
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK 
O NAČINU ODABIRA PREDLOŽENIKA PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG  

FAKULTETA ZA IZBOR U PO ČASNO ZVANJE PROFESSOR EMERITUS NA 
SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

(pročišćeni tekst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, listopad 2016. 



U skladu s člankom 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne 
novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15), 
člankom 21. stavak 1. točka 8. i člankom 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 
1. ožujka 2016.) te člankom 54. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (pročišćeni tekst od 28. rujna 2016.) i u skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja 
professor emeritus, kojeg je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu 12. listopada 2010. godine, 
Fakultetsko vijeće Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 3. 
redovitoj  sjednici u ak. god. 2015./2016. održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je, 
a na svojoj 11. redovitoj sjednici u ak. god. 2015./2016. održanoj 28. rujna 2016. usvojilo je, 
dopunu Pravilnika u članku 3. stavak 2. sukladno kojoj se donosi ovaj 
 
 

PRAVILNIK 
O NAČINU ODABIRA PREDLOŽENIKA PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG  

FAKULTETA ZA IZBOR U PO ČASNO ZVANJE PROFESSOR EMERITUS NA 
SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

(pročišćeni tekst) 
 
 

Članak 1. 
 
Ovim se Pravilnikom propisuje postupak kojeg provodi Prehrambeno-biotehnološki fakultet (u 
daljnjem tekstu PBF), a nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o pokretanju 
postupka izbora u počasno zvanje i dodjelu titule professor emeritus. 

 
Članak 2. 

 
Nazivi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na osobe 
ženskog i muškog roda. 
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus kojeg je donio Senat Sveučilišta u 
Zagrebu u daljnjem tekstu će se zvati: Pravilnik Sveučilišta, a ovaj Pravilnik će se u daljnjem 
tekstu zvati: Pravilnik PBF-a. 

 
Članak 3. 

 
Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus mora biti osoba koja je prethodno na 
PBF-u izabrana u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju te koja se u 
trenutku predlaganja nalazi u mirovini.  
 
Osnovni uvjet za pokretanje postupka izbora u počasno zvanje professor emeritus jest da je 
umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju bio ukupno zaposlen i sudjelovao u nastavi 
najmanje 20 godina na PBF-u Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus da bi bio izabran mora ispunjavati 
uvjete koje propisuje Pravilnik Sveučilišta i uvjete koje propisuje ovaj Pravilnik PBF-a, za izbor 
u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu, uzimajući u obzir Odluku Senata 
Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u određenoj akademskoj godini. 
  



Članak 4. 
 

PBF će voditi brigu o tome kada zaslužni redoviti profesori u trajnom zvanju odlaze u mirovinu 
te uzeti u obzir odobrenu kvotu od Sveučilišta u Zagrebu koja pripada PBF-u za predloženike 
za izbor u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. 
 

Članak 5. 
 

Uvjeti za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus su: 
(1) priznati međunarodni znanstveni doprinos predloženika unutar područja djelovanja 
(2) priznati pedagoški doprinos predloženika unutar područja djelovanja 
(3) priznati stručni doprinos predloženika unutar područja djelovanja 
(4) posebne zasluge predloženika za razvitak i napredak Fakulteta, Sveučilišta i Republike 

Hrvatske. 
 

Članak 6. 
 
Priznati međunarodni znanstveni doprinos predloženika unutar područja djelovanja obuhvaća 
sljedeće uvjete: 

(1)  objavljenih više od 40 radova unutar znanstvenog područja djelovanja indeksiranih u 
Science Citation Index Expanded bazi radova 

(2)  citiranost veća od 400 puta u bazi podataka ISI Web of Science  
(3)  voditeljstvo najmanje tri nacionalna znanstvena projekta ili sudjelovanje na najmanje 

šest nacionalnih znanstvenih projekata (MZOS, HRZZ i sl.) 
(4)  voditeljstvo jednog međunarodnog projekta ili sudjelovanje na najmanje dva 

međunarodna projekta 
(5)  predsjedavanje na barem dva organizacijska, programska ili znanstvena odbora pri 

organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova 
(6)  sudjelovanje na pozvanim predavanjima kao predavača na međunarodnim i domaćim 

znanstvenim skupovima (najmanje šest pozvanih predavanja) 
(7) obnašanje dužnosti glavnog urednika znanstvenog časopisa ili člana uređivačkog 

odbora barem dva znanstvena časopisa 
(8)  najmanje jedan prihvaćeni međunarodni patent  ili najmanje dva nacionalna patenta  

(9) autor jedne znanstvene knjige ili autor dva poglavlja u međunarodnoj  znanstvenoj 
knjizi 

(10) vršenje dužnosti glavnog urednika barem dva zbornika sa međunarodnog znanstvenog 
skupa. 

 
Potrebno je zadovoljiti 6 od 10 predloženih uvjeta. 

 
Članak 7. 

 
Priznati pedagoški doprinos predloženika unutar područja djelovanja obuhvaća sljedeće uvjete: 

(1) uvođenje novih predmeta ili novih sadržaja na preddiplomskim, diplomskim ili 
poslijediplomskim studijima 

(2) sudjelovanje u izradi novih nastavnih planova ili programa studija ili  osnivanje novih 
laboratorija ili zavoda ili centara izvrsnosti u području djelovanja pristupnika 

(3) mentorstvo najmanje pet doktorskih ili znanstvenih magistarskih radova iz kojih je u 
koautorstvu sa studentom objavljeno najmanje osam radova indeksiranih u Science 
Citation Index Expanded bazi radova 



(4) postojanje najmanje jednog slijednika izabranog u znanstveno-nastavno zvanje od 
docenta do redovitog profesora u organizacijskoj jedinici predloženika, u trenutku 
odlaska predloženika u mirovinu 

(5) autor najmanje jednog sveučilišnog udžbenika za predmete koje je predloženik 
predavao 

(6) recenzent najmanje jednog sveučilišnog udžbenika ili znanstvene knjige 
 
Potrebno je zadovoljiti 3 od 6 predloženih uvjeta. 

 
Članak 8. 

 
Priznati stručni doprinos predloženika unutar područja djelovanja obuhvaća sljedeće uvjete: 

(1) vođenje najmanje jednog ili sudjelovanje na najmanje dva razvojno inovacijska projekta 
(tehnologijski, strukturni i sl.) 

(2) vođenje najmanje jednog ili sudjelovanje u izradi najmanje pet stručnih projekata 
(projekti s industrijom) 

(3) izrada sveukupno najmanje deset elaborata ili stručnih studija ili projektnih rješenja 
predloženika ili stručnih radova 

(4) aktivno sudjelovanje u strukovnim društvima kao predsjednik, dopredsjednik ili tajnik 
društva. 
 

Potrebno je zadovoljiti 2 od 4 predložena uvjeta. 
 

Članak 9. 
 
S obzirom na članak 2. stavak 1. Pravilnika Sveučilišta predloženik mora imati posebne zasluge 
za razvitak i napredak Fakulteta, Sveučilišta i Republike Hrvatske što obuhvaća sljedeće uvjete 
koje će Odbor za znanost posebno vrednovati, a temeljem činjenice obnašanja dužnosti 
prorektora, dekana, prodekana i drugih važnih dužnosti, kao i  činjenicu višekratnog obnašanja 
tih dužnosti: 

(1) da je obnašao dužnost na državnoj razini iz struke (Ministar ili doministar) 
(2) da je obnašao dužnost predsjedavajućeg ili člana tijela na državnoj razini iz struke 

(Matični odbor, Područno vijeće, Nacionalno vijeće, Saborski odbor i sl.) 
      (3) da je obnašao dužnost dekana ili prodekana na PBF-u 
      (4) da je obnašao dužnost prorektora na Sveučilištu u Zagrebu 
      (5) da je obnašao dužnost predsjedavajućeg ili člana nekog od Sveučilišnog tijela 
      (6) da je za svoj rad dobio sveučilišna ili fakultetska stručna priznanja i nagrade   
           (HAZU, HATZ, Grada Zagreba i sl.) 
      (7) da je za svoj rad dobio međunarodna ili državna priznanja i nagrade. 
 
* Prema Pravilniku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, rektor 
Sveučilišta u Zagrebu automatski postaje professor emeritus i ne ulazi u našu kvotu 
 
Potrebno je zadovoljiti 4 od 7 predložena uvjeta. 
 

Članak 10. 
 

Nakon što Senat Sveučilišta u Zagrebu donese odluku o pokretanju postupka izbora 
predloženika u počasno zvanje professor emeritus za određenu akademsku godinu, PBF 
provodi prethodni postupak za predlaganje predloženika. 



  
Prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom, Odbor za znanost u skladu s člankom  10. i 11., 
ovoga Pravilnika,  će ocijeniti pisani prijedlog za svakog predloženika.  
Ukoliko bude više prijedloga, nakon ocjene svakog prijedloga i ostvarenih uvjeta prema ovom 
Pravilniku i Pravilniku Sveučilišta, Odbor za znanost će donijeti prijedlog za izbor predloženika 
u skladu s odobrenom kvotom i brojem predloženih kandidata. 
 

Članak 11. 
 

Prijedlog za odabir predloženika za izbor u počasno zvanje professor emeritus podnosi Zavod 
PBF-a u kojem je predloženik djelovao prije umirovljenja. Prijedlog se podnosi pismeno, a o 
njemu se odlučuje na zavodskom sastanku natpolovičnom većinom svih članova Zavoda koji 
su izabrani u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja.  
 
Prijedlog za predloženika mora biti pripremljen u skladu s tablicom i na propisanom obrascu 
“PREDLOŽENIK EMERITUS“ koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. 
 
Uz prijedlog Zavoda obavezno se dostavlja: propisani obrazac iz članka 11. ovog Pravilnika, 
detaljan životopis pisan u trećem licu jednine, popis radova predloženika, opis njegovih 
posebnih zasluga iz kojeg je vidljivo da udovoljava uvjetima iz članka 2. Pravilnika o dodjeli 
počasnog zvanja professor emeritus, te predloženikova pisana suglasnost za izbor. Navedeno 
mora biti upućeno u papirnatom i elektroničkom obliku na e-mail adresu: fakultetsko-
vijece@pbf.hr.  
 

Članak 12. 
 
Prijedlog iz članka 11. ovoga Pravilnika upućuje se Odboru za znanost u tri potpisana primjerka. 
 
Odbor za znanost će nakon razmatranja pristiglih prijedloga sačiniti prijedlog prema odobrenoj 
kvoti za PBF te ga uputiti Fakultetskom vijeću, koje donosi konačnu odluku. 
 

Članak 13. 
 

Uz pozitivnu odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćanju određenog predloženika za 
predloženika PBF-a za izbor u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće će ujedno predložiti tri člana povjerenstva koje imenuje Senat i to osobe 
izabrane u zvanje redovitog profesora ili znanstvenog savjetnika, od kojih najmanje dva člana 
moraju biti iz predloženikove uže struke.  
 
Po donošenju odluke Fakultetskog vijeća dekan PBF-a će dostaviti Senatu: 

- detaljan životopis i popis radova predloženika, 
- opis njegovih posebnih zasluga iz kojeg je vidljivo da udovoljava uvjetima iz članka 2. 

Pravilnika Sveučilišta, 
- predloženikovu suglasnost za izbor i 
- izjavu visokog učilišta da će predloženiku omogućiti sudjelovanje u nastavnom i 

znanstvenom radu u skladu s Pravilnikom Sveučilišta 
  



elanak 14.

Ukoliko predloZenik PBF-a bude izabran na Senatu Sveudili5ta u Zagrebu u podasno zvanje
professor emerttus pripada mu od strane Sveudili5ta naknada koju odreduje SveudiliSte svojim
aktima odnosno odlukama.

Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu na sveudilistu i na pBF-u.

Professor emeritus moie sudjelovati u izvodenju nastave na sveudili5nim poslijediplomskim
studijima te biti dlanom povjerenstava u postupcima izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna
zvanja te u postupcima stjecanja doktorata znanosti te moZe sudjelovati u znanstveno-
istraZivadkom radu na PBF-u i na SveudiliStu u Zagrebu.

elanak 15.

Ovaj Pravilnik objavit 6e se na oglasnoj plodi i internetskim stranicama PBF-a.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donoSenja na sjednici Fakultetskog vijeda.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaZiti Pravilnik o nadinu odabira
predloZenika PBF-a za izbor uz podasno zvanje professor emeritus na Sveudili5tu u Zagrebu
usvojen na 3. sjednici Fakultetskog vijeia odrZanoj 17. prosinca2014. godine.

KLASA: 602-041 16-0 1/0 1

URBROJ: 25 | -69-01 -1 6-1 57

Zagreb, 1 4. listopad a 201 6

sc. Damir JeZek



Obrazac „Predloženik emeritus“ ZOPR1 16./17. 
 

UVJETI ZA IZBOR PREDLOŽENIKA U PO ČASNO ZVANJE PROFESSOR 
EMERITUS 

 
 

Priznati međunarodni znanstveni doprinos predloženika unutar područja djelovanja 

Uvjeti prema čl. 6. Pravilnika Predloženik ostvaruje (potrebno je 
zadovoljiti 6 od 10 predloženih uvjeta)  

(1) objavljenih više od 40 radova unutar 
znanstvenog područja djelovanja 
indeksiranih u Science Citation Index 
Expanded bazi radova 

Svaki novi 0,5 boda 
više      

20 bodova 

(2) citiranost veća od 400 puta u bazi 
podataka ISI Web of Science  

 15 bodova 

(3) voditeljstvo najmanje tri domaća 
znanstvena projekta ili sudjelovanje 
na najmanje šest nacionalnih projekata 
(MZOS, HRZZ i sl.) 

Svaki novi 1 bod više     10 bodova 

(4) voditeljstvo jednog međunarodnog 
projekta ili sudjelovanje na najmanje 
dva međunarodna projekta 

Svaki novi 2 boda više     10 bodova 

(5) predsjedavanje barem dva 
organizacijska, programska ili 
znanstvena odbora pri organizaciji 
međunarodnih znanstvenih skupova 

 2 boda 

(6) sudjelovanje na pozvanim 
predavanjima kao predavača na 
međunarodnim i domaćim 
znanstvenim skupovima (najmanje 
šest pozvana predavanja) 

 3 boda 

(7) obnašanje dužnosti glavnog urednika 
znanstvenog časopisa ili člana 
uređivačkog odbora barem dva 
znanstvena časopisa 

 6 bodova 

   (8)  najmanje jedan prihvaćeni  
         međunarodni patent ili najmanje dva 
         nacionalna patenta iz područja  
         djelovanja predloženika 

   Svaki novi 5 bodova 
   više      

10 bodova 

(9) autor jedne znanstvene knjige ili autor 
dva poglavlja u međunarodnoj  
znanstvenoj knjizi 

Svaki novi 1 bod više     6 bodova 

  (10) vršenje dužnosti glavnog urednika 
   barem dva zbornika sa 
međunarodnogznanstvenog skupa 

Svaki novi 1 bod više  4 boda 

Priznati pedagoški doprinos predloženika unutar područja djelovanja 
Uvjeti prema čl. 7. Pravilnika Predloženik ostvaruje (potrebno je 

zadovoljiti 3 od 6 predloženih uvjeta)  



(1) uvođenje novih predmeta ili novih 
sadržaja na preddiplomskim, 
diplomskim ili poslijediplomskim 
studijima 

 8 bodova 

(2) sudjelovanje u izradi novih nastavnih 
planova ili programa studija ili 
osnivanje novih laboratorija, zavoda 
ili centara izvrsnosti u području 
djelovanja pristupnika 

 10 bodova 

(3) mentorstvo najmanje pet doktorskih 
ili znanstvenih magistarskih radova iz 
kojih je u koautorstvu sa studentom 
objavljeno najmanje osam radova 
indeksiranih u Science Citation Index 
Expanded bazi radova 

 8 bodova 

(4) postojanje najmanje jednog slijednika 
izabranog u znanstveno-nastavno 
zvanje od docenta do redovitog 
profesora u organizacijskoj jedinici 
predloženika, u trenutku odlaska 
predloženika u mirovinu 

 4 boda 

(5) autor najmanje jednog udžbenika za 
predmete koje je predloženik 
predavao 

Svaki novi 4 boda više 8 bodova 

(6) recenzent najmanje jednog 
sveučilišnog udžbenika ili znanstvene 
knjige 

Svaki novi 2 boda više     5 bodova 

Priznati stru čni doprinos predloženika unutar područja djelovanja 

Uvjeti prema čl. 8. Pravilnika Predloženik ostvaruje (potrebno je 
zadovoljiti 2 od 4 predložena uvjeta) 

(1) vođenje najmanje jednog ili 
sudjelovanje na najmanje dva 
razvojno inovacijska projekta 
(tehnologijski, strukturni i sl.) 

Svaki novi 2 boda više     8 bodova 

(2) vođenje najmanje jednog ili 
sudjelovanje u izradi najmanje pet 
stručnih projekata (projekti s 
industrijom) 

Svaki novi 2 boda više    5 bodova 

(3) izrada sveukupno najmanje deset 
elaborata ili stručnih studija ili 
projektnih rješenja predloženika ili 
stručnih radova 

Svaki novi 0,25 boda 
više 

3 boda 

(4) aktivno sudjelovanje u strukovnim 
društvima kao predsjednik, 
dopredsjednik ili tajnik društva  

   2 boda 

Posebne zasluge predloženika za razvitak i napredak Fakulteta, Sveučilišta i 
Republike Hrvatske 



Uvjeti prema čl. 9. Pravilnika Predloženik ostvaruje (potrebno je 
zadovoljiti 4 od 7 predloženih uvjeta)  

(1) da je obnašao dužnost na državnoj 
razini iz struke (Ministar ili 
doministar) 

za svaki mandat 10 
bodova 

30 bodova 

(2) da je obnašao dužnost 
predsjedavajućeg ili člana tijela na 
državnoj razini iz struke (Matični 
odbor, Područno vijeće, Nacionalno 
vijeće, Saborski odbor i sl.) 

predsjednik 
član 

za svaki mandat 3 boda 
više 

 
 

15 bodova 
10 bodova 

(3) da je obnašao dužnost dekana ili 
prodekana na PBF-u 

dekan svaki novi 
mandat 10 više 

prodekan svaki novi 
mandat 8 više 

20 bodova 
 

15 bodova 

(4) da je obnašao dužnost prorektora na 
Sveučilištu u Zagrebu 

prorektor svaki novi 
mandat 10 više 

25 bodova 

(5) da je obnašao dužnost 
predsjedavajućeg ili člana nekog od 
Sveučilišnog tijela 

za svako više od 1 
tijela po 1 bod više 

predsjednik 8 
bodova 

član 6 bodova 
(6) da je za svoj rad dobio sveučilišna, 

fakultetska ili stručna priznanja i 
nagrade (HAZU, HATZ, Grada 
Zagreba i sl.) 

za više od jedne 
nagrade 3 boda više 

8 bodova 

(7) da je za svoj rad dobio međunarodna 
ili državna priznanja i nagrade 

za više od jedne 
nagrade 5 bodova više 

15 bodova 

 
 
 
 

____________________________________ 
potpis predstojnika Zavoda 


