Na temelju članka 41. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUS, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13 i 101/14-OUS) te članaka 28., 40., 53. i 58. Statuta Instituta društvenih znanosti
Ivo Pilar, Upravno vijeće Instituta, na prijedlog ravnatelja i uz prethodno mišljenje
Znanstvenog vijeća Instituta (broj: 08-73/15-893/2311 od 20.04.2015.) na sjednici
održanoj dana 04. svibnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK O
IZBORU NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA
u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak izbora i uvjeti za izbor na znanstvena radna
mjesta u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (u daljnjem tekstu: Institut).

Članak 2.
(1) Postupak izbora na znanstvena radna mjesta uređen je Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Instituta.
(2) Izbor na znanstvena radna mjesta obavlja se na temelju javnoga natječaja koji
raspisuje Znanstveno vijeće Instituta. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama,
dnevnom tisku, na službenim mrežnim stranicama Instituta te na središnjem EURAXESS
portalu.
(3) Natječaji iz prethodnog stavka raspisuju se sukladno dobivenim suglasnostima
resornog ministarstva ako se znanstvena radna mjesta financiraju iz sredstava Državnog
proračuna, a u okvirima Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta
Instituta.
(4) Institut može znanstvena radna mjesta financirati i iz vlastitih sredstava.
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II POSTUPAK IZBORA
Članak 3.
(1) Postupak izbora na znanstveno radno mjesto započinje prethodnom raspravom o
znanstvenoj politici zapošljavanja na temelju kojeg se upućuje zahtjev resornom
ministarstvu.
(2) Znanstveno vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora na radno mjesto,
raspisivanju natječaja te osnivanju natječajnog povjerenstva iz redova
zaposlenika Instituta.
(3) Za svako pojedino znanstveno radno mjesto osniva se novo natječajno
povjerenstvo.
(4) Povjerenstvo se sastoji od 3 člana koji moraju biti najmanje u istom ili višem
znanstvenom zvanju od radnog mjesta u koje se vrši izbor
(5) Natječajno povjerenstvo procjenjuje udovoljavaju li pristupnici uvjetima natječaja
te, prema vrsnoći i opsegu osnovnih i dodatnih uvjeta za izbor, podnosi
Znanstvenom vijeću izvješće s ocjenom o pristupnicima i predlaže
kandidata/kandidate za radno mjesto raspisano natječajem.
(6) Konačnu odluku o izboru na znanstveno radno mjesto donosi Znanstveno vijeće
na temelju izvješća natječajnog povjerenstva, koje sadrži procjenu svih
pristupnika na javni natječaj, a uzimajući u obzir potrebu za kandidatom
određenog profila s obzirom na prioritete utvrđene strateškim dokumentima
Instituta. Pri procjeni pojedinih kandidata vodit će se računa o njihovoj
međunarodnoj djelatnosti.
(7) Na temelju odluke Znanstvenog vijeća o izboru pristupnika na pojedino
znanstveno radno mjesto, Institut sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s
obvezom provođenja reizbora ili izbora na više znanstveno radno mjesto.
(8) Ako se radi o radu na znanstvenom projektu ograničenog trajanja, s izabranim
pristupnikom sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme dok traje navedeni
projekt ili njegova dionica na kojoj će pristupnik biti angažiran.
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III. UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA
Članak 4.
Znanstvena radna mjesta su:
- znanstveni suradnik
- viši znanstveni suradnik
- znanstveni savjetnik
- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
Članak 5.
Opći uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto su upis u Upisnik znanstvenika u istom
ili višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor u znanstveno zvanje proveden sukladno
Zakonu ili ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje.
Članak 6.
(1) Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta odnose se na:
a) broj znanstvenih radova i
b) projektnu, stručnu i javnu djelatnost.
(2) Kandidat mora udovoljavati kumulativno uvjete iz obiju kategorija.
Članak 7.
(1) Povrh radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje utvrđenih važećim aktom
Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje, pristupnici moraju imati i
dodatne radove i to:
 znanstveni suradnik – 2 A1 rada više od minimalnog broja,
 viši znanstveni suradnik – 3 A1 rada više od minimalnog broja,
 znanstveni savjetnik – 3 A1 rada više od minimalnog broja i
 znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – 3 A1 rada više od minimalnog broja.
(2) Ukupan broj radova (A1+A2) može biti jednak minimalnom broju koji u trenutku
izbora propisuje relevantni akt Nacionalnog vijeća, no broj radova u A1 kategoriji
mora biti veći od minimalnog u ovdje navedenom broju.
(3) Radovi u kategoriji A1 radovi su definirani aktom Nacionalnog vijeća. Svi radovi
prihvaćeni za objavljivanje, uz potvrdu uredništva časopisa da su prihvaćeni za
objavljivanje, priznaju se kao da su objavljeni.

3

Članak 8.
Broj dodatnih A1 publikacija može se zamijeniti:
1. Kumuliranim faktorom odjeka časopisa u kojima je pristupnik objavljivao na
način da se jedna dodatna publikacija može zamijeniti kumuliranim if 2, dvije
kumuliranim if 4, a tri kumuliranim if 5 u omjeru koji odgovara udjelu u autorstvu
članka prema važećem aktu Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje.
Za faktor odjeka uzima se ona godišnja vrijednost koja odgovara trenutku objave
rada. Kada za godinu u kojoj je članak objavljen ne postoji vrijednost IF časopisa,
uzima se ona iz prošle godine.
ili
2. Brojem citata ukupnog znanstvenog stvaralaštva u znanstvenim bazama ili drugim
publikacijama koje pristupnik može dokazati na način da se jedna dodatna
publikacija može zamijeniti s 25 citata, dvije s 50 citata, a tri sa 60 citata (bez
samocitiranosti). Broj citata priznaje su u omjeru koji odgovara udjelu u autorstvu
članka prema važećem aktu Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje.
Citati se dokazuju ispisom iz baze podataka (WoS, Scopus, Google Scholar) ili
fizičkim dokazima o citiranosti (preslik iz knjige i sl).
Članak 9.
Od sljedećih uvjeta koji se odnose na projektnu te stručnu i javnu djelatnost pristupnik
mora ispunjavati najmanje 7 za radno mjesto znanstveni suradnik, 11 za radno mjesto viši
znanstveni suradnik, 15 za radno mjesto znanstveni savjetnik te 19 za radno mjesto
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju:
1. radno iskustvo na domaćim znanstvenim projektima
2. radno iskustvo na međunarodnim znanstvenim projektima
3. vođenje domaćih znanstvenih projekata (npr. financiranih od resornog
ministarstva, Hrvatske zaklade za znanost, privatnih zaklada i sl.)
4. vođenje međunarodnih znanstvenih projekata (npr. Obzor-a 2020. /Horizon 2020/,
FP7, HERA-e ili financiranih od strukturnih fondova EU, privatnih zaklada ili
sličnih ekvivalentnih institucija)
5. sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima (uvodna, plenarna, pozivna i
druga predavanja na znanstvenim skupovima, voditelj panela, diskutant)
6. sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima (uvodna, plenarna,
pozivna i druga predavanja na znanstvenim skupovima, voditelj panela, diskutant)
7. sudjelovanje u organizaciji domaćih znanstvenih skupova (članstvo u
organizacijskom ili programskom odboru skupa)
8. sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova (članstvo u
organizacijskom ili programskom odboru skupa)
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9. studijski boravak u inozemstvu u (kumulativnom) trajanju od najmanje tri
mjeseca
10. domaća suradnja i gostovanja (gostujuća predavanja na domaćim znanstvenim i
visokoškolskim ustanovama, stručno usavršavanje na radionicama i sl.)
11. međunarodna suradnja i gostovanja (gostujuća predavanja na inozemnim
znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, stručno usavršavanje na radionicama i
sl.)
12. urednik, tajnik ili član uredništva znanstvenih časopisa, zbornika znanstvenih
radova i knjiga
13. recenziranje znanstvenih i stručnih radova te knjiga
14. recenziranje (evaluacija) prijedloga znanstvenog projekta ili uspješnosti
znanstvenog projekta
15. sudjelovanje u postupcima vrednovanja znanstvenih i visokoškolskih ustanova
16. izvođenje visokoškolske nastave na preddiplomskoj, diplomskoj ili
poslijediplomskoj razini
17. mentorstvo doktorandima ili znanstvenim novacima
18. mentorstvo i komentorstvo diplomskih (magistarskih) radova
19. mentorstvo i komentorstvo doktorskih radova
20. sudjelovanje u povjerenstvima za obranu radova za stjecanje akademskih
stupnjeva (magistar znanosti, doktor znanosti)
21. sudjelovanje u povjerenstvima za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna
zvanja te drugim povjerenstvima, radnim tijelima i skupinama (matični odbor,
područni odbor i sl.) od važnosti za znanstvenu zajednicu i društveni interes
(stručne ekspertize, vještačenja i sl.).
22. čelne dužnosti u znanstvenim ili visokoškolskim ustanovama (ravnateljstvo,
članstvo u upravnom vijeću, vodstvo znanstvenog vijeća, vodstvo odjela ili
odsjeka na znanstvenoj instituciji)
23. čelne dužnosti u znanstvenim i stručnim udruženjima (predsjednik, zamjenik ili
pomoćnik predsjednika, tajnik, član izvršnog ili upravnog odbora)
24. suradnja s tijelima lokalne, regionalne i državne uprave te udrugama civilnoga
društva (npr. povjerenstva, savjetovanja, ekspertize i dr.)
25. nagrade i priznanja za znanstveni rad
26. vođenje tržišnih projekta financiranih od institucija koje nisu u sustavu znanosti
27. sudjelovanje u tržišnim projektima
28. rad na popularizaciji znanosti (popularnoznanstveni članci, sudjelovanje u
radijskim i TV emisijama, komentari i intervjui u tiskovinama, priprema izložbi,
javna predavanja, predstavljanja knjiga, prijevod znanstvene knjige i sl.)
29. autorstvo udžbenika (osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih) i stručnih
publikacija (knjiga i studija)
30. suradnja na području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (stručni aktivi
nastavnika, članstvo u povjerenstvima za udžbenike i sl.)
31. sudjelovanje u znanstvenim centrima izvrsnosti
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se ravnopravno na muški i ženski spol.
Članak 11.
Svi javni natječaji za znanstvena radna mjesta objavljeni prije stupanja na snagu ovog
Pravilnika, provest će se sukladno pravilima koja su bila na snazi u vrijeme pokretanja
navedenih postupaka.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Instituta. Pravilnik
će se objaviti i na mrežnim stranicama Instituta.

Broj: 07/08-73/15-998/2311
Zagreb, 04. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, v.r.

Utvrđuje se da je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Instituta i područnih centara dana
04.05.2015. te da je stupio na snagu i primjenjuje se od 11.05.2015.godine.
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