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Znanstvena zvanja 

Članak 32. 

(1) Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i 

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Znanstvena zvanja se stječu u postupku i pod uvjetima 

predviđenim ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.  

(2) Za znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene 

radove koji ga afirmiraju kao priznatog znanstvenika.  

(3) Za višega znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i 

znanstvene radove koji predstavljaju značajan doprinos znanosti te koji je najmanje pet godina bio u 

zvanju znanstvenog suradnika.  

(4) Za znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabran istraživač 

koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je znatno unaprijedio znanost, pri čemu će se 

posebno cijeniti međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenog 

rada odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih sadržaja. Uz navedene uvjete, u znanstveno 

zvanje znanstvenog savjetnika izabrat će se istraživač koji je najmanje pet godina bio u zvanju višega 

znanstvenog suradnika, a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju istraživač koji 

je najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog savjetnika. 

(5) Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj pravilnikom koji se 

objavljuje u »Narodnim novinama« detaljnije propisuje uvjete za izbor u znanstvena zvanja (vrsta i 

broj znanstvenih radova, vrednovanje radova i sl.) sukladno stavcima 2.-4. ovoga članka, na temelju 

kojih matični odbori i povjerenstva za ocjenu rada znanstvenika ocjenjuju sveukupnu znanstvenu 

djelatnost pristupnika, vodeći računa o posebnostima pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja te 

pojedinih znanstvenih polja i interdisciplinarnih područja.  

(6) Prilikom propisivanja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka predvidjet će se primjereno vremensko 

razdoblje primjene do tada važećih uvjeta kojim će se na pravičan način omogućiti reizbor ili 

napredovanje onih znanstvenika koji su svoj znanstveni rad obavljali prema tim uvjetima. 

(7) Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u 

koje se bira, posebnom odlukom znanstvenog vijeća i uz suglasnost zaposlenika, pristupnik može biti 

izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim člankom, ali ne prije nego što isteknu tri 

godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom 

zvanju izbor ranije od rokova propisanih stavkom 4. ovoga članka nije moguć. 



(8) Iznimno, ako je pristupnik istraživač koji nije bio zaposlen u Republici Hrvatskoj, matični odbor 

može odobriti zahtjev za izbor u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika i znanstvenog 

savjetnika te znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju pristupniku koji nije bio prije izabran u 

znanstveno zvanje, ako iz prijave procijeni da zadovoljava istovjetne uvjete koji su prema propisima 

Republike Hrvatske potrebni za izbor u odgovarajuće zvanje, odnosno da je bio izabran u 

odgovarajuće zvanje. 


