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Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Odluke 
o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća 
veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12, 85/13 i 4/15), Pravilnika o ustroju i 
načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora Vijeća veleučilišta i visokih škola 
Republike Hrvatske (118/19) i članka 39. Statuta EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, 
Stručno vijeće EFFECTUS-a je na svojoj 72. sjednici održanoj dana 28.06.2022. donijelo sljedeći 
 

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

(1) Na EFFECTUS poduzetnički studiji – visokom učilištu (u daljnjem tekstu: EFFECTUS) 
nastavnu i stručnu djelatnost izvode nastavnici i suradnici, čija se kvalificiranost 
utvrđuje izborom u nastavna, stručna i suradnička zvanja. 

(2) Nastavnu djelatnost mogu izvoditi i nastavnici izabrani u znanstveno zvanje na 
sveučilištu.  

(3) EFFECTUS će poticati izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. 
(4) Nastavnu djelatnost na EFFECTUS-u mogu izvoditi i nastavnici i suradnici izabrani  u 

naslovno zvanje. 
(5) Dekan može povjeriti izvedbu dijela nastavnog predmeta stručnjacima bez izbora u 

nastavno zvanje (gostujući nastavnik), po postupku i uz uvjete utvrđene Zakonom. 
 
 

Članak 2. 
 

(1) Nastavna zvanja su: 
1. Predavač 
2. Viši predavač 
3. Profesor visoke škole 
4. Profesor visoke škole u trajnom zvanju 

 
(2) Suradničko zvanje je: 

1. Asistent 
 

(3) Stručna zvanja su: 
1. Stručni suradnik 
2. Viši stručni suradnik 
3. Stručni savjetnik 

 
 
 
 



 
Članak 3. 

 
(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

II. UVJETI IZBORA U NASTAVNA ZVANJA 
 

Članak 4. 
PREDAVAČ 
 
Pristupnik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

1. Uvjeti iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

• Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 

• Najmanje tri godine radnog iskustva u struci 

• Pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima ako 
se prvi put izabire na nastavno radno mjesto 

 
2. Uvjeti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH 

• da je u suradničkom, nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, računajući 
razdoblje od tri godine prije pokretanja izbora, kontinuirano izvodila nastavu u 
sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati 
(kumulativno) ili je održala jedno ili više javnih predavanja iz područja struke za 
koju se provodi postupak izbora; 

 
te jedan od sljedećih uvjeta: 

• da ima dva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička rada, objavljena u 
časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili jedan stručni, znanstveni odnosno 
umjetnički rad i jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički 
projekt, ili je nositelj priznatog patenta primijenjenog u praksi; 

• da je magistar specijalist ili diplomirani specijalist struke (završen studij trajanju 
najmanje 10 semestara) i ima jedan (1) stručni ili znanstveni rad, objavljen u 
recenziranom časopisu ili zborniku radova s recenzijom, ili jedan (1) izvedeni ili 
nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt, ili je nositelj priznatog 
patenta primijenjenog u praksi; 

• da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako 
kandidat nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju 
objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno 
izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje 
za koje se pokreće njegov izbor; 

• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, svojim radovima ili umjetničkim 
projektima, sudjelovao u jednoj stručnoj, žiriranoj izložbi ili je izveo najmanje 
jednu javnu umjetničku produkciju; 

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) 
čija vrijednost je minimalno 50% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje 



iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports 
za prethodnu kalendarsku godinu; 

• da ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova 
relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području. 

 
Pri REIZBORU, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u 
proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet: 
 
• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje jedan (1) novi stručni i/ili znanstveni 
i/ili umjetnički rad (izveden ili nagrađen stručni, znanstveni ili umjetnički projekt odnosno 
studiju ili patent) iz odgovarajuće struke ili umjetničkog područja. 
 
i dva (2) od sljedećih uvjeta: 
 
• da je magistar znanosti ili magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 
semestara), ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i 
polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili 
stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu 
kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće izbor kandidata; 
 
• da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna rada; 
 
• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 
tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika ili nastavnog materijala za nastavni 
predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija je 
vrijednost minimalno 70% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat 
bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu; 
 
• da ima minimalno sedam (7) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za 
izbor u navedenom znanstvenom području. 

 
Članak 5. 

VIŠI PREDAVAČ 
 
Pristupnik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

1. Uvjeti iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

• Završen diplomski studij ili stručni i specijalistički studij 

• Objavljeni stručni radovi 

• Najmanje pet godina rada u struci 

• Pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima ako 
se prvi put izabire na nastavno radno mjesto 

 



2. Uvjeti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH 
 

• da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bila izabrana u nastavno 
ili znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodila nastavu od najmanje 
stodvadeset (120) norma sati (kumulativno) 
 

• da ima najmanje šest (6) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, 
i/ili izvedenih i/ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata kojima je bio 
voditelj, kovoditelj ili autor 

 
te tri od sljedećih uvjeta: 
 

• da je magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 semestara) iz područja 
i polja za koje se bira; 
 

• da je sudjelovao na najmanje jednom (1) seminaru ili radionici za stručno usavršavanje 
s odgovarajućom potvrdom, ili da je aktivno sudjelovao u organizaciji ili vođenju ekipa 
međunarodnog, nacionalnog ili studentskog sportskog natjecanja visokih učilišta (samo 
za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu); 

 
• da je magistar znanosti / doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako 
kandidat nema magisterij ili doktorat iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor 
tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, 
Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i 
polje za koje se pokreće njegov izbor. 
 
• da ima objavljen recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi 
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada; 
 
• da je objavio najmanje jedan rad u koautorstvu sa studentom; 
 
• da ima objavljen recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz 
kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da ima ukupno najmanje sedam (7) objavljenih stručnih, znanstvenih i/ili umjetničkih 
znanstvenih radova, (izvedena ili nagrađena projekta odnosno studije) iz odgovarajuće 
struke, od kojih najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja 
izbora; 
 
• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija 
vrijednost je minimalno jednaka vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg 
se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu 
kalendarsku godinu; 
 



• da ima minimalno deset (10) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova 
relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području. 

 
 
Pri REIZBORU, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u 
proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet: 
 
• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva (2) nova recenzirana stručna i/ili 
znanstvena ili umjetnička rada ili je bio autor odobrenog, izvedenog ili nagrađenog stručnog, 
znanstvenog ili umjetničkog projekta ili priznatog i u praksi provedenog patenta iz 
odgovarajuće struke; 
 
i dva od sljedećih uvjeta: 
 
• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 
tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da je od zadnjeg izbora u zvanje višeg predavača osoba stekla zvanje magistra ili doktora 
znanosti ili stručni magisterij; 
 
• da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje tri (3) 
završna i/ili diplomska rada i da je objavio najmanje jedan (1) rad u koautorstvu sa studentom; 
 
• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi 
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku koji je kategoriziran; 
 
• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija 
vrijednost je minimalno jednu i pol (1,5) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg 
se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu 
kalendarsku godinu; 
 
• da ima minimalno petnaest (15) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih 
za izbor u navedenom znanstvenom području. 
 

Članak 6. 
PROFESOR VISOKE ŠKOLE 
 
Pristupnik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
1. Uvjeti iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

• Doktorat 

• Izvedeni značajni projekti 

• Objavljeni radovi koji su znatno unaprijedili struku ili novi radovi nakon izbora 
na radno mjesto višeg predavača 

• Najmanje osam godina radnog iskustva u struci 

• Pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima ako 
se prvi put izabire na nastavno radno mjesto 



 
2. Uvjeti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH 
 
• da je doktor znanosti u području i polju za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i polja 
za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili 
stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu 
kvalificiranost za područje i polje za koje se predlaže njegov izbor. 
 
• da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana u nastavno ili 
znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodio/la nastavu od najmanje 
dvjestočetrdeset (240) norma sati. 
 
• da je objavio najmanje deset (10) stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, (izvedenih 
ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata, odnosno studija ili priznatih 
patenata) iz odgovarajuće struke/umjetnosti; 
 
te tri od sljedećih uvjeta: 
 
• da ima objavljeni recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 
tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje sedam 
(7) završnih i/ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u koautorstvu sa 
studentom; 
 
• da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje četiri (4) rada na znanstvenim ili stručnim 
skupovima, od kojih barem dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima; 
 
• da ima objavljeni recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi 
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da ima ukupno najmanje dvanaest (12) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih 
radova, (izvedenih ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata odnosno 
studija ili priznatih patenata) iz odgovarajuće struke/umjetnosti, od kojih su najmanje dva (2) 
u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja izbora; 
 
• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, sudjelovao u najmanje pet (5) izvedenih 
složenih umjetničkih projekata u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovao na pet (5) 
stručnih žiriranih izložaba ili javnih produkcija; 
 
• da je dobio nagradu za svoj stručni, znanstveni ili umjetnički rad; 
 
• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija 
vrijednost je minimalno dvije (2) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se 
kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku 
godinu; 
 



• da ima najmanje dvadeset (20) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih 
za izbor u navedenom znanstvenom području. 
 

Članak 7. 
 
PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU 
 
Pristupnik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
1. Uvjeti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH 
 
• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje tri (3) nova stručna, znanstvena ili 
umjetnička rada (izvedena i/ili nagrađena projekta odnosno studije) iz odgovarajuće struke ili 
umjetničkog područja 
 
te tri od sljedećih uvjeta: 
 
• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 
tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da je bio recenzent (izvjestitelj) najmanje jednog studijskog programa, 
 
• da je najmanje dvije godine obnašao čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji iz 
svog područja ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: dekan, prodekan, 
pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član 
umjetničkog savjeta ili član matičnog povjerenstva; 
 
• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi 
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 
 
• da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje 
sedam (7) završnih ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u koautorstvu sa 
studentima; 
 
• da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili stručnim 
skupovima, od kojih barem jedan na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima; 
 
• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, sudjelovao u najmanje dva (2) izvedena 
složena umjetnička projekta u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovao na dvije (2) 
stručne žirirane izložbe ili javne produkcije; 
 
• da je dobio državnu nagradu ili nagradu za životno djelo 
 
• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija 
vrijednost je minimalno tri (3) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se 
kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku 
godinu; 



 
• da ima minimalno trideset (30) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih 
za izbor u navedenom znanstvenom području. 
 

III. UVJETI ZA IZBOR U SURADNIČKA ZVANJA 
Članak 8. 

 
(1) Provođenje postupka izbora u suradničko zvanje asistenta u nadležnosti je Stručnog 
vijeća.  
(2) Uvjeti za izbor u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto su: 
- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (300 ECTS) 
ili istovrijedni studij ustrojen u skladu sa Zakonom o visokim učilištima (visoka stručna sprema); 
- pozitivna preporuka (ocjena) o pristupniku koju donosi ad-hoc povjerenstvo za izbor na 
temelju razgovora s kandidatom za izboru u suradničko zvanje, 
- prosjek ocjena svih položenih predmeta tijekom dodiplomskog ili diplomskog studija od 
4,00  ili veći, 
- ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, ako je natječaj raspisan. 
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, može se izabrati i osoba s nižim prosjekom 
od 4,00, ali ne i nižim od 3,50 pod uvjetom da ima preporuke od najmanje dvojice nastavnika 
visokog učilišta na kojem je završio odgovarajući studij. 
(4) Rad asistenta prati mentor koji jednom godišnje podnosi Stručnom vijeću izvješće o 
radu asistenta u proteklom razdoblju te plan rada za iduću godinu. 
(5) Stručno vijeće donosi ocjenu o radu asistenta na temelju pisanog izvješća mentora u 
kojem se vrednuje njegova uspješnost u nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, kao i 
uspješnost u drugim aktivnostima. 
(6) Ako je ocjena rada asistenta negativna, pokreće se postupak redovitog otkaza ugovora 
o radu. 
(7) Nakon pozitivno ocijenjenog trogodišnjeg rada na EFFECTUS-u, asistent može biti 
izabran u nastavno zvanje ako za to postoji potreba i ako ispunjava uvjete natječaja. 
(8) Iznimno, asistent može biti izabran i ranije od proteka roka iz prethodnog stavka, 
ukoliko je stekao uvjete za izbor u nastavno zvanje. 
(9) Mentor asistenta treba biti osoba koja svojim znanstvenim, nastavnim i stručnim 
iskustvom osigurava učinkovitu izobrazbu asistenta. 
(10) Stručno vijeće osobu može izabrati u suradničko zvanje asistenta bez namjere sklapanja 
ugovora o radu (naslovno suradničko zvanje), s tim da se i na nju primjenjuju uvjeti iz ovog 
članka. 
 

IV. POSTUPAK IZBORA U NASTAVNO ILI SURADNIČKO ZVANJE 
 

Članak 9. 
(1) EFFECTUS provodi izbor u nastavna zvanja na temelju javnog natječaja, prema postupku i 
uz uvjete utvrđene Statutom, ovim pravilnikom i Zakonom. 
(2) Izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto EFFECTUS može provesti i bez 
objave javnog natječaja. 
(3) S osobama izabranim u nastavna i suradnička zvanja EFFECTUS može sklopiti ugovor o radu 
uz uvjete propisane Zakonom ili ostvaruje drugačiji oblik suradnje sukladno odredbama Statuta 
EFFECTUS-a. 



Članak 10. 
(1) Izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto provodi se temeljem javnog 
natječaja. 
(2) U postupku izbora Stručno vijeće, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na  
natječaj, imenuje Stručno povjerenstvo za predlaganje izbora kandidata. 
(3) Stručno povjerenstvo za izbor u nastavno zvanje sastoji se od tri člana koji moraju biti u  
istom ili višem zvanju od onoga za koje se obavlja izbor pri čemu svi članovi povjerenstva 
moraju biti u istom području i polju znanosti u koje se bira pristupnik, a niti jedan ne  
mora biti u istoj znanstvenoj grani. 

Članak 11. 
1) Područje i polje u koju se bira pristupnik određuje se kod izbora u nastavna zvanja  
temeljem završenog formalnog akademskog obrazovanja i objavljenih radova / javnih  
predavanja. Ukoliko kod pojedinog pristupnika formalna akademska izobrazba nije u  
skladu s objavljenim radovima i/ili javnim predavanjima prilikom određivanja područja i 
polja u koju se pristupnik bira prednost se daje objavljenim radovima i/ili javnim  
predavanjima. 

Članak 12. 
(1) U javnom natječaju se objavljuju uvjeti za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće  
radno mjesto sukladno Zakonu, a najmanje: 

• uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici za izbor u zvanja,  

• popis isprava koje se uz prijavu moraju priložiti  

• rok do kojeg se primaju prijave 

• naznaku da se primaju prijave osoba oba spola. 
(2) Natječaj se objavljuje na službenim internetskim stranicama EFFECTUS-a, u  
„Narodnim novinama“, dnevnom tisku te na službenom internetskom portalu za radna mjesta 
Europskoga istraživačkog prostora.   
 

Članak 13. 
(1) Mišljenje o ispunjavanju uvjeta pristupnika u natječaju za izbor u nastavno zvanje i na  
odgovarajuće radno mjesto, daje stručno povjerenstvo iz članka 10. 
(2) Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je povoljno mišljenje dala većina članova  
stručnog povjerenstva. 
(3) Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s  
mišljenjem i prijedlogom većine članova povjerenstva pridodaje se uz izvješće stručnog 
povjerenstva. 
 

Članak 14. 
(1) Izbor u nastavno odnosno suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto obavlja 
Stručno vijeće između pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete, temeljem pisane  
ocjene nastupnog predavanja Stručnog povjerenstva, za koje je, ako se radi o izboru u  
nastavno zvanje, Matično povjerenstvo dalo pozitivnu ocjenu.  
(2) Izbor u nastavna ili suradnička zvanja Stručno vijeće donosi u skladu sa svojim  
Poslovnikom. 
 
 
 
 



 
(3) Izbori u naslovna zvanja obavljaju se istom procedurom, ali bez izbora na odgovarajuće 
radno mjesto. 
 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik. 
 

Članak 16. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim kanalima 

komunikacije EFFECTUS-a. 
 

 
izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat, 

v.d. dekana 
 
 

Klasa: 007-03/22-02/48 
Urbroj: 251-518-22-319 
Zagreb, 28.06.2022. 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 28.06.2022. 
 
Ivana Radman Livaja, struč.spec.oec. 
Tajnik 
 
_________________________________ 

  


