
 

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA  

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 
Na temelju članka 41. stavka 2.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

("Narodne novine", broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) te 

članka 36. stavka 2. alineje 11. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku Znanstveno vijeća 

Instituta na svojoj je sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine donijelo 

 

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA 

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA  
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

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

etnologiju i folkloristiku.  

 

Članak 2.  

 

(1) Postupak izbora na znanstvena radna mjesta uređen je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju i Statutom Instituta.  

 

(2) Izbor na znanstvena radna mjesta obavlja se na temelju javnoga natječaja koji raspisuje 

Znanstveno vijeće Instituta. Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na 

službenim mrežnim stranicama Instituta te na središnjem EURAXESS portalu 

(http://ec.europa.eu/euraxess/). 

 

(3) Natječaji iz prethodnog stavka raspisuju se sukladno dobivenim suglasnostima Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i športa ukoliko se radna mjesta financiraju iz sredstava Državnog 

proračuna, a u okvirima Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta te Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta i položaja. 

 

(4) Institut može pojedina radna mjesta financirati i iz sredstava koje ostvari iz drugih izvora (npr. 

međunarodnih projekata). 

 

(5) Tročlano povjerenstvo koje je imenovalo Znanstveno vijeće Instituta procjenjuje 

zadovoljavaju li pristupnici uvjete natječaja te, prema vrsnoći i opsegu osnovnih i dodatnih uvjeta 

za izbor, podnosi Znanstvenom vijeću ocjenu 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 ocjenu svih pristupnika na javni natječaj, ali i 

uzimajući u obzir potrebu za kandidatom određenog profila s obzirom na prioritete utvrđene 

Strategijom IEF-a. 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/


 

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA  

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 
II. UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 
Članak 3. 

 

Znanstvena radna mjesta su:  

- znanstveni suradnik 

- viši znanstveni suradnik 

- znanstveni savjetnik 

- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

 

Članak 4. 

 

Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisniku znanstvenika u istom ili višem 

znanstvenom zvanju.  

 

Članak 5. 

 

Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za etnologiju i folkloristiku su: 

1. radno iskustvo na znanstvenim projektima 

2. vođenje znanstvenih projekata 

3. sudjelovanje na znanstvenim skupovima (uvodna (keynote), plenarna, pozivna i druga 

predavanja na znanstvenim skupovima) 

4. organiziranje znanstvenih skupova 

5. terenski i arhivski rad te pohrana građe u dokumentaciji Instituta ili srodnoj instituciji 

6. baze podataka i specijalistički izbori građe 

7. stručno usavršavanje (stipendije, seminari, radionice i sl.) 

8. međunarodna suradnja i gostovanja 

9. uredništvo znanstvenih časopisa, zbornika, serijskih izdanja i knjiga 

10. recenziranje 

11. sudjelovanje u visokoškolskoj nastavi 

12. mentorstvo  

13. sudjelovanje u povjerenstvima za obranu radova za stjecanje akademskih i 

znanstvenih stupnjeva 

14. čelne dužnosti u znanstvenim i stručnim udruženjima 

15. suradnja s tijelima lokalne, regionalne i državne uprave te udrugama civilnoga 

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

16. nagrade za znanstveni rad 

17. javna predavanja i predstavljanja 

18. autorski i drugi oblici suradnje u kulturnoj i znanstveno-obrazovnoj produkciji te s 

medijima (izložbe, festivali, filmovi, radio i TV emisije, udžbenici, stručni prijevodi, 

novinski članci i sl.) 

19. sudjelovanje u povjerenstvima, radnim tijelima i skupinama od važnosti za Institut i 

znanstvenu zajednicu u cjelini 

 



 

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA  

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 
Podaci o ispunjavanju uvjeta navode se u posebnom Obrascu za dodatne uvjete za izbor na 

znanstvena radna mjesta IEF-a. 

 

Članak 6.  

Pristupnik na natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika obvezno mora zadovoljiti 

najmanje (4) četiri dodatna uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika. 

 

Članak 7.  

 

Pristupnik na natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika obvezno mora zadovoljiti 

najmanje  (9) devet dodatnih uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika. 

 

Članak 8.  

 

Pristupnik na natječaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika obvezno mora zadovoljiti 

najmanje (15) petnaest dodatnih uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika. 

 

Članak 9.  

 
Pristupnik na natječaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju obvezno mora 

zadovoljiti najmanje  (16) šesnaest dodatnih uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

 

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Dodatni kriteriji za izbor u znanstvena 

zvanja suradnika Instituta za etnologiju i folkloristiku. 

 

(2) Svi postupci izbora na znanstvena radna mjesta pokrenuti prije stupanja na snagu ovog 

Pravilnika, provest će se sukladno pravilima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja navedenih 

postupaka.  

 
Članak 11.  

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Instituta. 

 

 

Zagreb,  25. travnja 2012. 

Urudžbeni broj: 2/24 -12 

Predsjednica Znanstvenog vijeća: 

 

 

dr. sc. Renata Jambrešić Kirin  



 

 
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA  

ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

 
 

Utvrđuje se da je Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u institutu 

za etnologiju i folkloristiku objavljen na oglasnoj ploči Instituta dana 25. travnja 2012. godine te 

je stupio na snagu dana 3. svibnja 2012. godine.  

 

Ravnatelj: 

 

 

 

dr.sc. Tvrtko Zebec 


