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Osijek, 28. 4. 2022. 
 
Na temelju članka 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 
105/04., 174/04.,  02/07 – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15. – 
Odluka USRH i 131/17.), članaka 98. i 102. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i 
Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za provjeru uvjeta Rektorskog zbora na 
Prambeno-tehnološkom fakultetu Osijek od 22. travnja 2022. godine o ispunjavanju uvjeta za izbor u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek, na svojoj VII. redovitoj sjednici, akademska godina 2021./2022., održanoj dana 28. travnja 2022. godine, 
donijelo je, pod točkom 3. dnevnog reda, sljedeću 
 
 

O D L U K U 
 

1. Doc. dr. sc. Marijana Blažić, bira se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije.  

2. Izvanredni profesor iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 92. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07 – Odluka USRH, 
46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH,  60/15. – Odluka USRH i 131/17.). 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Obrazloženje 
Na temelju zamolbe doc. dr. sc. Marijane Blažić za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene 
tehnologije, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine (KLASA: 602-04/22-02/04, URBROJ: 
2158-82-06-22-07) donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja prehrambene tehnologije. Natječaj je objavljen dana 6. travnja 2022. godine u „Večernjem listu“, "Narodnim 
novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek. Rok za prijavu na Natječaj bio je osam (8) dana, zaključno s danom 14. travnja 2022. godine. 
Odbor za provjeru uvjeta Rektorskog zbora na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (u daljnjem tekstu: 
Odbor) kao stalno stručno tijelo Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u postupku izbora 
u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dostavio je 22. travnja 2022. godine (KLASA: 602-04/22-
08/03, URBROJ: 2158-82-01-22-03) Fakultetskom vijeću Izvješće o provjeri ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora iz 
Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (u daljnjem tekstu: Izvješće), u kojem je vidljivo da se u 
otvorenom roku na Natječaj prijavila jedna kandidatkinja i to doc. dr. sc. Marijana Blažić. 
Odbor je nadalje utvrdio je da je doc. dr. sc. Marijana Blažić na temelju Odluke Matičnog odbora za Biotehničke 
znanosti, polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i 



 

nutricionizma od 11. veljače 2022. godine izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
znanstveno polje prehrambene tehnologije u području Biotehničkih znanosti (Odluka Matičnog odbora za 
Biotehničke znanosti, polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije 
i nutricionizma (KLASA: UP/I-640-03/20-01/1122, URBROJ: 355-06-04-21-0002) i upisana u Upisnik znanstvenika 
Ministarstva znanosti i obrazovanja pod matičnim brojem 295072. 
 
U daljnjem postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na temelju Izvješća 
Odbora utvrđeno je da doc. dr. sc. Marijana Blažić ispunjava opće uvjete: ima pozitivno ocijenjene rezultate 
sveučilišne studentske ankete s prosječnom ocjenom 4,15; izvodila je nastavu u svojstvu nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta s ukupno 2765 norma sati.  
Nadalje, Odbor je utvrdio da doc. dr. sc. Marijana Blažić u skladu s Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17.), koju 
je donio Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, uz ispunjavanje uvjeta iz članka 93. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.), ispunjava opće 
uvjete te dva (2) uvjeta iz A kriterija nastavnog doprinosa (potrebno ispuniti minimalno 2 uvjeta), četiri (4) uvjeta 
iz B kriterija znanstveno-stručnog doprinosa (potrebno ispuniti minimalno 2 uvjeta) i tri (3) uvjeta iz C kriterija 
institucijskog doprinosa (nije potrebno ispuniti uvjet). 
Slijedom navedenog u Izvješću,  Odbor je zaključno utvrdio da doc. dr. sc. Marijana Blažić ispunjava uvjete u 
skladu s člankom 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, člankom 98. i 102. Statuta 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka 
izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je 
zaključno predložilo Fakultetskom vijeću da se doc. dr. sc. Marijana Blažić izabere u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 
prehrambene tehnologije. Fakultetsko vijeće je prihvatilo Izvješće s prijedlogom Odbora i odlučilo kao u izreci. 
                                           
 

 
 Dekan 

 
               _____________________ 
                             prof. dr. sc. Jurislav Babić 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odluku dostaviti: 
1. Izv. prof. dr. sc. Marijana Blažić 
2. Ured za upravljanje ljudskim resursima 
3. Pismohrana Fakultetskog vijeća 


