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Na temelju članka 26. Statuta Poljoprivrednog instituta Osijek, članka 39. – 44. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 
46/07; 63/11) i mišljenja Znanstvenog vijeća Instituta, Upravno vijeće Poljoprivrednog 
instituta Osijek na sjednici održanoj dana  27.03.2012. godine donijelo je  
 
 

PRAVILNIK  
O UVJETIMA I NAČINU IZBORA NA ZNANSTVENA, SURADNIČKA I 

STRUČNA RADNA MJESTA  
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak izbora na znanstvena, suradnička i stručna 
radna mjesta Poljoprivrednog instituta Osijek (u daljenjem tekstu: Institut), financirana iz 
državnog proračuna Republike Hrvatske.  
 
Način izbora na radna mjesta propisan je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon). 
 
Postupak izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta pokreće se na pisani zahtjev 
zaposlenika koji ima uvjete za izbor / napredovanje ili kojemu ističe ugovor o radu.  
 
Institut sukladno Zakonu pokreće postupak izbora na radno mjesto tri (3) mjeseca prije isteka 
roka na koji je zaposlenik izabran, te prilikom izbora na radno mjesto asistenta i stručnog 
suradnika.  
 
Zaposlenik uz zahtjev prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta te ih upućuje Znanstvenom vijeću 
za Znanstveni odbor i Povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja i znanstvena radna mjesta 
koje provjerava uvjete i dokaze za izbor na radno mjesto. Povjerenstvo nakon provjere 
zahtjeva i dokaza u pisanom obliku Izvješće dostavlja Znanstvenom odboru Instituta. 
Znanstveni odbor nakon razmatranja Izvješća Povjerenstva,  svoje mišljenje upućuje 
Znanstvenom vijeću Instituta. Znanstveno vijeće razmatra Izvješće Povjerenstva i prijedlog 
Znanstvenog odbora te donosi odluku o provođenju ili obustavi postupka za izbor na radno 
mjesto. U slučaju pozitivne odluke raspisuje se natječaj za radno mjesto i imenuje Stručno 
povjerenstvo za provođenje postupka izbora. 
 
Natječaj se objavljuje nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta.  
 
Zaposlenik za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik - drugi izbor, znanstveni 
savjetnik - prvi izbor i viši znanstveni suradnik uz prijavu na natječaj prilaže pregled / popis 
cjelokupnog znanstvenog i istraživačkog rada (bez dokaza do posljednjeg izbora na radno 
mjesto). Dokazi o udovoljavanju uvjeta iz ovog Pravilnika prilažu se za razdoblje nakon 
posljednjeg izbora na radno mjesto. Zaposlenik za izbor na znanstveno radno mjesto 
znanstveni suradnik prilaže pregled / popis cjelokupnog znanstvenog i istraživačkog rada s 
dokazima. 
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II. ZNANSTVENA ZVANJA I RADNA MJESTA I UVJETI ZA IZ BORE NA  
     ZNANSTVENA RADNA MJESTA 
 

Članak 2. 
 
Znanstvena zvanja su: znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni suradnik. 
 
Znanstvena radna mjesta su: znanstveni savjetnik - drugi izbor, znanstveni savjetnik – prvi 
izbor, viši znanstveni suradnik i znanstveni suradnik. 
 
Izbor na radna mjesta vrši se na pet (5) godina. 
 
Zaposlenik može pokrenuti postupak izbora na radno mjesto viši znanstveni suradnik i 
znanstveni savjetnik – prvi izbor nakon što protekne tri (3) godine od posljednjeg izbora, a na 
radno mjesto znanstveni savjetnik - drugi izbor šest (6) mjeseci prije isteka roka od pet (5) 
godina od posljednjeg izbora na radno mjesto. 
 
Obveza provođenja ponovnog izbora prestaje nakon što zaposlenik bude izabran na 
znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – drugi izbor.  
 
Zaposlenik je dužan pokrenuti postupak izbora na isto radno mjesto (reizbor) na koje je 
izabran tri (3) mjeseca prije isteka roka od pet (5) godina, ako od posljednjeg izbora na 
znanstveno radno mjesto nije ispunio uvjete za napredovanje predviđene Zakonom i/ili uvjete 
iz čl. 4. toč. A, B, C ovog Pravilnika. 
 
Uvjet za pokretanje reizbora na radno mjesto je jedan (1) znanstveni i/ili stručni rad objavljen 
nakon posljednjeg izbora na radno mjesto. 
  
Znanstvena radna mjesta ne mogu se preskakati. 
 
 
1. Opći uvjeti za izbore na znanstvena radna mjesta 
 

Članak 3. 
 
Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili 
višem znanstvenom zvanju.  
 
2. Dodatni uvjeti za izbore na znanstvena radna mjesta 
 

Članak 4. 
 
Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta su: 
 
A Znanstveni radovi 
B Doprinos znanstvenom, istraživačkom i stvaralačkom radu 
C Organizacijske sposobnosti i doprinos znanosti 
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A) Znanstveni radovi 
 
Od pristupnika se traži da izabere iz svog opusa pet (5) znanstvenih radova uključujući 
kvalifikacijske radove za znanstvenog suradnika, sedam (7) znanstvenih radova za višeg 
znanstvenog suradnika, deset (10) znanstvenih radova za znanstvenog savjetnika - prvi izbor, 
odnosno za znanstvenog savjetnika - drugi izbor dvanaest (12) znanstvenih radova, koji 
najbolje pokazuju područje dosadašnjeg rada pristupnika, kako bi Povjerenstvo moglo 
vrednovati aktivnost i samostalnost pristupnika te njegov doprinos znanstvenoj i stručnoj 
djelatnosti koja je propisana Statutom Instituta. 
 
Dokaz: preslika baze podataka (CROSBI) 
 
 
B) Doprinos znanstvenom, istraživačkom i stvaralačkom radu 
 
Doprinost znanstvenom, istraživačkom i stvaralačkom radu dokazuje se:  
- vođenjem znanstvenog / istraživačkog / razvojnog / stručnog programa / projekta / teme  

Dokaz: preslika prijave / ugovora programa / projekta / teme 
- suradnjom na znanstvenom / istraživačkom / razvojnom projektu / programu  

Dokaz: preslika prijave / ugovora programa / projekta / teme 
- primjenom kultivara / patenata u proizvodnji  

Dokaz: preslika rješenja / izjave / potvrde ovlaštenih institucija o proizvodnji sjemena 
sorte / hibrida 

- odgajanjem mlađih suradnika zajedničkim znanstvenim radom koji je rezultirao 
publikacijama odnosno sudjelovanjem u izradi diplomskih / magistarskih radova / 
doktorata te uspješnim vođenjem postdoktoranata  
Dokaz: preslika odluke o imenovanju mentora / komentora / člana povjerenstva, preslika 
baze podataka / preslika radova / sažetaka ili sl. 

- poticanjem kreativnosti suradnika u znanstvenom i stručnom radu iz djelatnosti Instituta 
Dokaz: opisno 

- međunarodnom suradnjom  
Dokaz: preslika prijave projekta / ugovora o suradnji / pozvana predavanja ili sl.  

 
 
C) Organizacijske sposobnosti i doprinos znanosti 
 
Rad na ovom području vidljiv je kroz: 
- razvoj / uvođenje novih metoda i tehnika u znanstveni rad u matičnoj ustanovi 

Dokaz: opisno 
- funkcije ravnatelja / direktora, zamjenika i pomoćnika ravnatelja znanstvenih instituta / 

rektora, dekana ili pročelnika / predstojnika odjela / zavoda / članstvo u upravnim 
vijećima znanstvenih instituta / sveučilišta, savjetodavne i ekspertne dužnosti u državnim / 
međunarodnim tijelima / članstvo u odborima i povjerenstvima znanstvenih instituta / 
sveučilišta 
Dokaz: odluka / rješenje o imenovanju ili sl. 

- doprinos u unapređenju / izgradnji znanstvene infrastrukture (prostor / oprema ili sl.) u 
matičnoj ustanovi  
Dokaz: opisno 

- prihvaćene patente / priznate kultivare bilja. Broj prihvaćenih patenata i priznatih kultivara 
bilja vrednuje u sklopu minimalnih uvjeta propisanih odlukom Nacionalnog vijeća za 
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znanost (NN 84/05; 100/06; 138/06; 120/07; 72/10; 116/10; 38/11). Ovaj rad se smatra i 
dodatnim uvjetom zbog posebne značajnosti za znanstvenu djelatnost koja je propisana 
Statutom Instituta  
Dokaz: popis brojeva rješenja s naznakom institucije koja je izdala rješenje 

- znanstvena istraživanja koja dovode do primjene i prijenosa znanja u različite gospodarske 
i društvene djelatnosti  
Dokaz: detaljan opis istraživanja 

- znanstvena usavršavanja  
Dokaz: preslik pozivnog pisma / ugovor o stipendiranju / potvrde ili sl. 

- doprinos povezanosti s tuzemnim / inozemnim institucijama iz koje proizlazi ulaganje u 
znanost 
Dokaz: opisno 

- održavanje nastave na dodiplomskoj / poslijediplomskoj razini  
Dokaz: potvrdnica fakulteta / sveučilišta ili plan i program nastave 

- članstvo u akademijama znanosti  
Dokaz: preslika rješenja / potvrde ili sl. 

- nagrade za znanstvenoistraživački rad, a osobito a) državne nagrade RH, b) nagrade 
HAZU, c) inozemne nagrade i nagrade sličnog značaja kao pod a i b  
Dokaz: preslika potvrde / diplome, priznanja 

- funkcije u znanstvenim i stručnim društvima u zemlji i inozemstvu te obavljanje misije 
eksperata u međunarodnim agencijama / organizacijama  
Dokaz: preslika potvrde i sličnog dokumenta 

- sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova / seminara / radionica te funkcija u 
znanstvenim / organizacijskim odborima skupova, a osobito međunarodnih skupova  
Dokaz: potvrdnica organizatora skupa / seminara / radionice ili preslika stranice Programa 
/ Zbornika s članovima odbora skupa 

- autorstvo / uredništvo udžbenika / znanstvenih knjiga / znanstvenih monografija ili 
poglavlja u znanstvenim monografijama  
Dokaz: preslika naslovnih stranica / impresuma 

- autorstvo revijalnih / stručnih / edukativnih / popularizacijskih članaka ili sl.  
Dokaz: preslika članka ili sl. 

- funkcije i članstvo u uredništvu znanstvenih časopisa / funkcije recenzenta u znanstvenim 
časopisima, osobito međunarodnim / funkcije tehničkog urednika u publikacijama  
Dokaz: preslika potvrde urednika / preslika impresuma časopisa 

- recenzije znanstvenih / stručnih planova / studija / projekata 
Dokaz: preslika potvrde / popratnog pisma / ugovora ili sl. 

- doprinos na popularizaciji znanstvene / stručne djelatnosti iz djelokruga rada ustanove 
(medijska angažiranost, predavanja)  
Dokaz: opisno 
 
 

3. Znanstvena radna mjesta 
 

Članak 5. 
 
1. Radno mjesto: znanstveni savjetnik - drugi izbor  
 
Na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik - drugi izbor može biti izabrana osoba 
upisana u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik, koja je na 
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radnom mjestu znanstveni savjetnik - prvi izbor provela pet (5) godina i koja ispunjava 
dodatne uvjete iz čl. 4. toč. A te minimalno po tri (3) dodatna uvjeta iz toč. B i C.  
 
Nakon posljednjeg izbora na radno mjesto zaposlenik mora imati minimalno dva (2) nova 
znanstvena rada (od toga jedan (1) a1 znanstveni rad). 
 

Članak 6. 
 
2. Radno mjesto: znanstveni savjetnik – prvi izbor  
 
Na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik - prvi izbor može biti izabrana osoba 
upisana u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik, koja je na 
radnom mjestu viši znanstveni suradnik provela minimalno tri (3) godine, te ispunjava 
dodatne uvjete iz članka 4. točka A i minimalno po tri (3) dodatna uvjeta iz točke B i C.  
 
Nakon posljednjeg izbora na radno mjesto zaposlenik mora imati minimalno dva (2) nova 
znanstvena rada.  
 

Članak 7. 
 
3. Radno mjesto: viši znanstveni suradnik 
 
Na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik može biti izabrana osoba upisana u 
Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik, 
koja je na radnom mjestu znanstveni suradnik provela minimalno tri (3) godine te koja 
ispunjava dodatne uvjete iz članka 4. točka A i minimalno po dva (2) dodatna uvjeta iz točke 
B i C.  
 
Nakon posljednjeg izbora na radno mjesto zaposlenik mora imati jedan (1) novi znanstveni 
rad. 
 

Članak 8.  
 

4. Radno mjesto: znanstveni suradnik 
 
Na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik može biti izabrana osoba upisana u Upisnik 
znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik ili višem, na radnom mjestu viši 
asistent i koja ispunjava dodatne uvjete iz članka 4. točka A, te po jedan (1) dodatni uvjet iz 
točaka B i C. 
 
 
III. SURADNI ČKA ZVANJA I RADNA MJESTA I UVJETI ZA IZBORE  
      NA SURADNIČKA RADNA MJESTA 
 

Članak 9. 
 

Suradnička zvanja i radna mjesta su viši asistent i asistent. 
 
Na radnom mjestu asistenta zaposlenik može provesti maksimalno šest (6) godina. S 
asistentom koji je u roku od šest (6) godina ili kraćem doktorirao, može se sklopiti ugovor na 
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određeno vrijeme na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta s ukupnim trajanjem od 
najviše deset (10) godina od sklapanja ugovora o radu na radnom mjestu asistenta. 
 
Na suradničko radno mjesto višeg asistenta može biti izabrana osoba koja ima doktorat 
znanosti, ali prije toga nije imala ugovor o radu na radnom mjestu asistenta. Ugovor o radu s 
takvom osobom sklapa se na određeno vrijeme, najviše četiri (4) godine. 
 
 
1. Opći uvjeti za izbore na suradnička radna mjesta 
 

Članak 10. 
 

Opći uvjeti za izbor na radno mjesto asistenta je završen sveučilišni diplomski studij i izbor u 
suradničko zvanje asistent. Asistent je dužan upisati poslijediplomski studij. Opći uvjet za 
izbor na radno mjesto višeg asistenta je završen doktorat i izbor u suradničko zvanje višeg 
asistenta. 
 
2. Dodatni uvjeti za izbore na suradnička radna mjesta 
 

Članak 11. 
 

Dodatni uvjeti za izbore na suradnička radna mjesta su: 
- sudjelovanje u izradi i radu na znanstvenim programima / projektima / temama 

znanstvenih i stručnih istraživanja  
Dokaz: preslika prijave / ugovora programa / projekta / teme 

- izrada i objavljivanje znanstvenih i stručnih članaka  
Dokaz: preslika baze podataka / preslika radova, sažetaka ili sl. 

- sudjelovanje u radu znanstvenih skupova ili prezentiranje rezultata istraživanja na 
domaćim i međunarodnim skupovima 
Dokaz: preslika potvrde o sudjelovanju, programa skupa ili sl. 

- uključenost u proces rada u polju / laboratoriju / doradi sjemena / skladištu sjemena / 
voćnjaku / rasadniku 
Dokaz: opisno 

- briga o kvaliteti izvođenja znanstvenih i stručnih aktivnosti na odjelu / ustanovi 
dokaz: opisno 

- funkcije / članstvo u uredništvu časopisa / publikacija 
Dokaz: potvrda urednika / preslika impresuma časopisa 

- autorstvo revijalnih / stručnih / edukativnih / popularizacijskih članaka ili sl. 
Dokaz: preslika članka ili sl. 

- funkcije / članstva u povjerenstvima / tijelima / komisijama / savjetodavnim ili sl. 
institucijama 
Dokaz: preslika potvrde institucije / rješenja o imenovanju 
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3. Suradnička radna mjesta 
 

Članak 12. 
 
1. Radno mjesto: Viši asistent 
 
Na suradničko radno mjesto viši asistent može biti izabrana osoba koja ima akademski 
stupanj doktora znanosti, izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta i koja ispunjava 
minimalno četiri (4) uvjeta iz članka 11. 
 

Članak 13. 
 
2. Radno mjesto: Asistent 
 
Na suradničko radno mjesto asistent može biti izabrana osoba koja ima završen sveučilišni 
diplomski studij, izbor u suradničko zvanje asistenta i koja ispunjava minimalno dva (2) 
uvjeta iz članka 11.  
 
 
IV. STRUČNA ZVANJA I RADNA MJESTA I UVJETI ZA IZBORE NA STRU ČNA  
      RADNA MJESTA 

 
Članak 14. 

 
Stručna zvanja i radna mjesta su: stručni savjetnik, viši stručni suradnik i stručni suradnik. 
 
Izbor na stručna radna mjesta vrši se na pet (5) godina. Ako zaposlenik nakon isteka roka ne 
pokrene postupak izbora na više radno mjesto, ostaje na radnom mjestu na koje je izabran. 
 
Stručna radna mjesta ne mogu se preskakati. 
 
1. Opći uvjeti za izbore na stručna radna mjesta 

 
Članak 15. 

 
Na stručno radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu 
spremu i obavlja stručne poslove vezane za znanstvena / stručna istraživanja iz djelatnosti 
Instituta. 
 
2. Dodatni uvjeti za izbore na stručna radna mjesta 
 

Članak 16. 
 

Dodatni uvjeti za izbore na stručna radna mjesta su: 
- organizira / vodi / sudjeluje u znanstvenim / stručnim / razvojnim programima / 

projektima / temama  
Dokaz: preslika prijave / ugovora programa / projekta / teme 

- izrada i objava stručnih radova / članaka / izvještaja / analiza ili sl.  
Dokaz: preslika radova / sažetaka ili sl. 
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- sudjelovanje u radu znanstvenih i stručnih skupova / prezentiranje rezultata istraživanja na 
domaćim i međunarodnim skupovima 
Dokaz: preslika potvrde o sudjelovanju / programa skupa ili sl. 

- uključenost u proces rada u polju / laboratoriju / doradi sjemena / skladištu sjemena / 
voćnjaku / rasadniku 
Dokaz: opisno 

- unapređenje stručne djelatnosti odjela / ustanove i davanje stručnih savjeta 
Dokaz: opisno 

- samostalnost u radu na analizama uzoraka i mjerenjima u laboratoriju / na terenu 
Dokaz: detaljan opis poslova 

- briga o kvaliteti izvođenja znanstvenih i stručnih aktivnosti na odjelu / ustanovi 
dokaz: opisno 

- pisanje priloga / stručnih izvještaja / publikacija / promotivnih materijala ili sl.  
Dokaz: preslika naslova / izvještaja ili sl. 

- funkcije / članstva u povjerenstvima / tijelima / komisijama / savjetodavnim ili sl. 
institucijama 
Dokaz: preslika potvrde institucije / rješenja o imenovanju 

 
 
3. Stručna radna mjesta 

 
Članak 17. 

 
1. Radno mjesto: stručni savjetnik 
 
U stručno zvanje stručni savjetnik i na stručno radno mjesto stručni savjetnik može biti 
izabrana osoba koja je na radnom mjestu viši stručni suradnik minimalno pet (5) godina i koja 
ispunjava minimalno pet (5) uvjeta iz članka 16. 
 

Članak 18. 
 
2. Radno mjesto: viši stručni suradnik 
 
U stručno zvanje viši stručni suradnik i na stručno radno mjesto viši stručni suradnik može 
biti izabrana osoba koja je na radnom mjestu stručni suradnik minimalno pet (5) godina i koja 
ispunjava minimalno tri (3) uvjeta iz članka 16.  
 

Članak 19. 
 
3. Radno mjesto: stručni suradnik 
 
U stručno zvanje stručni suradnik i na stručno radno mjesto stručni suradnik može biti 
izabrana osoba koja ima odgovarajuću VSS i koja ispunjava minimalno dva (2) uvjeta iz 
članka 16. 
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