ustanove; 

e) voditeljstvo najmanje jednog ili suradništvo na najmanje dva komercijalna projekta 

matične institucije (izrada strategije, studije i dr.); 

f) voditeljstvo postupka akreditacije laboratorija ili ustanove; 

g) suradnja s tijelima lokalne, regionalne i državne uprave te udrugama civilnoga 

društva (npr. povjerenstva, savjetovanja, ekspertize, i dr.); 

h) patentiranje proizvoda, usluga ili procesa; 

i) autorstvo kultivara, sorte, klona, soja ili hibrida; 

j) autorstvo internet aplikacije ili web stranice u službi javnosti i od javnog interesa. 
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