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Na temelju članka 93. stavka 3. i 95. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju («Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka Ustavnog suda 
RH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, i 101/14- Odluka Ustavnog suda RH) i članka 29. Statuta 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (pročišćeni tekst), Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 34. 
sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi  

 
 

PRAVILNIK 
o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i 
suradnička  zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  
 
 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, 
nastavna i suradnička zvanja, te na odgovarajuća radna mjesta (dalje Pravilnik) sukladno Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: Zakon), propisuje provođenje postupka izbora 
u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena,  nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište), odnosno njegovim  
sastavnicama.  
Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na izbore osoba u naslovna 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja ako sudjeluju ili će 
sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog predmeta na Sveučilištu ili njegovoj 
sastavnici. 

 
Članak 2. 

Postupke izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 
zvanja i na odgovarajuća radna mjesta provodi fakultetsko/stručno vijeće  sastavnice(dalje: vijeće 
sastavnice) Sveučilišta, sukladno Statutu i ovom Pravilniku. 
Ako je Sveučilište nositelj izvedbe studija, postupke izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-
nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta , za potrebe toga 
studija, provodi Senat Sveučilišta (dalje: Senat ) odgovarajućom primjenom odredbi ovoga 
Pravilnika koje se odnose na  vijeće sastavnice.  
 
II. Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja te na odgovarajuća radna mjesta  
 

Članak 3. 
Zahtjev za pokretanje postupka izbora u više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto podnosi pristupnik čelniku sastavnice, na kojoj pristupnik obavlja poslove radnog mjesta iz 
ugovora o radu. 
Ako se radi o novom ili zamjenskom radnom mjestu na sastavnici, zahtjev za pokretanje postupka 
izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto sastavnica podnosi rektoru 
Sveučilišta. 
 
 
 



 2

III. Redovito pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto 
 

Članak 4. 
Odluku o pokretanju postupka izbora u više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto i raspisivanju javnog natječaja na temelju zahtjeva iz članka 3 ovog Pravilnika, donosi rektor 
na prijedlog  vijeća sastavnice, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:  
 -  ako je pristupnik  najmanje pet godina bio  na znanstveno-nastavnom radnom mjestu s nižim 
znanstveno-nastavnim zvanjem,  
 -  ako je znanstveno-nastavno radno mjesto za koje se raspisuje natječaj predviđeno općim aktom 
sastavnice, odnosno planom zapošljavanja, 

- ako na sastavnici nije u tijeku provođenje postupka reizbora pristupnika odnosno ako je 
pristupnik u postupku reizbora pozitivno ocjenjen, 

      - ako je prethodno pribavljena potrebita suglasnost nadležnog ministarstva za raspisivanje javnog 
natječaja za napredovanje, odnosno novo znanstveno-nastavno radno mjesto. 
Odluku o pokretanju postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto i 
raspisivanju javnog natječaja donosi rektor na prijedlog  vijeća sastavnice, ako su ispunjeni sljedeći 
uvjeti:  
 -  ako je novo odnosno zamjensko znanstveno-nastavno radno mjesto predviđeno općim aktom 
sastavnice, odnosno planom zapošljavanja,  

- ako nastavno opterećenje nastavnika u izravnoj nastavi, temeljem studijskog programa i 
izvedbenog plana nastave) iznosi puno nastavno opterećenje  (može biti na jednoj ili više 
sastavnica),i  

    -  ako je prethodno pribavljena potrebita suglasnost nadležnog ministarstva za raspisivanje javnog 
natječaja za  novo, odnosno zamjensko znanstveno-nastavno radno mjesto. 
    
IV.  Ranije prijevremeno pokretanje postupka izbora na više znanstveno  – nastavno radno 
mjesto  
 

Članak 5.  
Zahtjev za ranijim raspisivanjem natječaja za izbor na više znanstveno-nastavno radno mjesto može 
podnijeti zaposlenik prije isteka roka od 5 godina provedenih na nižem znanstveno-nastavnom 
radnom mjestu, ako udovoljava sljedećim uvjetima: 

- ako je upisan u Upisniku znanstvenika sa znanstvenim zvanjem koje odgovara izboru na više 
znanstveno-nastavno radno mjesto, 

- ako je najmanje 3 godine bio na radnom mjestu s nižim znanstveno-nastavnim zvanjem.  
Odluku o ranijem raspisivanju javnog natječaja na temelju zahtjeva iz stavka 1 ovog članka donosi 
rektor  temeljem posebne odluke  vijeća sastavnice i uz suglasnost zaposlenika, ako su ispunjeni svi 
sljedeći uvjeti: 
- ako je više znanstveno-znanstveno radno mjesto predviđeno općim aktom sastavnice odnosno 
planom zapošljavanja, 
- ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno-nastavno radno 
mjesto u odnosu na ono na koje se bira, i  
- ako je prethodno pribavljena potrebita suglasnost nadležnog ministarstva o raspisivanju javnog 
natječaja za ranije prijevremeno napredovanje. 
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Ispunjenje kriterija za izbor na više znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se 
zaposlenik bira, utvrđuje  vijeće sastavnice, kojoj je podnesen zahtjev iz stavka 1 ovog članka na 
temelju izvješća stručnog povjerenstva.  
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana, koji moraju biti u višem znanstveno-nastavnom zvanju u 
odnosu na ono na koje se pristupnik bira. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik 
visokog učilišta u kojem je pristupnik zaposlen. Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz 
znanstvenog područja i  polja u koje se pristupnik bira. 
 
Raspisivanje javnog natječaja  

Članak 6 .  
Javni natječaj se raspisuje za izbor u pojedino znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, 
suradničko ili znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto u određenom znanstvenom 
području i polju. 
Iznimno, kada je to neophodno, javni natječaj se može raspisati i uz navođenje znanstvene odnosno 
umjetničke grane, ustrojbene jedinice sastavnice, kolegija, za rad na znanstvenom projektu i drugo.  
 

Članak 7.  
Javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, suradničko i 
znanstveno zvanje  i na  odgovarajuće radno mjesto objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom 
tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta 
Europskoga istraživačkog prostora.  
Javni natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.  
Javni natječaj se smatra zaključenim istekom roka prijave na onaj natječaj koji je zadnji objavljen u 
medijima iz stavka 1. ovoga članka.  
Prijavu na javni natječaj pristupnik podnosi u pisanom obliku, a može je predati osobno, poštom 
preporučeno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, uz podnošenje dokaza propisanih u 
javnom natječaju. 
Dan objave javnog natječaja u medijima ne uračunava se u rok za prijavu na javni natječaj, već se 
početak roka računa od prvoga sljedećeg dana. 
Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i na tijek roka. 
Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi neradni dan, rok istječe prvoga sljedećega 
radnog dana. 
Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je zaprimljena od strane nadležne službe, zadnjeg dana 
za podnošenje, a do isteka radnog vremena na Sveučilištu. Kad je prijava na javni  natječaj upućena 
poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, danom podnošenja prijave 
smatra se dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.  
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 
Provođenje postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja 

 
Članak 8.  

U znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba: 
-koja je upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u odgovarajućem polju, 
-koje odgovara znanstveno-nastavnom zvanju u koje se bira, 
-koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti, 
-koja ima potrebne psiho-fizičke osobine i 
-koja ispunjava druge uvjete ukoliko su propisani Statutom. 
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Članak 9. 
Ako svi pristupnici imaju potrebno znanstveno zvanje,  vijeće sastavnice koja je raspisala natječaj 
najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja imenuje stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u 
znanstveno-nastavno zvanje (dalje: stručno povjerenstvo).  
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstveno-nastavnom  
zvanju s obzirom na ono za koje se provodi izbor. 
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira.  Barem 
jedan član stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojem je pristupnik 
zaposlen. 

 
Članak 10. 

Stručno povjerenstvo provjerava ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, uvjeta Rektorskog zbora i 
drugih uvjeta za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje ako su propisani statutom 
Sveučilišta.  
Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od donošenja odluke o imenovanju, dostaviti vijeću 
sastavnice izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju 
propisane uvjete za izbor.  
Vijeće sastavnice u daljnjem roku od 30 dana izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto pristupnika koji u najvećoj mjeri ispunjava uvjete natječaja.  
Izbor u zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju izvršen na sastavnici 
Sveučilišta, potvrđuje Senat. 
 
Prethodni postupak izbora u znanstveno zvanje  

 
Članak 11.  

Ako neki od pristupnika nemaju potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje provodi se izbor tih pristupnika u znanstveno zvanje.  
 

Članak 12.  
Ako  Sveučilište odnosno njegova sastavnica, koje je raspisalo javni natječaj nije ovlašteno za 
provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, zahtjev za izbor u znanstveno zvanje 
pristupnika iz članka 11. ovoga Pravilnika podnosi se ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. Nakon 
obavljenog izbora u znanstveno zvanje svih pristupnika koji za to ispunjavaju uvjete, vijeće 
sastavnice odnosno Senat, koja je raspisala javni natječaj nastavlja s postupkom izbora u znanstveno-
nastavno zvanje sukladno člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika.  
 

Članak 13.  
Ako je Sveučilište odnosno njegova sastavnica, koje je raspisalo javni natječaj ovlaštena znanstvena 
organizacija, vijeće sastavnice odnosno Senat, najkasnije 30 dana od zaključenja javnog natječaja 
imenuje stručno povjerenstvo za izbor pristupnika iz članka 11. ovoga Pravilnika u znanstveno 
zvanje (dalje: stručno povjerenstvo).  
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju s 
obzirom na ono za koje se provodi izbor. 
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira. Barem 
jedan član stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojem je pristupnik 
zaposlen. 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjavaju li pristupnici uvjete utvrđene posebnim Pravilnikom  za 
izbor u znanstveno zvanje, koje propisuje nadležno Nacionalno vijeće, te predlaže da se pristupnik 
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izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće, koje sadrži mišljenje 
i prijedlog, podnosi na usvajanje ovlaštenom vijeću sastavnice odnosno Senatu u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke o imenovanju.  
 

Članak 14.  
Odluku ovlaštenog vijeća sastavnice o usvajanju mišljenja i prijedloga stručnog povjerenstva zajedno 
s izvješćem stručnog povjerenstva,  Sveučilište u daljnjem roku od 30 dana od podnošenja izvješća, 
upućuje mjerodavnom matičnom odboru radi donošenja konačne odluke o izboru.  
Odluka matičnog odbora, odnosno izvod iz Upisnika znanstvenika, osnova je za izbor pristupnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.  

 
Članak 15.  

Nakon obavljenog izbora u znanstveno zvanje svih pristupnika, koji za to ispunjavaju uvjete, stručno 
povjerenstvo iz članka 13. ovoga Pravilnika nastavlja postupak izbora pristupnika u znanstveno-
nastavno zvanje, sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.  
 
Izbor na znanstveno radno mjesto  

 
Članak 16.  

Na znanstveno radno mjesto može biti izabrana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika u 
istom ili višem znanstvenom zvanju i koja ispunjava druge uvjete za izbor ako su propisani statutom 
Sveučilišta.  
U slučaju kada je raspisan javni natječaj za znanstveno radno mjesto, obavlja se izbor u znanstveno 
zvanje svih pristupnika koji imaju uvjete za odnosno zvanje, a do tada nisu u njega izabrani. Nakon 
provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje sukladno člancima 12. do 14. ovoga Pravilnika, 
vijeće sastavnice koja je predložila raspisivanje javnog natječaja odnosno Senat, u roku od 60 dana 
dovršava postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava 
uvjetima javnog natječaja.  
 
Izbor u umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta  
 

Članak 17.  
U umjetničko-nastavna zvanja biraju se osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća, koja svojim 
značajem odgovaraju uvjetima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto.  
Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupak izbora nastavnika u znanstveno-nastavna 
zvanja i odgovarajuća radna mjesta na odgovarajući se način primjenjuju i na izbor nastavnika u 
umjetničko-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.  

 
V. Postupak izbora u nastavna zvanja  i odgovarajuća radna mjesta  

 
Članak 18.  

Na sastavnicama Sveučilišta izbor u nastavna zvanja obavlja se u slučaju, ako se izvode stručni 
studiji, za potrebe toga studija, kao i ako je riječ o predmetu koji ne zahtijeva znanstveni pristup, ili 
na umjetničkoj akademiji za potrebe korepeticije i druge suradnje u obrazovnom procesu.  
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Članak 19.  
 U nastavno zvanje može biti izabrana osoba:  

- koja ispunjava uvjete propisane Zakonom,  
- koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti,  
- koja ima potrebne psiho-fizičke osobine,  
- koja ima druge uvjete propisane statutom Sveučilišta.  

 
Članak 20.  

Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor, daje stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u 
nastavno zvanje (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo). Stručno povjerenstvo imenuje vijeće 
sastavnice koja je predložila raspisivanje javnog natječaja, najkasnije 30 dana od zaključenja 
natječaja.  
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u istom ili višem zvanju s obzirom na 
ono za koje se traži izbor. Barem jedan član stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog 
učilišta u kojem je pristupnik zaposlen. Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog 
polja u kojemu se pristupnik bira.  

 
Članak 21. 

Stručno povjerenstvo provjerava ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, uvjeta Rektorskog zbora i 
drugih uvjeta ako su propisani statutom Sveučilišta za izbor pristupnika u nastavno zvanje.  
Stručno povjerenstvo dužno je u roku 30 dana od imenovanja dostaviti vijeću sastavnice odnosno 
Senatu izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete iz stavka 1. 
ovoga članka.  
Vijeće sastavnice odnosno Senat najkasnije 90 dana od zaključenja javnog natječaja izabire u 
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto onog pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava 
uvjetima javnog natječaja.  
 
VI. Izvješće stručnog povjerenstva  
 

Članak 22.  
Izvješće stručnog povjerenstva iz članka 10 i 21. ovoga Pravilnika mora sadržavati:  
1. Opće odredbe u svezi s raspisanim javnim natječajem (odluku vijeća sastavnice odnosno Senata o 

raspisivanju natječaja za izbor nastavnika, kada je i gdje natječaj objavljen i kada je zaključen, 
odluku o imenovanju stručnog povjerenstva, te imena pristupnika koji su se javili na javni 
natječaj),  

2.  Biografske podatke o pristupnicima (podaci o datumu i mjestu rođenja, o državljanstvu 
pristupnika, o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, stečenom znanstvenom 
zvanju, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, nagradama za znanstveni ili 
stručni rad, članstvima i dužnostima u strukovnim organizacijama, članstvima i dužnostima u 
uređivačkim odborima znanstvenih ili stručnih časopisa, zbornika i dr.).  

3. Podatke o nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika (u izvješću treba, pored uvjeta propisanih  
Zakonom, posebno navesti i pobliže ocijeniti onu nastavnu i stručnu djelatnost temeljem koje 
pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili 
nastavno zvanje, te druge uvjete ako su propisani statutom Sveučilišta ).  

4. Zaključak, mišljenje i prijedlog (utvrditi da li pristupnik ispunjava uvjete za izbor ili ponovni  
 izbor u zvanje raspisano natječajem).  
5.  U privitku popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te pisana ocjena o nastupnom  
 predavanju  ako je potrebna.  
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Kada se na natječaj prijave dva ili više pristupnika, stručno povjerenstvo dužno je napisati izvještaj 
za svakog pristupnika posebno.  
Član stručnog povjerenstva koji se ne slaže sa zaključkom, mišljenjem i prijedlogom može dati 
izdvojeno mišljenje koje se prilaže izvješću.  

 
Članak 23.  

Vijeće sastavnice odnosno Senat vratit će izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu ako je izvješće 
u nesuglasju s odredbama ovoga Pravilnika ili ako smatra da su zaključak, mišljenje i prijedlog 
stručnog povjerenstva protivni uvjetima za izbor. U tom slučaju vijeće sastavnice odnosno Senat 
odredit će na koji način, u kojem roku i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.  
 
VII. Nastupno predavanje  
 

Članak 24.  
Pristupnik koji se prvi put bira u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje mora 
imati od stručnog povjerenstva pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i 
studentima.  
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se pristupnik 
bira. 
Nastupnom predavanju podliježu pristupnici iz stavka 1. ovoga članka, ako zadovoljavaju ostale 
uvjete predviđene za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.  
Pisana ocjena o nastupnom predavanju prilaže se izvješću stručnog povjerenstva za izbor pristupnika 
u odgovarajuće zvanje.  
Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu pristupnikovih sposobnosti, a odnosi se 
naročito na:  

1. stručnu kompetentnost predavača,  
2. pobuđivanja interesa za predmet,  
3. primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija,  
4. govorničke vještine,  
5. korištenje nastavnih pomagala,  
6. druga zapažanja.  

Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u znanstveno-
nastavno, umjetničko-nastavno, odnosno nastavno zvanje.  
 
VIII. Postupak izbora u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta  
 

Članak 25.  
Suradnici se biraju u suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta iz redova najuspješnijih 
studenata sukladno statutu Sveučilišta  pod uvjetima predviđenim Zakonom.  
Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor daje stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u 
suradničko zvanje (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo). Stručno povjerenstvo imenuje vijeće 
sastavnice  odnosno Senat istovremeno s donošenjem odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor 
suradnika.  
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana koji moraju biti u znanstveno-nastavnom zvanju. 
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti iz znanstvenog polja u kojemu se pristupnik bira.  
Barem jedan član stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojem je 
pristupnik zaposlen. 
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Stručno povjerenstvo dužno je u roku 30 dana od zaključenja javnog natječaja dostaviti vijeću 
sastavnice odnosno Senata izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom.  
Vijeće sastavnice najkasnije 60 dana od zaključenja javnog natječaja izabire u suradničko zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja.  

 
IX. Provjera psihofizi čkih osobina  

 
Članak 26  

Provjeru psihofizičkih osobina nastavnika i suradnika za rad u djelatnosti visokog obrazovanja 
obavlja ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada koja o tome izdaje odgovarajuću svjedodžbu o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Provjera psihofizičkih osobina obavlja se prilikom prvog izbora nastavnika i suradnika.  
Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od šest mjeseci.  

 
X. Rokovi u postupku izbora  

 
Članak 27.  

Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima javnog natječaja u roku od 15 dana od dana njegova 
dovršetka. 
 

Članak 28.  
Rokovi u postupku izbora u zvanja propisani ovim Pravilnikom ne teku u razdobljima od 15. srpnja 
do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.  

 
Članak 29.  

U slučaju neopravdanog znatnog prekoračenja roka, po pritužbi pristupnika, Senat može od 
sastavnice preuzeti postupak izbora nastavnika u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili 
nastavno zvanje i sam ga provesti.  

 
Članak 30.  

U vrijeme rodiljinih dopusta, bolovanja dužih od tri mjeseca, služenja vojne obveze, obavljanja javne 
dužnosti, obavljanja dužnosti rektora, prorektora, dekana i prodekana, pročelnika i zamjenika 
sveučilišnog odjela te u drugim naročito opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, 
kolektivnim ugovorom ili općim aktom  Sveučilišta, rokovi za izbor ili reizbor u zvanje i na radno 
mjesto miruju i neće se uračunavati u rok za izbor, osim u slučaju da zaposlenik zatraži da mu za 
navedeno razdoblje rokovi teku.  

 
XI. Završne odredbe  

 
Članak 31.  

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe Pravilnika o postupku izbora 
znanstvenika, umjetnika, nastavnika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na 
Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.Klasa:003-05/11-01/07-01,Ur.broj:380/11-01/1 od 5.travnja 
2011.godine. 
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Članak 32. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama  Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli. 
 
 
                               R E K T O R         
 
                     Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
 
KLASA: 003-05/14-01/10-01 
URBROJ: 380-14-01-01 
 
U Puli, 19. prosinca 2014. godine 
 


