Dekan Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno - matematičkog fakulteta, na temelju članka 19. stavka
1. točke 12., članka 97. stavka 4., članka 98. i članka 99. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovnomatematičkog fakulteta, KLASA: 003-05/19-01/28, URBROJ: 251-58-10201-20-6 od 17. prosinca 2020.
(u daljnjem tekstu: Statut PMF-a), a u vezi članka 7. Odluke o minimalnim uvjetima radnih obveza
za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna
mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN 24/21),
na prijedlog Fakultetskog kolegija utvrđenog na sjednici dana 22. ožujka 2022., donosi
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORIMA U ZVANJA I NA RADNA
MJESTA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Članak 1.

U Pravilniku o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu
sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 003-05/18-01/3, URBROJ: 251-58-10201-18-3 od 20. lipnja 2018.
godine, KLASA: 003-05/18-01/3, URBROJ: 251-58-10201-19-2 od 2. srpnja 2019., članak 7. stavak 2.
mijenja se i glasi:
2) U stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ispunjava
uvjete za izbor sukladno Zakonu, općem aktu o ustroju radnih mjesta, te psihofizičke
sposobnosti i dodatne uvjete za izbor prema potrebama pojedinog odsjeka i to kako slijedi:
za stručnog suradnika - visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera
za višeg stručnog suradnika - 1) S godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu
stručnog suradnika i 2) da je od posljednjeg izbora u stručno zvanje stručnog suradnika
objavio kao samostalni ili prvi ili glavni autor 1 znanstveni rad pri čemu se znanstveni rad
može zamijeniti sa 3 znanstvena rada u koautorstvu ili sa samostalnim ili prvim ili glavnim
autorstvom 3 stručna rada vezana uz struku
za stručnog savjetnika - 1) S godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu višeg
stručnog suradnika i 2) da je od posljednjeg izbora u stručno zvanje višeg stručnog suradnika
objavio kao samostalni ili prvi ili glavni autor 3 znanstvena rada pri čemu se pojedini
znanstveni rad može zamijeniti sa 3 znanstvena rada u koautorstvu ili sa samostalnim ili
prvim ili glavnim autorstvom 3 stručna rada vezana uz struku ili da je stekao doktorat
znanosti iz prirodnih znanosti ili interdisciplinarnih područja znanosti."
članak 2.

Iza članka 13. dodaje se članak 13 a. koji glasi:
1) Pristupnici koji su u postupku reizbora u stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta stručnog
suradnika, višeg stručnog suradnika i stručnog savjetnika moraju ispuniti, nakon posljednjeg
izbora odnosno reizbora, uvjete propisane stavcima 2), 3) i 4).
2) Za reizboru stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto stručnog suradnika, pristupnikmora
nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, objaviti kao samostalni ili prvi ili glavni autor 1
stručni rad vezan uz struku ili 3 dokumentirana doprinosa unaprjeđenju znanstvenog ili
nastavnog procesa ili popularizacije znanosti ili vođenja stručnog projekta. Stručni rad u
samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti sa 3 stručna rada u
koautorstvu. 3 stručna rada u koautorstvu mogu se vrednovati kao 1 samostalni stručni rad.
Stručni rad u samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti
znanstvenim radom u samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu ili u koautorstvu.
3) Za reizbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto višeg stručnog suradnika, pristupnik
mora nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, objaviti kao samostalni ili prvi ili glavni

autor 1 stručni rad vezan uz struku ili 5 dokumentirana doprinosa unaprj eđenju znanstvenog
ili n astavnog procesa ili popularizacije znanosti ili vođenja stru čno g projekta. S tru čni rad u
samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti sa 3 stručna rada u
koautorstvu. 3 stručna rada u koautorstvu mogu se vrednovati kao 1 samostalni stručni rad.
Stručni rad u samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti
znanstvenim radom u sam ostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu ili u koautorstvu.
4)

Za reizbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto stručnog savjet nika, pristupnik mora
nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, objaviti kao samostalni ili prvi ili glavni autor 1
stručni rad vezan uz struku ili 7 dokumentirana doprinosa unaprjeđenju znanstvenog ili
nastavnog procesa ili popularizacije znanosti ili vođenja stručnog projekta. Stručni rad u
samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti sa 3 stručna rada u
koautorstvu. 3 stručna rada u koautorstvu mogu se vrednovati kao 1 samostalni stručni rad.
Stručni rad u samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu moguće je zamijeniti
znanstvenim radom u samostalnom ili prvom ili glavnom autorstvu ili u koautorstvu."
članak 3.

Postupci izbora u stručna zvanja i odgovarajuća radna m jesta započeti prije stupanja na snagu ovog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na
Priro doslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dovršiti će se prema odredbama koje
su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka izbora. Iznimno, na zahtjev pristupnika kojem je od
dana izbora u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proteklo najmanje 30 mjeseci, na njegov izbor u
stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto primijeniti će se odredbe Pravilnika o izborima u zvanja
i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, KLASA:
003-05/18-01/3, URBROJ: 251-58-10201-18-3 od 20. lipnja 2018., KLASA: 003-05/18-01/3, URBROJ:
251-58-10201-19-2 od 2. srpnja 2019.
članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Fakulteta.
KLASA:

UU3-05/18-0l/3

URBROJ:

251-58-l 0205-22-6
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Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči 25. ožujka 2

_c;;_•;:;-"';.,·'

'ti~~~

.<;' ·:•".

u 2. travnja 2022 .

~~~-:=7'·~~-: GLA~ATI TAJNIK

: t:~

. .,

\~t~3~:,;}
-~:;;;;/.=::;;;,-....

\.,, )
I

