
ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU  

  

(“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH) 

 

4. NASTAVNICI I SURADNICI 

Znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja 

Članak 91. 

(1) Znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja su docent (doc. dr. sc./dr. art.), izvanredni 

profesor (izv. prof. dr. sc./dr. art.), redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju (prof. dr. 

sc./dr. art.). Kratice naziva znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih radnih mjesta pišu se ispred 

imena i prezimena osobe koja je izabrana na navedeno radno mjesto. 

(2) Znanstveno-nastavna zvanja u znanstvenoj komponenti odgovaraju znanstvenim zvanjima kako 

slijedi:  

1. docent – znanstvenom suradniku,  

2. izvanredni profesor – višem znanstvenom suradniku,  

3. redoviti profesor – znanstvenom savjetniku, 

4. redoviti profesor u trajnom zvanju – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

(3) Nastavna zvanja su predavač (pred.), viši predavač (v. pred.), profesor visoke škole (prof. v. š.), 

lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički savjetnik. Kratice naziva 

nastavnih zvanja na nastavnim radnim mjestima pišu se iza imena i prezimena osobe koja je izabrana 

na navedeno nastavno radno mjesto. 

(4) Suradnička zvanja su asistent i poslijedoktorand.  

(5) Stručna zvanja su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.  

Zvanja na sveučilištu i odgovarajuća radna mjesta 

Članak 92. 

(1) Na sveučilištu, odnosno njegovim sastavnicama, se putem javnog natječaja provode izbori u 

znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i suradnička zvanja te nastavna zvanja predavača, višeg 

predavača, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika i višega umjetničkog suradnika, kao i stručna 

zvanja, sukladno ovom Zakonu, te se s izabranim pristupnikom zaključuje ugovor o radu. Kada 

sveučilište izvodi stručne i visokoškolske umjetničke studije, može za potrebe tih studija provoditi 

izbor za sva nastavna zvanja iz članka 91. stavka 3. ovoga Zakona.  

(2) U odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, suradničko i nastavno zvanje može se 

izabrati osoba i bez zaključivanja ugovora o radu koja ispunjava uvjete za izbor u odnosno zvanje ako 

sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog predmeta (tzv. naslovno 

zvanje) na visokom učilištu.  



(3) Visoko učilište može povjeriti izvedbu do jedne trećine nastavnog predmeta stručnjacima bez 

izbora u znanstveno-nastavno zvanje  ili umjetničko-nastavno zvanje (tzv. gostujući profesor ili 

nastavnik), uz uvjet da osnovni dio nastavnog predmeta izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavna, 

umjetničko-nastavna ili nastavna zvanja.  

(4) Pod uvjetima predviđenim statutom sveučilišta, uglednom inozemnom profesoru, istaknutom 

stručnjaku ili umjetniku, koji nije stekao znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje po 

hrvatskim propisima, može se, uz suglasnost senata, povjeriti izvođenje nastave iz određenog 

predmeta.  

(5) Studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija mogu sudjelovati u izvođenju nastave 

preddiplomskog stručnog ili sveučilišnog studija, ili diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog 

diplomskog stručnog studija, u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog 

studija i općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.  

Uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja 

Članak 93. 

(1) U znanstveno-nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika iz 

članka 23. ovoga Zakona sa znanstvenim zvanjem stečenim u odgovarajućem polju, ili koja ispunjava 

uvjete za stjecanje toga znanstvenog zvanja i uvjete u pogledu obrazovnoga, nastavnog i stručnog rada 

koje propisuje Rektorski zbor, ako ima potrebne psihofizičke osobine kao i druge uvjete propisane 

statutom sveučilišta. Znanstveno-nastavna zvanja upisuju se u upisnik iz članka 23. ovoga Zakona.  

 (2) Pristupnik može biti izabran u znanstveno-nastavno zvanje ako ispunjava uvjete za izbor u 

odgovarajuće znanstveno zvanje kako slijedi:  

– docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik,  

– izvanrednog profesora: viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik,  

– redovitog profesora: znanstveni savjetnik, 

– redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

(3) Uvjeti Rektorskog zbora iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«. Način 

provjere ispunjavanja tih uvjeta te psihofizičkih osobina propisuje se statutom ili drugim općim aktom 

sveučilišta.  

(4) Ako je izbor u zvanje redovitog profesora izvršen u nekoj od sastavnica sveučilišta, senat 

sveučilišta na kojemu je pokrenut postupak izbora potvrđuje izbor.  

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja 

Članak 94. 

(1) Za izvođenje nastave predmeta iz područja koje može izvoditi samo umjetnik, nastavnici se biraju 

u umjetničko-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta. U umjetničko-nastavna zvanja biraju se 

osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značajem odgovaraju uvjetima za izbor na 

znanstveno-nastavno radno mjesto. Umjetničko-nastavna radna mjesta u svemu su izjednačena sa 



znanstveno-nastavnim radnim mjestima i odredbe ovoga Zakona koje se odnose na znanstveno-

nastavna radna mjesta na odgovarajući se način primjenjuju i na umjetničko-nastavna radna mjesta.  

(2) Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj pobliže određuje uvjete za 

izbor nastavnika iz stavka 1. ovoga članka na način da se publikacije potrebne za izbor na znanstveno–

nastavna radna mjesta na odgovarajući način zamjenjuju javnim nastupima, izložbama ili drugim 

oblicima javnog umjetničkog djelovanja.  

 

Postupak izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko- 

-nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta 

Članak 95. 

(1) Postupak izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

provodi sveučilište odnosno sastavnica sveučilišta sukladno statutu i uz odgovarajuću primjenu članka 

35. i 36. ovoga Zakona, na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, 

dnevnom tisku, na internetskoj stranici visokog učilišta te na službenom internetskom portalu za radna 

mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.  

(2) Zahtjev za pokretanje postupka podnosi pristupnik ili znanstvena organizacija, a odluku donosi 

sveučilište, odnosno sastavnica sveučilišta u skladu s općim aktom sveučilišta. 

(3) Ako neki od pristupnika nema potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje provodi se i izbor u znanstveno zvanje uz odgovarajuću primjenu članka 35. ovoga Zakona. 

Nakon obavljenog izbora u znanstveno zvanje svih pristupnika koji za to ispunjavaju uvjete 

sveučilište, sukladno statutu, nakon razmatranja uvjeta Rektorskog zbora iz članka 93. stavka 1. ovoga 

Zakona, u roku od 60 dana u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izabire pristupnika koji u 

najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja. Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u 

roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.  

(4) Na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta može biti izabran onaj pristupnik koji je izabran u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta. 

(5) Na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora može biti izabran onaj pristupnik koji 

je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i bio je najmanje pet godina na 

znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta ili znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika. 

(6) Na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora može biti izabran onaj pristupnik koji je 

izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i bio je najmanje pet godina na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora ili znanstvenom radnom mjestu višeg znanstvenog 

suradnika. 

(7) Na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju može biti izabran onaj 

pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i bio je 

najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora ili znanstvenom 

radnom mjestu znanstvenog savjetnika. 

(8) Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno-nastavno radno 

mjesto u odnosu na ono na koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća visokog učilišta i uz 



suglasnost zaposlenika, natječaj za izbor iz stavka 5. i 6. ovoga članka može biti raspisan i ranije od 

rokova propisanih tim stavcima, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegovog prethodnog izbora 

na radno mjesto s nižim zvanjem. 

(9) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na nastavnike izabrane u umjetničko-

nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta. 


