
 
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 34. st. 1. 
Statuta Instituta za fiziku (u daljnjem tekstu: Institut), Znanstveno vijeće Instituta na 
svojoj 3. sjednici održanoj  25.02. 2009. godine donijelo je  
 

Poslovnik  

o radu Znanstvenog vijeća Instituta za fiziku 
 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 
 

  Članak 1. 
 

Ovim Poslovnikom utvrñuje se način rada Znanstvenog vijeća Instituta za 
fiziku (u daljnjem tekstu: Znanstveno vijeće). 
 

Članak 2. 
 

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na pripremu i sazivanje sjednica, na rad 
Znanstvenog vijeća na sjednicama te na način donošenja odluka i akata. 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 
 

  Članak 3. 
 

Sastav Znanstvenog vijeća, poslovi u njegovoj nadležnosti, te način rada i 
odlučivanja utvrñeni su člancima 28 - 34 Statuta Instituta. 

Ovim Poslovnikom utvrñuju se i  pobliže odreñuju pitanja koja nisu regulirana 
Statutom. 

           
Članak 4. 

 
 Sastav Znanstvenog vijeća čine: 

 
-        zaposlenici Instituta izabrani na znanstvena radna mjesta i 

 -        predstavnici zaposlenika Instituta izabranih na suradnička radna mjesta višeg 
          asistenta i asistenta. 
 

Izbor svih predstavnika obavlja se svake 2 godine prema broju suradničkih 
radnih mjesta na dan izbora. Do kraja dvogodišnjeg mandata izabranih predstavnika 
ne biraju se novi predstavnici. 

 



 
 
 

Način rada i odlučivanja: 
 
 

Članak 5. 
 

Znanstveno vijeće radi na sjednicama. 
Sjednice se u pravilu održavaju jednom u mjesec dana. 
Sjednice saziva i vodi predsjednik Znanstvenog vijeća. 
U slučaju duže spriječenosti predsjednika Znanstvenog vijeća sjednicu saziva i 
vodi zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća. 
Sjednicama mogu po potrebi i na poziv predsjednika biti nazočne i osobe koje 
nisu članovi Znanstvenog vijeća, ali bez prava odlučivanja. 

 
 

Članak 6. 
 

Znanstveno vijeće pravomoćno raspravlja i odlučuje kada je na sjednici 
nazočno više od polovice ukupnog broja članova, osim u dijelu postupka izbora u 
znanstvena zvanja i u postupku izbora na znanstvena radna mjesta kada je potrebna 
nazočnost najmanje 2/3 svih članova Znanstvenog vijeća. 

 
Znanstveno vijeće Odluke donosi glasovanjem. U pravilu je glasovanje javno. 
Glasovanje je uvijek tajno u dijelu postupka izbora u znanstvena zvanja i u 

postupku izbora na znanstvena radna mjesta. 
Glasovanje u odreñenom predmetu je tajno ako bilo koji član ZV tako zatraži. 
 
Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova. 

 
 

Članak 7. 
 

U slučaju hitnosti, ako to priroda predmeta dozvoljava, predsjednik može i prije 
sjednice predmet uputiti na odlučivanje pisanim putem (″per rollam″), uz obavezno 
obavještavanje članova Znanstvenog vijeća. Odluka se donosi natpolovičnom 
većinom članova. U tom slučaju odluka ulazi u zapisnik sljedeće sjednice. 

 
 

Članak 8. 
 

Znanstveno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja odreñenih 
pitanja iz svoje nadležnosti. 

Broj članova povjerenstva i djelokrug njegova rada odreñuje se odlukom o 
imenovanju. 

 
 
 
 



 
 
Sazivanje i evidencija sa sjednica 
 
 

Članak 9. 
 

Sjednice se sazivaju pisanim putem. 
Sjednice se, uz prijedlog dnevnog reda, zakazuju u pravilu sedam, a najmanje 

jedan dan prije dana odreñenog za sjednicu.  
Poziv za sjednicu obavezno se oglašava na službenoj oglasnoj ploči i putem 

elektroničke pošte.  
           Dokumentacija za oglašeni dnevni red treba biti u Tajništvu dostupna na uvid 
svim članovima Znanstvenog vijeća. 

 
 

Članak 10. 
 

Predmeti za sjednicu dostavljaju se s potrebnom dokumentacijom u Tajništvo 
u urudžbeni zapisnik.  

S dodatnim obrazloženim prijedlozima za dnevni red predsjednika se upoznaje  
barem jedan dan prije sjednice.  

 
 

Članak 11. 
 

Na sjednicama Znanstvenog vijeća obavezno se vodi zapisnik. Zapisničara 
odreñuje predsjednik. Zapisnik sa sjednice Znanstvenog vijeća objavljuje se na 
službenoj oglasnoj ploči Instituta i putem elektroničke pošte.  

.  
 
 
Predsjednik i zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća 

 
 

Članak 12. 
 
             Znanstveno vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika iz redova 
zaposlenika Instituta u znanstvenim zvanjima znanstveni savjetnik ili viši znanstveni 
suradnik. 
             Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća traje dvije 
godine. 
   Ista osoba ne može biti birana za predsjednika uzastopno više od dva puna 
mandata. 
 
 
 
 
 
 



  
Poslovi u nadležnosti Znanstvenog vijeća 
 
 

Članak 13. 
 
             Osim poslova odreñenih Zakonom i Statutom Znanstveno vijeće obavlja i 
sljedeće poslove: 
 
-     daje mišljenje pri predlaganju svih novih projekata i programa koje sklapa Institut, 
      a iz djelatnosti su Instituta  
-     prati rad i daje mišljenje o podnesenim izvještajima o radu na spomenutim 
      projektima. 
-     predsjednik Znanstvenog vijeća u koordinaciji s ravnateljem priprema i ureñuje 
      znanstveni dio godišnjeg izvještaja Instituta. 
-     imenuje voditelje seminara Instituta. Mandat voditelja seminara traje dvije godine. 
-     razrješava stručna pitanja i pomaže u sporovima stručnog karaktera. 
 
 
Znanstveni podmladak  
 
 

Članak 14. 
 

     Znanstveno vijeće donosi mišljenje o potrebi angažiranja znanstvenih 
novaka. Prati rad znanstvenih novaka temeljem pisanog godišnjeg izvještaja 
mentora.  
 
 
Provoñenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja. 
 
 

Članak 15. 
 
         Znanstveno vijeće provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja u skladu sa 
Zakonom i Statutom. 
         Znanstveno vijeće donosi Pravilnik o dijelu postupka za izbor u znanstvena 
zvanja. 
 

Članak 16. 
 

Znanstveno vijeće imenuje stručno povjerenstvo koje na temelju podnesene 
dokumentacije ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se 
pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje.  
 
          Stručno povjerenstvo podnosi izvješće Znanstvenom vijeću, u roku od trideset  
dana od dana imenovanja. 
 
          Znanstveno vijeće daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru.  
 



 
Članak 17. 

 
Znanstveno vijeće donosi mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje 

tajnim glasovanjem u prisutnosti najmanje 2/3 svih članova, većinom glasova 
prisutnih članova. 

Na sjednici mora biti nazočan barem jedan član stručnog povjerenstva koje je 
donijelo izvješće. 

Izvješće povjerenstva u pravilu usmeno izlaže i brani predsjednik 
povjerenstva. 
 
 
Provoñenje postupka izbora na znanstvena radna mjesta 
 
 

Članak 18. 
 

Znanstveno vijeće predlaže ravnatelju raspisivanje natječaja za znanstvena i 
suradnička radna mjesta. 

 
 

Članak 19. 
 

          Znanstveno vijeće provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i 
stručna radna mjesta u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnikom o uvjetima za 
izbor na radna mjesta. 
 
 

Članak 20.  
 

   Znanstveno vijeće imenuje stručno povjerenstvo za izbor na radno mjesto, a 
čine ga u pravilu znanstveni savjetnici u trajnom zvanju.  

Stručno povjerenstvo se sastoji od neparnog broja članova. Povjerenstvo se 
sastoji od najmanje tri člana. Barem jedan član može se birati iz neke znanstveno-
nastavne ili neke druge znanstveno-istraživačke institucije, bilo iz RH bilo iz 
inozemstva. 

 
 

Članak 21.  
 

           Stručno povjerenstvo podnosi izvješće Znanstvenom vijeću u roku od 45 dana 
od imenovanja. 

Znanstveno vijeće donosi odluku o izboru na radno mjesto tajnim glasovanjem  
u prisutnosti najmanje 2/3 svih članova, većinom glasova prisutnih članova. 
           Na sjednici mora biti nazočan barem jedan član stručnog povjerenstva koje je 
donijelo izvješće. 

Izvješće povjerenstva u pravilu usmeno izlaže i brani predsjednik 
povjerenstva. 
 
 



 
 
Upućivanje znanstvenika na stručne boravke izvan Instituta  
 
 

Članak 22. 
 

Znanstveno vijeće donosi mišljenje prilikom upućivanja znanstvenika i 
suradnika Instituta na duže stručne boravke izvan Instituta temeljem pisano 
obrazloženih zahtjeva. 

Dužim boravcima smatraju se boravci duži od dva mjeseca. 
 
 Po povratku s dužih stručnih boravaka znanstvenici i suradnici podnose  

izvješće o radu Znanstvenom vijeću. 
 
 

Članak 23. 
 

           Prilikom odobravanja dužih stručnih boravaka izvan Instituta Znanstveno 
vijeće donosi odluke u skladu sa „Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko 
obrazovanje“. 
 
 

Članak 24. 
 
           Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na sjednicama Znanstvenog 
vijeća. 
 
 

Članak 25. 
 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu 
Znanstvenog vijeća Instituta za fiziku, ur.br. 343/1-98. od 11.12.1998. godine. 

 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom prihvaćanja na sjednici 

Znanstvenog vijeća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, 25.02.2009.                                          Predsjednica Znanstvenog vijeća  
Ur.br. 134/2-09.                                                                 Instituta za fiziku 
 
 

                                                                            Dr.sc. Bojana Hamzić 
 


