
S E N A T 
  
  
Broj: 01-2588/1-2004. 
Zagreb, 16. studenoga 2004. 

  
Na temelju članka 59. i 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 31. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreĎenje kadrova, Senat 
Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. studenoga 2004. donio je  
  

P R A V I L N I K  
o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

  
Članak 1. 

            Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje se umirovljenim redovitim profesorima u 
trajnom zvanju. 

Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus mora imati posebne zasluge 
za razvitak i napredak Sveučilišta te priznati meĎunarodni i domaći znanstveni/umjetnički, stručni 
i pedagoški doprinos te za svoj nastavni predmet uvedenog nasljednika. Predloženik takoĎer 
mora imati bogatu publicističku djelatnost, bogato iskustvo u organiziranju meĎunarodnih 
strukovnih skupova, a očekuje se i da je dobitnik važnijih nagrada i odličja te da je bio obnašatelj 
najvažnijih funkcija na Sveučilištu ili visokom učilištu. 

Članak 2. 
            Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu na visokom učilištu koje ga je predložilo za 
izbor u to zvanje. 
            Professor emeritus može sudjelovati u izvoĎenju dijela nastave na sveučilišnim 
poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-
nastavna zvanja te u postupcima za stjecanje magisterija i doktorata znanosti, a iznimno, na 
temelju posebne odluke stručnog vijeća visokog učilišta, može biti mentorom jednog 
magistarskog i jednog doktorskog rada istodobno. 
            Professor emeritus ima pravo sudjelovati u znanstvenoistraživačkom radu na Sveučilištu. 

  
Članak 3.           

Sveučilište u Zagrebu godišnje dodjeljuje u pravilu petnaest počasnih zvanja i titula 
professor emeritus, što čini 0,7%  znanstveno-nastavnog kadra na Sveučilištu u Zagrebu.  

Broj predloženika koji svako visoko učilište može predložiti u pet akademskih godina 
utvrĎuje Senat Sveučilišta na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreĎenje kadrova. 

Svakom visokom učilištu utvrĎuje se petogodišnja kvota, koja je promjenjiva. Kvota se 
odreĎuje na temelju projekcije izraĎene prema broju redovitih profesora koji u tom petogodištu 
odlaze u mirovinu.  

Prvo sljedeće petogodišnje razdoblje počinje akademskom godinom 2004./2005. 
              

Članak 4. 
            Visoka učilišta u sastavu Sveučilišta dužna su voditi brigu o tome kada pojedini od 
njegovih zaslužnih profesora odlazi u mirovinu te s tim uskladiti svoj petogodišnji  prijedlog za 
izbor u zvanje professor emeritus. 

Članak 5. 
            Ako visoka učilišta u sastavu Sveučilišta predlože više od petnaest predloženika za izbor 
u zvanje professor emeritus u jednoj akademskoj godini, Odbor za evidenciju i unapreĎenje 
kadrova odabrat će petnaest predloženika te ih predložiti Senatu. 
            Ako se u razmatranoj akademskoj godini ne popuni kvota od petnaest predloženika, 
Odbor može odobriti visokom učilištu probijanje njegove utvrĎene kvote. 
  
  

  



Članak 6. 
            Nakon prethodno utvrĎene petogodišnje kvote za svako visoko učilište, prijedloge visokih 
učilišta u sastavu Sveučilišta Senat razmatra jednom tijekom akademske godine. 
            Nakon prethodne obavijesti rektoru o namjeri predlaganja, visoko učilište dostavlja Senatu 
obrazloženi prijedlog koji sadržava: 
            - predloženikovu suglasnost  
            - detaljan životopis i popis radova 
            - opis posebnih zasluga i  
            - jamstvo visokog učilišta koje predlaže da će osigurati sredstva za njegov rad (prostor, 
oprema, novčana naknada i dr.). 

Članak 7. 
            Nakon primitka prijedloga iz članka 6., stavka 2. ovoga pravilnika, Senat imenuje 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga od pet članova u najvišem znanstveno-nastavnom ili 
znanstvenom zvanju, od kojih najmanje dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke. 
            Članovi povjerenstva imaju pravo od predlagatelja zatražiti dodatnu dokumentaciju o 
njegovu predloženiku. 

Članak 8. 
            Povjerenstvo iz članka 7. ovoga pravilnika podnosi Odboru za evidenciju i unapreĎenje 
kadrova pisano izvješće s ocjenom i svojim mišljenjem, koje potpisuju svi članovi povjerenstva,. 
            Odbor za evidenciju i unapreĎenje kadrova iz stavka 1. ovoga članka dostavlja izvješće 
povjerenstva zajedno sa svojim mišljenjem Senatu Sveučilišta radi donošenja odluke o izboru.  
  

Članak 9. 
            Professor emeritus ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 25% bruto 
plaće koja pripada zaposleniku rasporeĎenom na radno mjesto I. vrste – redoviti profesor u 
trajnom zvanju, temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 
javnim službama i Zakona o plaćama u javnim službama. 
            Mjesečna naknada iz stavka 1.ovog članka pripada osobi izabranoj u zvanje professor 
emeritus neovisno o njegovu sudjelovanju u znanstvenom i nastavnom radu iz članka 2. ovoga 
pravilnika, za što može biti posebno plaćen u skladu s odgovarajućim aktima odnosno odlukama 
visokog učilišta. 
            Novčana sredstva za mjesečnu naknadu svojim izabranicima u zvanje professor emeritus 
osigurava visoko učilište u sastavu Sveučilišta. 
  

Članak 10. 
            Svi rektori Sveučilišta u Zagrebu odlaskom u mirovinu bit će, uz njihovu suglasnost, 
izabrani u zvanje professor emeritus posebnom odlukom Senata. 
            Sredstva za doživotne naknade i nagrade za njihov rad osigurat će Sveučilište. 
  

Članak 11. 
Odredbe ovoga pravilnika koje se odnose na prava osoba izabranih u zvanje professor 

emeritus primjenjuju se i na sve osobe izabrane u zvanje professor emeritus. 
  

Članak 12. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja. 

  
  
  
  
                                                                                              Rektorica 
  
  
                                                                                  Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
  
 


