
 

 
 

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet sljednik je Gospodarsko-šumarskog fakulteta koji je 

osnovan 1919. godine kao peti fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. siječnja 1960. godine Fakultet 

djeluje samostalno. 

 

Na temelju članka 63. stavka 6. podstavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 

60/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 43. stavka 3. podstavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

članka 44. točke 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (pročišćeni tekst) i Odluke 

o tehničkoj ispravci, a u vezi s člankom 30. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

od 10. studenog 2015., Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, na 11. 

redovitoj sjednici u ak.godini. 2016./2017., održanoj 5. rujna 2017., donijelo je 

 

 

STATUT 

Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Predmet normiranja 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se ustroj, djelatnost i poslovanje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 

fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet), sastav, ovlasti i način odlučivanja fakultetskih tijela, način 

ustrojavanja i izvođenja studija, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, 

status studenata te druga pitanja važna za Fakultet. 

 

Status Fakulteta 

Članak 2. 

(1) Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) 

koje ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije, provodi znanstveno-istraživački i stručni rad u 

više znanstvenih područja i polja. 

(2) Fakultet je pravna osoba sa statusom javne ustanove i upisuje se u sudski registar ustanova te u 

Upisnik visokih učilišta koji vodi nadležno ministarstvo. 

(3) Nositelj osnivačkih prava je Sveučilište u Zagrebu. 

(4) Naziv Fakulteta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Službeni naziv Fakulteta na 

engleskom jeziku je University of Zagreb Faculty of Agriculture. 

(5) Sjedište Fakulteta je u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25. 

(6) Fakultet je pravni sljednik Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

(7) Dan Fakulteta je 26. rujna kada je izdana naredba o utemeljenju Gospodarsko šumarskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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Pečat, znak i zastava Fakulteta 

Članak 3. 

(1) Fakultet ima svoj suhi žig, pečat, znak i zastavu. 

(2) Fakultet ima u uporabi okrugle pečate s grbom Republike Hrvatske promjera 38 mm i 25 mm te 

suhi žig s grbom Republike Hrvatske promjera 38 mm. 

(3) Pečati i suhi žig imaju grb Republike Hrvatske u sredini i natpis uz obod Republika Hrvatska 

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i upotrebljavaju se u obavljanju javne službe u smislu 

Zakona. 

(4) Pečat Fakulteta okruglog je oblika sa znakom Fakulteta i natpisom uz obod Sveučilište u Zagrebu 

Agronomski fakultet Zagreb upotrebljava se u ostalim poslovima Fakulteta.  

(5) Znak Fakulteta je okruglog oblika, u središtu znaka su s donje desne strane smještena stilizirana 

četiri crvena polja i dva bijela polja kao asocijacija na povijesni hrvatski grb, s lijeve strane prikazano 

je polje zelene boje koja simbolizira plod iz kojeg izlazi klica života, zlatne boje. U obodu znaka je 

natpis zlatnim velikim slovima AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB, te rimskim brojevima MCMXIX, 

s točkama ispred i iza. Znak se pojavljuje uvijek u zajedništvu sa znakom Sveučilišta u Zagrebu. 

Znak Sveučilišta nalazi se uvijek s desne strane, a znak Fakulteta nalazi se s lijeve strane.  

(6) Zastava Fakulteta plave je boje. U središtu vodoravno položene zastave čija je šira strana uz 

koplje zastave znak je Fakulteta. Odnos dužine i širine zastave je 2 : 1. 

(7) Ustrojbene jedinice Fakulteta imaju pravo i dužnost služiti se nazivom Fakulteta i unositi ga u svoj 

naziv. Naziv Fakulteta stavlja se ispred naziva ustrojbene jedinice. 

(8) Odlukom dekana određuje se broj primjeraka pečata i žigova Fakulteta, način njihove uporabe te 

imenuju osobe zadužene za njihovo čuvanje. 

(9) Uporabu znaka i zastave Fakulteta odobrava dekan. 

 

Djelatnosti Fakulteta 

Članak 4. 

(1) Djelatnosti Fakulteta su: 

1. ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, sveučilišnih diplomskih studija, 

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih), poslijediplomskih specijalističkih studija te 

stručnih studija u području biotehničkih znanosti, 

2. znanstveno-istraživački rad,  

3. stručni rad, 

4. ustrojavanje i izvođenje programa povremenog i stalnog usavršavanja te cjeloživotnog 

obrazovanja i obrazovanja odraslih, 

5. organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova i drugih oblika znanstvenih i 

stručnih nastupa,  

6. istraživačko-razvojne i savjetodavne usluge,  

7. izrada studija, elaborata, projekata i karata,  

8. sudska vještačenja te ekspertize i nadzor iz znanstvenog i stručnog područja, 
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9. uzgoj bilja i životinja te uzgoj i proizvodnja čistih kultura mikroorganizama za unapređenje 

poljodjelske proizvodnje, 

10. izdavačka djelatnost, prodaja udžbenika i ostalih tiskanih materijala potrebnih za obavljanje 

djelatnosti,  

11. tehnička ispitivanja kvalitete mlijeka, mliječnih proizvoda te drugih poljoprivrednih i 

prehrambenih proizvoda i analize uzoraka ovih proizvoda, 

12. tehnička ispitivanja kvalitete gnojiva i poboljšivača tla, uzorkovanje i analize tla i sedimenta, 

biljnog materijala, hranjivih otopina, voda, zraka te ostala tehnička ispitivanja i analize iz 

područja poljoprivrede i okoliša, 

13. provedba pokusa i analiza učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja u skladu s dobrom 

istraživačkom praksom,  

14. osnivanje i djelovanje referentnih, ovlaštenih i akreditiranih laboratorija, 

15. uslužne djelatnosti za potrebe Fakulteta u obavljanju njegove djelatnosti (prijevoz vlastitim 

autobusom i sl.) i prodaja proizvoda nastalih iz djelatnosti Fakulteta (lov, lovišta, i promet 

divljači i dr.), 

16. ispitivanje, izrada tehničkih specifikacija i izdavanje atesta za poljoprivredne strojeve i 

opremu, 

17. oplemenjivanje i razvoj novih kultivara poljoprivrednih kultura te proizvodnja i održavanje 

predosnovnog i nižih kategorija sjemena i sadnog materijala. 

(2) Fakultet može bez upisa u sudski registar ustanova te u Upisnik visokih učilišta, koje vodi 

nadležno ministarstvo, obavljati i druge djelatnosti ako one služe osnovnoj djelatnosti i boljem 

iskorištavanju prostornih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta. 

(3) Fakultet može obavljati i druge poslove koje mu povjere nadležna državna tijela u skladu sa 

zakonima i svojim ovlastima.  

 

II. USTROJSTVO FAKULTETA 

Članak 5. 

(1) Zavodi su temeljne organizacijske jedinice Fakulteta. 

(2) Fakultet u svojem sastavu ima 28 zavoda i to: 

- Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj 

- Zavod za fitopatologiju 

- Zavod za herbologiju 

- Zavod za hranidbu životinja 

- Zavod za informatiku i matematiku 

- Zavod za ishranu bilja 

- Zavod za kemiju 

- Zavod za marketing u poljoprivredi 

- Zavod za mehanizaciju poljoprivrede 

- Zavod za melioracije 

- Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo 
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- Zavod za mikrobiologiju 

- Zavod za mljekarstvo 

- Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku 

- Zavod za opće stočarstvo 

- Zavod za opću proizvodnju bilja 

- Zavod za pedologiju 

- Zavod za poljoprivrednu botaniku 

- Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport 

- Zavod za poljoprivrednu zoologiju 

- Zavod za povrćarstvo 

- Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 

- Zavod za sjemenarstvo 

- Zavod za specijalno stočarstvo 

- Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 

- Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost 

- Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo 

- Zavod za voćarstvo 

(3) Zavodi izvode nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta. U zavodu su zaposlenici u 

znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, suradničkom i stručnom zvanju, administrativni 

zaposlenici, laboranti i tehničko osoblje. 

(4) U sastavu pojedinih zavoda Fakulteta postoje pokušališta te istraživački, ovlašteni, referentni i 

akreditirani laboratoriji prema zahtjevima međunarodno priznatih normi i standarda.  

(5) Pokušalište „Maksimir“ u sastavu je Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, Zavoda za 

oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, Zavoda za povrćarstvo, Zavoda za voćarstvo, Zavoda 

za sjemenarstvo i Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost,   

Pokušalište „Jazbina“ u sastavu je Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i Zavoda za voćarstvo,  

„Centar za travnjaštvo“ na Medvednici u sastavu je Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, 

„Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza“ u Dubrovniku u sastavu je Zavoda za ukrasno 

bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  

-Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode u sastavu Zavoda za mljekarstvo 

-Akreditirani laboratorij za analizu mineralnih gnojiva u sastavu Zavoda za ishranu bilja. 

Ustroj, djelovanje i održavanje pokušališta i laboratorija, utvrđeno je posebnim pravilnicima.”  

(6) Radom zavoda rukovodi predstojnik zavoda čiji izbor, nadležnost i odgovornost se uređuje 

posebnim pravilnikom. 

Članak 6. 

(1) Osim Zavoda, Fakultet u svom sastavu ima i druge nastavne i nenastavne ustrojbene jedinice: 

tajništvo, katedre, pokušališta (Šašinovečki Lug i Ban Josip Jelačić - Lovište Prolom), laboratorije, 

knjižnicu, odsjeke, odjeljke, radionice i druge organizacijske jedinice u skladu s vrstom posla za 

obavljanje djelatnosti Fakulteta u cjelini. 
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(2) Fakultet može, odlukom Fakultetskog vijeća, mijenjati i osnivati nove ustrojbene jedinice te 

znanstveno-istraživačke institute, zavode, centre i druge pravne osobe, radi unapređenja 

znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, kao i radi obavljanja djelatnosti kojima se povezuju visoko 

obrazovanje, znanost i primjena.  

(3) Ustrojstvo Fakulteta uređuje se općim aktom Fakulteta. 

 

III. FAKULTETSKA TIJELA 

Tijela upravljanja 

 

Članak 7. 

Tijela upravljanja Fakulteta su dekan i Fakultetsko vijeće. 

 

Dekan Fakulteta i njegove nadležnosti 

Članak 8. 

(1) Dekan je čelnik Fakulteta s ovlastima utvrđenim Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i 

općim aktima Fakulteta.  

(2) Znak dekanove časti je dekanski lanac.  

(3) Dekana u odsutnosti zamjenjuje prodekan kojeg on za to ovlasti. 

 

Članak 9. 

(1) Mandat dekana traje tri godine i može se uzastopce ponoviti još jedanput. 

(2) Dekan za svoj rad odgovara Fakultetskom Vijeću u skladu sa ovim Statutom te rektoru 

Sveučilišta u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta. 

 

Članak 10. 

Dekan:  

1. predstavlja i zastupa Fakultet, 

2. saziva sjednice Fakultetskog vijeća, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama 

te potpisuje akte koje ono donosi, 

3. po položaju je član Senata i Vijeća biotehničkog područja,  

4. predlaže Fakultetskom vijeću mjere za unapređenje rada Fakulteta, 

5. provodi odluke Fakultetskog vijeća, drugih tijela Fakulteta te odluke Senata i Vijeća 

područja koje se odnose na Fakultet, 

6. donosi poslovne odluke sukladno Statutu Sveučilišta, ovom Statutu i drugim propisima, 

7. donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,  

8. podnosi Fakultetskom vijeću prijedlog o ustrojstvu radnih mjesta, 

9. podnosi Fakultetskom vijeću i rektoru godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta  

10. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. 
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Članak 11. 

(1) Dekanu u radu pomažu prodekani, u skladu sa Statutom Fakulteta.  

(2) Dekan može imenovati privremena povjerenstva za obavljanje poslova iz svoga djelokruga. 

(3) Dekan može putem punomoći prenijeti svoja ovlaštenja za zastupanje Fakulteta na druge 

zaposlenike i na osobe izvan Fakulteta. 

 

Izbor i razrješenje dekana 

Članak 12. 

(1) Fakultetsko vijeće bira dekana iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog 

profesora u trajnom zvanju, redovitog ili izvanrednog profesora, koji je na Fakultetu zaposlen u 

punom radnom vremenu.  

(2) Fakultetsko vijeće pokreće postupak izbora dekana i imenuje izborno povjerenstvo najkasnije 

sedam mjeseci prije isteka mandata dekana. 

(3) Izborno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana iz redova članova Fakultetskog 

vijeća. Član izbornog povjerenstva ne smije biti predloženik za dekana. 

(4) U postupku izbora predloženici su dužni izbornom povjerenstvu podnijeti prijavu, životopis i 

program rada kojeg usmeno izlažu pred Fakultetskim vijećem. 

(5) Prijedlozi koji dobiju suglasnost Fakultetskog vijeća upućuju se Senatu koji, na prijedlog rektora, u 

roku od mjesec dana mora odlučiti o davanju suglasnosti.  

(6) O predloženicima koji udovoljavaju uvjetima za izbor dekana izborno povjerenstvo izvješćuje 

Fakultetsko vijeće. 

 

Članak 13. 

(1) Dekan se bira na sjednici Fakultetskog vijeća tajnim glasovanjem. 

(2) Od predloženika koji su dobili suglasnost Senata za dekana je izabran onaj predloženik koji u 

konačnom glasovanju dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.  

(3) Ako se izbor obavlja samo za jednog predloženika, a taj ne dobije potreban broj glasova, izborni 

postupak se ponavlja.  

(4) Ako od dva ili više predloženika niti jedan ne dobije potreban broj glasova izbor se provodi u 

drugom krugu u koji ulaze dva predloženika s najvećim brojem glasova.  

(5) Ako takvih nema tada u drugi krug ulaze predloženik s najvećim brojem glasova i predloženici s 

najvećim jednakim brojem glasova. 

(6) Ako dekan ne bude izabran ni u drugom krugu cijeli postupak izbora se ponavlja. 

(7) Izbor dekana mora završiti najkasnije četiri mjeseca prije nastupa na dužnost dekana. 

(8) Dekan preuzima dužnost prvoga dana nove akademske godine. 

 

Članak 14. 

(1) Ako se dekan ne izabere do isteka ranijeg mandata, Fakultetsko vijeće će u roku od 30 dana 

predložiti Senatu obnašatelja dužnosti do izbora dekana.  

(2) Senat u roku od 30 dana imenuje obnašatelja dužnosti nakon pribavljene suglasnosti rektora. 
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(3) U slučaju da Fakultetsko vijeće u propisanom roku ne dostavi prijedlog, obnašatelja dužnosti 

dekana imenovat će Senat na prijedlog rektora. 

 

Članak 15. 

(1) Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran:  

-na vlastiti zahtjev, 

-ako ne ispunjava dužnosti dekana, 

-ako ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta, općih akata Sveučilišta ili druge propise, 

-ako zlouporabi položaj dekana, 

-ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 

-ako izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.  

(2) Postupak razrješenja provodi se prema odredbama Statuta Sveučilišta. 

(3) Ako mjesto dekana ostane slobodno prije kraja izbornoga razdoblja, imenuje se obnašatelj 

dužnosti dekana u skladu s odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

(4) Izbor novog dekana provodi se u skladu s odredbama ovog Statuta, a u roku od mjesec 

dana nakon što je mjesto upražnjeno. 

(5) Mandat dekana iz stavka 3. ovog članka traje do kraja izbornoga razdoblja razriješenoga 

dekana i ne smatra se mandatom u smislu članka 9. stavak 1. ovog Statuta. 

(6) Fakultetsko vijeće može, u posebnim slučajevima, imenovati obnašatelja dužnosti dekana na 
određeno vrijeme. 

 

Prodekani 

Članak 16. 

(1) Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s odredbama ovoga Statuta. Mandat prodekana 

jednak je mandatu dekana na čiji je prijedlog prodekan izabran.  

(2) Prodekane predlaže dekan, a bira Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom 

ukupnog broja članova. 

(3) Ako predloženik ne dobije potreban broj glasova, dekan je obvezan dati novi prijedlog za sljedeću 

sjednicu Fakultetskog vijeća. 

(4) Prodekani se biraju za područje djelovanja sukladno prijedlogu dekana, a može ih biti najviše pet. 

(5) Prodekani predsjedaju radom odbora iz svoje nadležnosti. 

(6) Prodekani nadziru rad nenastavnih ustrojbenih jedinica iz svoje nadležnosti. 

(7) Za prodekana može biti izabran zaposlenik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog 

profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora, izvanrednog profesora i docenta koji je na Fakultetu 

zaposlen u punom radnom vremenu. 

(8) Prodekani su za svoj rad odgovorni dekanu i Fakultetskom vijeću. 

(9) Prodekan može biti razrješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran prema odredbama 

Statuta Sveučilišta i ovoga Statuta koje se primijenjuju za dekana.  
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Fakultetsko vijeće 

Članak 17. 

(1) Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta koje se sastoji od izabranih predstavnika 

znanstveno-nastavnih zaposlenika (redoviti profesor u trajnom zvanju, redoviti profesor, izvanredni 

profesor ili docent), predstavnika zaposlenika u suradničkom zvanju (asistent i poslijedoktorand), 

predstavnika zaposlenika u nastavnom zvanju (predavač i viši predavač), predstavnika studenata i 

predstavnika zaposlenika iz redova nenastavnog osoblja. Mandat Fakultetskog vijeća traje kao i 

mandat izabranog dekana. 

(2) Dekan je član Fakultetskog vijeća po položaju. 

 

Članak 18. 

(1) Znanstveno-nastavni zaposlenici biraju iz svojih redova u Fakultetsko vijeće: 

- 70% (zaokruženo na prvi viši cijeli broj), zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavno 

zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju,  

- 50% (zaokruženo na prvi viši cijeli broj), zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavno 

zvanje izvanrednog profesora i  

- 40% (zaokruženo na prvi viši cijeli broj), zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavno 

zvanje docenta, na način da svi znanstveno-nastavni zaposlenici biraju sva navedena zvanja 

s jedinstvene liste u kojoj su unijeti svi znanstveno-nastavni zaposlenici po zvanjima. 

(2) Viši predavači i predavači biraju iz svojih redova jednog predstavnika u Fakultetskom vijeću. 

(3) Poslijedoktorandi, osim onih koji su financirani iz projekata ograničena trajanja, biraju iz svojih 

redova 15% (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) predstavnika u Fakultetskom vijeću. 

(4) Predstavnici asistenata, osim onih koji su financirani iz projekata ograničena trajanja, biraju iz 

svojih redova tri predstavnika u Fakultetskom vijeću. 

(5) Studenti su u Fakultetskom vijeću zastupljeni s 15% članova vijeća ukupno tako da je 60% 

predstavnika preddiplomskih i diplomskih i 40% predstavnika poslijediplomskih studija. Postotni 

izračun zaokružuje se na prvi viši cijeli broj. Predstavnici studenata biraju se na način i u postupku 

utvrđenim posebnim zakonom, za dvije akademske godine. Studenti imaju zamjenike. 

(6) Izbor predstavnika u Fakultetskom vijeću obavlja se tajnim glasovanjem, u pravilu tijekom 

mjeseca lipnja, a članovima postaju oni koji su dobili najveći broj glasova zaposlenika koji su 

pristupili glasovanju. 

(7) Na listi za glasovanje zaposlenici su upisani abecednim redom. 

(8) U slučaju istog broja glasova provest će se izbori tajnim glasovanjem između zaposlenika s istim 

brojem glasova. 

(9) Predstavnika zaposlenika iz redova nenastavnog osoblja bira se prema posebnom propisu.  

(10)Članovi Fakultetskog vijeća biraju se najmanje na jednoj jedinstvenoj listi, a po potrebi se može 

sastaviti i dvije liste, dok studenti predaju Vijeću svoju listu izabranih predstavnika.  

(11)U slučaju da zbog napredovanja u nekoj kategoriji predstavnika bude više predstavnika nego što 

je određeno, izabrani predstavnici ostaju članovi Fakultetskog vijeća do isteka mandata. 
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Članak 19. 

(1) U slučaju odlaska izabranog člana Fakultetskog vijeća s Fakulteta na njegovo mjesto dolazi prvi 

na izbornoj listi iz redova iz kojih je izabran prethodni član i njegov mandat traje do kraja mandata 

prethodnog člana. U slučaju istog broja glasova provode se izbori kao u članku 18. stavak 8. ovoga 

Statuta. 

(2) Dekan može predložiti opoziv člana Fakultetskog vijeća koji ne obavlja svoje dužnosti i 

istovremeno predložiti njegovoga zamjenika s najvećim brojem glasova s liste iz redova zaposlenika 

iz kojih je bio član.  

(3) O prijedlogu dekana članovi Fakultetskog vijeća glasaju tajnim glasovanjem.  

 

Članak 20. 

(1) Članovi Fakultetskoga vijeća koji koriste slobodnu studijsku godinu (Sabbatical) odnosno plaćeni 

dopust mogu sudjelovati u radu Fakultetskoga vijeća i glasovati ako osobno nazoče sjednici. 

(2) Osobe iz članka 19. stavka 1. ovoga Statuta, čiji radni odnos miruje na osobni zahtjev zbog 

obnašanja dužnosti na koju je imenovan ili izabran, ili se nalaze na neplaćenom dopustu, mogu 

sudjelovati u radu Fakultetskoga vijeća bez prava glasa. 

 

Članak 21. 

(1) Fakultetsko vijeće radi u sjednicama. 

(2) Sjednice saziva i predsjedava im dekan, a iznimno u njegovoj odsutnosti jedan od 

prodekana.  

(3) Sjednica Fakultetskog vijeća može se održati ako je nazočno više od polovine ukupnog broja 

članova. 

(4) Odluke se na Fakultetskom vijeću donose javnim glasovanjem, osim kod izbora dekana, 

professora emeritusa, članova Senata i Vijeća biotehničkog područja te u slučajevima kad 

Fakultetsko vijeće o tome donese posebnu odluku. 

(5) O sjednici Fakultetskog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik se daje na prihvaćanje i ovjeru na 

prvoj idućoj sjednici.  

(6) Sjednici Fakultetskog vijeća mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe. 

(7) Rad Fakultetskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom. 

 

Članak 22. 

U Fakultetskom vijeću predstavnici studenata ravnopravno s ostalim članovima Fakultetskog vijeća 

sudjeluju u radu i donošenju odluka sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta.  

 

Članak 23. 

Fakultetsko vijeće:  

1. donosi Statut Fakulteta i njegove izmjene i dopune natpolovičnom većinom ukupnog broja  

     članova Fakultetskog vijeća, 

2. donosi opće akte, 
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3. bira i razrješuje dekana i prodekane,  

4. provodi izbore za članove Senata i Vijeća biotehničkog područja, 

5. donosi poslovnik o radu, 

6. predlaže Senatu Sveučilišta obrazovne, znanstvene i stručne programe, 

7. donosi izvedbeni plan nastave,  

8. predlaže Senatu Sveučilišta predloženike za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, 

9. utvrđuje unutarnji ustroj Fakulteta, osniva i ukida ustrojbene jedinice Fakulteta, 

10. imenuje voditelje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, 

11. imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti, odobrava teme doktorskih 

radova, pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja te druga zvanja, 

sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta i ovom Statutu, 

12. prihvaća godišnje izvješće dekana, 

13. donosi financijski plan i Plan nabave te završni račun Fakulteta, 

14. vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada, 

15. osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajućeg 

znanstvenog područja, 

16. osigurava uvjete za slobodu inicijative zaposlenika i skupina istraživača, nastavnika i 

studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima,  

17. daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, 

18. osniva i/ili imenuje odbore, stalna i povremena povjerenstva i druga radna tijela radi 

davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pojedinim pitanjima, određuje broj 

članova, djelokrug rada i trajanje mandata. 

19. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. 

 

Članak 24. 

(1) Stalni odbori su: 

1. Odbor za nastavu i izbor nastavnika 

2. Odbor za znanost i istraživanje 

3. Odbor za organizaciju, financije i investicije 

4. Odbor za upravljanje kvalitetom  

5. Odbor za međunarodnu suradnju 

6. Odbor za izbore u zvanja  

7. Odbor za poslijediplomske doktorske studije i doktorate 

8. Odbor za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje 

9. Odbor za izdavačku djelatnost  

(2) Stalna povjerenstva su: 

1. Povjerenstvo za razredbeni postupak, 

2. Etičko povjerenstvo, 

3. Povjerenstvo za računalni sustav, 
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4. Povjerenstvo za pokušališta, 

5. Povjerenstvo za nabavu znanstvene opreme 

6. Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti 

7. Povjerenstvo za zaštitu na radu 

8. Povjerenstvo za nagrade 

(3) Odbori i stalna povjerenstva donose poslovnik o svom radu koji stupa na snagu osam dana od 

dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta.  

 

Vijeće studija 

Članak 25. 

(1) Vijeće studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta koje se osniva za preddiplomske i diplomske 

studije, sukladno Pravilniku o radu Vijeća preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu Agronomskom fakultetu. 

(2) Vijeće studija za poslijediplomske doktorske studije i doktorate te poslijediplomske specijalističke 

studije djeluje sukladno Pravilniku o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Pravilniku o 

poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu. 

(3) Osnivanje, nadležnost, sastav i rad Vijeća uređen je posebnim pravilnikom.  

(4) Fakultet može osnovati i druga Vijeća studija (za stručne studije, cjeloživotno učenje i sl.) ako za 

to postoji potreba. 

 

Osiguranje kvalitete  

Članak 26. 

(1) Sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru 

visokog obrazovanja (ESG), Fakultet kontinuirano unapređuje uspostavljen sustav 

upravljanja kvalitetom nastavnog i istraživačkog procesa, kao i organizacijskih i 

administrativnih službi. 

(2) Upravljanje kvalitetom uređuje se općim aktima. 
 

 

IV. STUDENTI 

Status studenta 

Članak 27. 

(1) Status studenta stječe se upisom na jedan od studija Fakulteta i uređen je Zakonom, Statutom 

Sveučilišta i općim aktom Fakulteta. 

(2) Status studenta dokazuje se ispravom čiji oblik propisuje Senat Sveučilišta. 

(3) Trošak redovitog studija subvencionira se ovisno o uspjehu na studiju, te raspoloživim sredstvima 

iz državnog proračuna u skladu sa zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 

(4) Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme 

koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. U vrijeme trajanja studija iz ovog stavka ne 

uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta. 
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(5) Polaznici programa koje ustrojava Fakultet, a koji nemaju karakter studija (cjeloživotno 

obrazovanje, tečajevi, seminari i drugo) imaju status polaznika programa na Fakultetu.  

(6) Redoviti student može istodobno studirati na samo jednom studiju Fakulteta. Iznimno uspješnom 

studentu Fakultet može odobriti istodobno studiranje još jednoga studija. 

(7) Gost student je redoviti ili izvanredni student drugog sveučilišta koji upisuje dijelove studija na 

Fakultetu sukladno posebnom ugovoru s drugim sveučilištem o priznavanju ECTS bodova. Status 

gosta studenta traje najdulje jednu akademsku godinu.  

(8) Prava i obveze gosta studenta, način podmirivanja troškova njegovog studija, i druga pitanja 

vezana za status gosta studenta uređuje se ugovorom s drugim sveučilištima.  

(9) Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij 

na istom studijskom programu. Fakultet općim aktom određuje mogućnost nastavka studija na svom 

drugom studijskom programu. 

 

Prava i obveze studenata 

Članak 28. 

(1) Prava i obveze studenata su: 

1. uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim 

planom te općim i pojedinačnim aktima Fakulteta, 

2. sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave na način predviđen općim aktom Sveučilišta, 

3. upisati viši semestar ili godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim 

programom i izvedbenim planom studija,  

4. polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima 

Fakulteta, te 

5. dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom Fakulteta. 

 

(2) Student ima pravo i: 

1. na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu,  

2. na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova, 

3. sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima i drugim izvannastavnim aktivnostima 

sukladno svojim mogućnostima i potrebama Sveučilišta i Fakulteta, 

4. da prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže module na 

ostalim studijskim programima na Fakultetu, Sveučilištu i drugim sveučilištima, sukladno 

odgovarajućim općim aktima, 

5. na konzultacije,  

6. na odabir mentora u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, 

7. na stručnu podršku i vršnjačku potporu, 

8. na posebne uvjete studiranja za skupine studenata kao što su studenti s invaliditetom i 

studenti kategorizirani sportaši, 

9. koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolaže Fakultet i Sveučilište, 



 

13 

 

10. sudjelovati u odlučivanju na Fakultetu i Sveučilištu sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta i 

ovom Statutu, 

11. sudjelovati u radu studentskih organizacija na Fakultetu, sukladno njihovim pravilima 

12. podnijeti pritužbu čelniku Fakulteta za slučaj povrede nekog njegovog prava 

13. druga prava sukladno zakonu, Statutu Sveučilišta i općim aktima. 

 

(3) Student ima obveze: 

1. poštivati opće akte Fakulteta, 

2. čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, Fakulteta, nastavnika, studenata i drugih pripadnika 

akademske zajednice te 

3. ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice. 

 

Pravo na mirovanje obveza 

Članak 29. 

(1) Student ima pravo na mirovanje obveza u sljedećim slučajevima: 

1. za vrijeme služenja vojnog roka,  

2. za vrijeme trudnoće studentice,  

3. za studenta - oca ili studenticu - majku do godine dana starosti djeteta 

4. za vrijeme dulje bolesti, 

5. u drugim opravdanim slučajevima sukladno općem aktu Sveučilišta i Fakulteta.  

(2) Mirovanje obveza odobrava prodekan za nastavu na temelju pisane molbe studenta i 

vjerodostojne dokumentacije. 

 

Stegovna odgovornost studenta 

Članak 30. 

Stegovna odgovornost studenata, stegovna djela, stegovni postupak, stegovne sankcije propisuju se 

općim aktom Fakulteta. 

 

V. STUDIJ 

Vrste studija 

Članak 31. 

(1) U skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom, Fakultet ustrojava i izvodi 

samostalno i/ili u suradnji s drugim ustanovama sveučilišne preddiplomske, diplomske i sveučilišne 

poslijediplomske (doktorske) i specijalističke te stručne studije. 

(2) Studiji na Fakultetu izvode se kao redoviti. Fakultet može izvoditi i izvanredne studije. 

(3) Osim studija iz stavka 1. ovoga članka, Fakultet u skladu sa općim aktom može organizirati i 

izvoditi različite obrazovne programe koji se ne smatraju studijem sukladno Zakonu te se temelje na 

načelima cjeloživotnoga obrazovanja. 
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Upisi na preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij 

Članak 32. 

(1) Studenti ostvaruju pravo upisa na preddiplomski i diplomski studij u okviru upisnih kvota koje 

odobrava Senat na prijedlog Fakulteta. 

(2) Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Senat.  

(3) Natječaj iz stavka 2. ovoga članka posebno sadržava:  

1. uvjete upisa predviđene općim aktima Sveučilišta i Fakulteta,  

2. broj raspoloživih mjesta po vrstama studija, 

3. broj mjesta koji se u cijelosti ili djelomice subvencioniraju iz državnog proračuna,  

4. podatke o razredbenom postupku i podnošenju prijave,  

5. kriterije selekcije (vrsta završene srednje škole i uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh 

na razredbenom ispitu, posebna znanja, vještine i sposobnosti i dr.), 

6. rokove za upis te  

7. druge podatke. 

(4) Natječaj za poslijediplomski studij raspisuje Fakultet, temeljem odluke Fakultetskog vijeća, 

najmanje mjesec dana prije početka nastave.  

(5) Pravo upisa na studije iz točaka 1. i 4. ovoga članka ima svaka osoba pod uvjetima utvrđenim 

Zakonom, Statutom Sveučilišta i općim aktom Fakulteta. 

 

Studijski programi 

Članak 33. 

(1) Sveučilišni studij se ustrojava prema studijskom programu kojeg predlaže Fakultet. 

(2) Studijske programe donosi Senat te nadzire njihovo izvođenje i kvalitetu.  

(3) Kod utvrđivanja studijskog programa treba se osobito brinuti da studij bude: 

- na razini najnovijih znanstvenih spoznaja i na njima temeljenih vještina 

- usklađen s nacionalnim prioritetima i potrebama struke  

- usporediv s programima europskih sveučilišta. 

(4) Prijedlog studijskog programa treba sadržavati elemente propisane Zakonom, Statutom i općim 

aktom Sveučilišta. 

 

Izvedbeni plan nastave 

Članak 34. 

(1) Studiji se izvode prema planu izvođenja nastave koji donosi Fakultetsko vijeće u skladu sa 

Zakonom i pravilnicima Sveučilišta i Fakulteta. 

(2) Izvedbenim planom nastave utvrđuju se: 

1. nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu 

2. mjesta izvođenja nastave 

3. početak i završetak te satnica izvođenja nastave 

4. oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, terenski rad, provjera znanja i 

dr.) 
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5. ispitni rokovi, način polaganja ispita te kriteriji vrednovanja 

6. popis literature za studij i polaganje ispita 

7. mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku 

8. mogućnost izvođenja nastave na daljinu 

9. ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave, 

10.  ishodi učenja 

(3) Fakultet provodi studentsku evaluaciju studija anketom ili na drugi primjeren način utvrđen općim 

aktom. Rezultati evaluacije služe unapređenju kvalitete nastavnih programa. 

(4) Izvedbeni plan nastave objavljuje se početkom akademske godine i dostupan je javnosti na 

mrežnim stranicama Fakulteta.  

 

Izvannastavne aktivnosti 

Članak 35. 

(1) Studenti tijekom studija mogu sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima koje nisu dio 

studentskog opterećenja propisanoga studijskim programom upisanog studija.  

(2) Izvannastavne aktivnosti studenti obavljaju pod vodstvom i nadzorom voditelja. Voditelji mogu biti 

nastavnici i suradnici Fakulteta.  

(3) Ove aktivnosti mogu se unijeti u dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) u skladu s 

općim aktom Sveučilišta te objavljenim kriterijima i uvjetima vrednovanja  izvannastavnih aktivnosti 

studenata Fakulteta. 

 

Članak 36. 

(1) Studenti za svoj rad i doprinos afirmaciji Sveučilišta i Fakulteta mogu dobiti: 

1. Rektorovu nagradu,  

2. Dekanovu nagradu, 

3. nagrade iz sveučilišnih i fakultetskih zaklada, 

4. druge nagrade. 

(2) Pobliže odredbe za svaku pojedinu nagradu određuju se općim aktom Fakulteta. 

 

Članak 37. 

(1) Radi poticanja studenata na znanstveni i stručni rad te pomaganja nastavnicima i suradnicima u 

izvođenju nastave, mogu se imenovati demonstratori. 

(2) Prava i obveze studenata demonstratora pobliže su uređena općim aktom Fakulteta.  

 

Posebne mogućnosti studiranja 

Članak 38. 

(1) Student koji ima status studenta s invaliditetom, kategoriziranog sportaša ili umjetnika može 

studirati prema posebnim uvjetima, sukladno Zakonu i općem aktu Sveučilišta i Fakulteta.   

(2) Iznimno uspješnom studentu može se dozvoliti da studira više studijskih programa pod uvjetima 

predviđenim općim aktom Fakulteta.  
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(3) Iznimno uspješnim studentima može se odobriti završetak studija u vremenu kraćem od 

propisanog trajanja studija, sukladno općem aktu Fakulteta. Studentima se, sukladno općem aktu 

Sveučilišta i Fakulteta, može odobriti da određene kolegije ili studijsku godinu pohađaju i/ili polažu na 

drugom visokom učilištu u okviru Sveučilišta ili na drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu. 

 

Prestanak statusa studenta 

Članak 39. 

(1) Status studenta prestaje:  

1. završetkom studija, 

2. ispisom s Fakulteta,  

3. ako ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar),  

4. ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 35 ECTS bodova, 

5. ako ne položi ispit iz predmeta upisanog po drugi put, 

6. ako studentu istekne dvostruko vrijeme od vremena propisanog trajanja studija, pri čemu 

se u vrijeme studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta, 

7. isključenjem sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta i ovoga 

Statuta ili općim aktom,  

8. iz ostalih razloga utvrđenih ovim Statutom ili općim aktom. 

 

Uvjeti upisa u višu godinu studija 

Članak 40. 

(1) Student preddiplomskog i diplomskog studija može upisati višu godinu studija ako ispune sve 

obveze utvrđene studijskim programom i ako je u godini ostvario najmanje 54 ECTS boda. 

(2) Student preddiplomskog i diplomskog studija koji nije ispunio obveze iz stavka 1. ovog članka 

može nastaviti studij tako da ponovo upiše studijske obveze koje nije ispunio u prethodnoj godini 

studija te da upiše nove obveze poštujući sljedivost predmeta. Ukupne studijske obveze u pravilu 

iznose od 24 do 36 ECTS bodova semestralno. 

(3) Student upisuje treću godinu preddiplomskog studija uz uvjet da je na drugoj godini ostvario 

najmanje 54 ECTS, a ima ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova iz prve godine studija. 

 

Ispiti 

Članak 41. 

Ispiti, ocjene, žalbe na ispit, ponavljanje ispita i način vođenja evidencije o ispitima uređuju se općim 

aktom Fakulteta. 

 

Završetak studija 

Članak 42. 

(1) Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, 

izradom završnog rada i obranom završnog rada u skladu sa studijskim programom. 
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(2) Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom 

diplomskog rada i obranom diplomskog rada u skladu sa studijskim programom. 

(3) Izrada i polaganje završnog, odnosno diplomskog rada uređeni su općim aktima Fakulteta.  

(4) Poslijediplomski doktorski studij završava polaganjem svih ispita, izradom i javnom obranom 

doktorskog rada (disertacije). 

(5) Postupak prijave, ocjene i obrane doktorskog rada uređuje se općim aktima Sveučilišta i 

Fakulteta. 

(6) Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita i izradom završnog rada, 

sukladno općem aktu Fakulteta.  

 

Isprave o studiju 

Članak 43. 

(1) Po završetku preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija te poslijediplomskog specijalističkog studija studentu se izdaje diploma. 

(2) Uz diplomu studentu se izdaje dopunska isprava o studiju (Diploma supplement) na hrvatskom i 

engleskom jeziku, čiji je sadržaj uređen posebnim općim aktom. 

(3) Diplomom se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na odgovarajući 

akademski naziv i stupanj. 

(4) Po završenom programu stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja Fakultet polazniku 

izdaje potvrdu. 

(5) Diplome i potvrde koje izdaje Fakultet javne su isprave. 

 

VI. ZAPOSLENICI 

Obavljanje fakultetskih djelatnosti 

Članak 44. 

(1) Nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost na Fakultetu izvode zaposlenici, čija se 

kvalificiranost utvrđuje izborom u odgovarajuća znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 

nastavna, stručna i suradnička  zvanja, sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta i ovom Statutu. 

(2) Nositelji predmeta mogu biti samo zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavnom i umjetničko-

nastavnom zvanju. 

(3) Nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost na Fakultetu mogu izvoditi i osobe 

izabrane u naslovna  zvanja. 

(4) U nastavi, sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta i ovome Statutu, mogu sudjelovati i druge osobe 

koje temeljem svog znanstvenog, umjetničkog ili stručnog rada mogu doprinijeti kvaliteti obrazovnog 

procesa.  

(5) Ovim osobama može se povjeriti najviše do jedne trećine nastavnog predmeta, uz uvjet da 

osnovni dio nastavnog predmeta izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavnom ili umjetničko 

nastavnom zvanju.  

(6) Studenti poslijediplomskih studija mogu sudjelovati u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija, 

sukladno programu studija po kojem studiraju te na temelju ugovornog odnosa sa Fakultetom na 

kojem se program izvodi.  
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(7) Studenti mogu pomagati u nastavi te znanstvenom i umjetničkom radu sukladno općem aktu 

Fakulteta. 

 
Etički kodeks 

Članak 45. 

(1) Osobe iz prethodnog članka moraju se u svom radu, djelovanju i ponašanju držati moralnih 

načela profesionalne etike te svoj rad temeljiti na slobodi znanstvenog i umjetničkog stvaralašta. 

(2) Za povrede radnih obveza te povrede etičkog kodeksa osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka 

stegovno odgovaraju, sukladno općim aktima Sveučilišta i općim aktima Fakulteta. 

 

Gostujući nastavnici, znanstvenici i stručnjaci 

Članak 46. 

(1) Radi unapređenja nastavnog, znanstvenog i umjetničkog rada, u skladu sa Zakonom i Statutom 

Sveučilišta, Fakultet može pozvati i imenovati kao gosta istaknutog nastavnika, znanstvenika, 

umjetnika ili stručnjaka iz inozemstva. Gost može sudjelovati u nastavi te na znanstvenim i 

umjetničkim projektima. 

(2) Osobama iz stavka 1. ovog članka može se bez izbora u znanstveno-nastavno odnosno 

umjetničko-nastavno zvanje odlukom Senata ili Vijeća područja povjeriti izvođenje nastave iz 

određenog predmeta u trajanju od jednog semestra do najdulje dvije uzastopne akademske godine. 

 

Izbori u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

Članak 47. 

(1) Opći uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i 

suradnička zvanja utvrđeni su Zakonom te uvjetima koje propisuju Nacionalno vijeće za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i Rektorski zbor. Posebne uvjete (znanstvene, umjetničke 

nastavne, stručne, psihofizičke i druge) za izbor u određena zvanja propisuje Sveučilište i Fakultet 

općim aktom. 

(2) Izbor u zvanja iz stavka 1. ovoga članka može se provesti i bez zaključivanja ugovora o radu. 

Osoba se može izabrati u naslovno zvanje ako sudjeluje, ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele 

nastave određenog predmeta. Uvjeti i postupak za izbor u naslovna zvanja jednaki su onima iz 

stavka 1. ovoga članka. 

 

 

Uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko- nastavna, nastavna i 

suradnička zvanja te odgovarajuća radna mjesta 

Članak 48. 

(1) Osoba može biti izabrana u znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:  

1. ispunjava uvjete za izbor u polju specificirano javnim natječajem iz članka 49.,  

2. ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.  

(2) Osoba može biti izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:  

1. je izabrana ili ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u polju 

specificiranom javnim natječajem iz članka 49., kako slijedi:  
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I. docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, 

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  

II. izvanrednog profesora: viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, znanstveni 

savjetnik u trajnom zvanju  

III. redovitog profesora: znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  

IV. redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

2. ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu obrazovnog, nastavnog i stručnog rada za 

izbor za znanstveno-nastavno radno mjesto,  

3. ispunjava psihofizičke i druge uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta.  

(3) Osoba može biti izabrana u umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako je 

ostvarila umjetnička dostignuća koja svojim značajem odgovaraju uvjetima za izbor na znanstveno-

nastavno radno mjesto, sukladno stavku 1. i Zakonu. 

(4) Osoba može biti izabrana u nastavno i stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako: 

1. ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu, 

2. se radi o izvedbi predmeta unutar sveučilišnog studija koji ne zahtijeva znanstveni pristup, 

(5) Osoba može biti izabrana u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:  

1. ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu,  

2. ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i Fakulteta. 

 

Pokretanje postupka izbora u zvanje i na radno mjesto 

Članak 49. 

(1) Izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička i stručna 

zvanja te na odgovarajuća radna mjesta te izbori u naslovna zvanja pokreću se donošenjem odluke 

o javnom natječaju, koji se objavljuje u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim 

stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za 

radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana. 

(2) Zahtjev za pokretanje postupka može podnijeti pristupnik, zavod ili Fakultet, a odluku donosi 

Fakultetsko vijeće u skladu s općim aktom Fakulteta. 

(3) Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta Fakulteta mogu raspisati samo ako je radno mjesto 

predviđeno odgovarajućim općim aktom Fakulteta na koji je Senat dao suglasnost. Takva se radna 

mjesta financiraju iz proračuna Sveučilišta.  

(4) Fakultet može raspisati natječaj i za radna mjesta izvan onih iz stavka 2. ovog članka ako su za 

to osigurale potrebna financijska sredstva. 

(5) Odredba ovog članka na odgovarajući će se način primijeniti i na zapošljavanje osoba na radna 

mjesta za koja nije potreban izbor u zvanje. 

 

Postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja te 

odgovarajuća radna mjesta 

Članak 50. 

(1) Izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja i na odgovarajuća radna 

mjesta te izbore u naslovna zvanja pokreće Fakultetsko vijeće.  

Postupak za stjecanje znanstvenog zvanja može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za 

izbor u određeno znanstveno zvanje.  
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(2) U skladu sa Zakonom, mišljenje Fakultetskog vijeća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor u 

znanstveno zvanje potvrđuje nadležni matični odbor.  

(3) Ako izbor pokreće sastavnica koja je ovlaštena za obavljanje izbora, taj postupak provodi 

Fakultetsko vijeće, uz potvrdu odgovarajućeg vijeća područja ili Senata u skladu sa stavkom 14. 

Ovog članka.  

(4) Ako izbor pokreće sastavnica koja nije ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u 

znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja, postupak izbora 

u znanstveno zvanje odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja provodi 

ovlaštena sastavnica, a izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje te na 

odgovarajuće radno mjesto provodi Fakultetsko vijeće koje je pokrenulo postupak izbora.  

(5) Na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto docenta može biti izabran onaj 

pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje docenta.  

(6) Na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto izvanrednoga profesora može biti 

izabran onaj pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje 

izvanrednoga profesora i bio je najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-

nastavnom radnom mjestu docenta ili znanstvenom radnom mjestu znanstvenoga suradnika.  

(7) Na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora može biti 

izabran onaj pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje 

redovitoga profesora i bio je najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-

nastavnom radnom mjestu izvanrednoga profesora ili znanstvenom radnom mjestu višega 

znanstvenoga suradnika.  

(8) Na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom 

zvanju može biti izabran onaj pristupnik koji je izabran u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-

nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju i bio je najmanje pet godina na znanstveno-

nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora ili znanstvenom 

radnom mjestu znanstvenoga savjetnika. 

(9) Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor u više znanstveno-nastavno ili 

umjetničko-nastavno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira, 

posebnom odlukom Fakultetskog vijeća i uz suglasnost zaposlenika, natječaj za izbor iz stavaka 6. i 

7. ovog članka može biti raspisan i ranije od rokova propisanih tim stavcima, ali ne prije nego što 

isteknu tri godine od njegova prethodnoga izbora u znanstveno-nastavno, odnosno znanstveno 

zvanje te na odgovarajuće radno mjesto s nižim zvanjem. 

(10) Fakultetsko vijeće najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj imenuje stručno 

povjerenstvo s neparnim brojem članova, s time da povjerenstvo može imati najviše dvije trećine 

zaposlenika Fakulteta. Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju u odnosu na ono za koje se povodi izbor.  

(11) Ako neki od pristupnika nema potrebno znanstveno zvanje, odnosno umjetničku komponentu 

umjetničko-nastavnoga zvanja, prilikom izbora u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno 

zvanje ili na znanstveno radno mjesto provodi se i izbor u znanstveno zvanje, odnosno umjetničku 

komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja, u skladu sa Zakonom i stavkom 4. ovoga članka.  

(12) Nakon obavljenoga izbora u znanstveno zvanje, odnosno umjetničku komponentu umjetničko-

nastavnoga zvanja koji za to ispunjavaju uvjete, povjerenstvo iz stavka 10. dostavlja Fakultetskom 
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vijeću izvješće kojim utvrđuje kojega pristupnika ili pristupnike predlaže za izbor u znanstveno-

nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje te na odgovarajuće radno mjesto.  

(13) Ako niti za jednoga pristupnika nije potrebno provesti postupak izbora u znanstveno zvanje, 

povjerenstvo iz stavka 10. ovoga članka dostavlja izvješće Fakultetskom vijeću. 

(14) Vijeće područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna te 

naslovna zvanja, osim izbora u znanstveno-nastavna te naslovna zvanja redovitoga profesora i 

redovitoga profesora u trajnom zvanju, čiji izbor potvrđuje Senat, čime izbor postaje pravovaljan.  

(15) Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta obavješćuju se o 

rezultatima izbora u roku 15 dana od dana njegova dovršetka.  

(16) Ako Senat ili vijeće područja ne potvrdi izbor koji je provelo Fakultetsko vijeće, izborni postupak 

se poništava. 

(17) S osobama izabranima u znanstveno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna radna mjesta 

sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 

radno mjesto. 

 

Postupak reizbora na znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta 

Članak 51. 

(1) Ako prethodno nije pokrenut postupak izbora u više znanstveno zvanje i na odgovarajuće 

znanstveno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno radno mjesto za zaposlenike izabrane na 

znanstveno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna radna mjesta, osim redovitih profesora u 

trajnom zvanju, postupak reizbora provodi se u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim 

Statutom i općim aktom Fakulteta. 

(2) Postupak reizbora zaposlenika provodi Fakultetsko vijeće svakih pet godina. 

(3) Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem 

zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži reizbor. Barem jedan 

član povjerenstva ne može biti zaposlenik sastavnice u kojoj je zaposlen pristupnik.  

(4) Stručno povjerenstvo svakih pet godina podnosi izvješće o radu zaposlenika Fakultetskom vijeću 

u kojoj je pristupnik zaposlen. Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza o kojima se podnosi 

izvješće propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Fakultet 

općim aktom propisuje postupak prihvaćanja izvješća, a može propisati i dodatne uvjete o kojima se 

podnosi izvješće.  

(5) Ako Fakultetsko vijeće ne prihvati izvješće o radu, odnosno prihvati negativno izvješće o radu, 

nakon dvije godine od dana donošenja navedene odluke, ponavlja se postupak reizbora. 

(6) Ako Fakultetsko vijeće ne prihvati izvješće o radu iz prethodnoga stavka, odnosno prihvati 

negativno izvješće o radu, pokreće se postupak redovitoga otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan 

skrivljenim ponašanjem radnika) u skladu s općim aktom Fakulteta. 

 

Postupak produljenja radnoga odnosa zaposlenika u znanstveno-nastavnim, odnosno 

umjetničko-nastavnim radnim mjestima 

Članak 52. 

(1) Zaposleniku u znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom i stručnom zvanju i na 

odgovarajućem radnom mjestu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života 

prestaje ugovor u radu radi odlaska u mirovinu.  
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada na Fakultetu postoji potreba za nastavkom 

rada zaposlenika na znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom radnom mjestu, 

Sveučilište ili sastavnica može sa zaposlenikom koji udovoljava kriterijima izvrsnosti zaključiti ugovor 

o radu na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja u dvogodišnjim mandatima. 

(3) Kriterije izvrsnosti za odabir zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine života 

donosi Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a Fakultet općim aktom 

može propisati i dodatne kriterije izvrsnosti.  

(4) Fakultetsko vijeće sastavnice ovlaštene za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje, 

odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja imenuje u skladu sa Zakonom  

stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju od pristupnika. 

Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen 

pristupnik. Fakultetsko vijeće na osnovi izvješća i prijedloga povjerenstva upućuje u roku od mjesec 

dana mišljenje o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti nadležnom matičnom odboru.  

(5) Fakultetsko vijeće sastavnice koja je pokrenula postupak produljenja radnoga odnosa imenuje 

stručno povjerenstvo koje podnosi izvješće o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti. Prihvaćeno 

izvješće stručno vijeće sastavnice upućuje na potvrdu povjerenstvu koje imenuje Nacionalno vijeće 

za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  

(6) Na temelju potvrde iz stavka 5. ovoga članka sa zaposlenikom se sklapa ugovor o radu na 

određeno vrijeme.  

(7) Fakultetsko vijeće može zaposleniku produljiti radni odnos i izvan ograničenja navedenih u ovom 

članku u skladu sa Zakonom i ako su za to osigurana potrebna financijska sredstva. Pritom će se 

vrednovati njegov znanstveni doprinos, uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih 

znanstvenika i nastavnika. 

 

Postupak izbora i reizbora u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

Članak 53 
(1) Izbor i reizbor u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta pokreće i provodi 

Fakultetsko vijeće u skladu s člancima 49., 50. i 51. ovoga Statuta.  

(2) Postupak izbora i reizbora provodi Fakultetsko vijeće u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i 

općim aktom Fakulteta.  

 
Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

Članak 54. 

(1) Izbor u suradnička zvanja asistenta i poslijedoktoranda i na odgovarajuća radna mjesta provodi 

se na temelju javnog natječaja.  

(2) Postupak izbora, imenovanje mentora te praćenje rada asistenta i poslijedoktoranda u 

nadležnosti su Fakultetskog vijeća s kojim asistent, odnosno poslijedoktorand zaključuje ugovor o 

radu, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Fakulteta. 

 

Vrednovanje rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Članak 55. 

(1) Svaki suradnik ima mentora kojeg imenuje Fakultetsko vijeće.  
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(2) Svake godine Fakultetsko vijeće ocjenjuje rad asistenata na prijedlog predstojnika Zavoda. 

Ocjena se temelji na pisanom izvješću mentora, u kojem se vrednuje uspješnost suradnika u 

znanstvenom i nastavnom radu, kao i uspješnost na poslijediplomskom sveučilišnom studiju. 

(3) Najmanje jednom u dvije godine poslijedoktorand podnosi Fakultetskom vijeću izvješće o svom 

radu temeljem kojeg se vrednuje njegova uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu.  

(4) Ako Fakultetsko vijeće drugi put  negativno ocjeni rad asistenta ili poslijedoktoranda  pokreće se 

postupak redovitog otkaza ugovora o radu. 
(5) Postupak i način vrednovanja asistenata, poslijedoktoranada i mentora uredit će se općim aktom 

Fakulteta 

(6) Asistenti i poslijedoktorandi sudjeluju u održavanju vježbi, seminara i predavanja te provjeri znanja 

na preddiplomskom i diplomskom studiju, uz suglasnost Fakultetskog vijeća. 

(7) Suradnici koji su zaposleni na projektima mogu sudjelovati u poslovima iz stavka 6. ovoga članka 

ukoliko ugovorom nije drugačije uređeno. 

 

Stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

Članak 56. 

(1) Stručna zvanja su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik. 

(2) Osobe u stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne poslove vezane za 

znanstvena istraživanja.  

(3) U stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta mogu se izabrati osobe radi provođenja 

znanstvenih i stručnih projekata iz djelatnosti Fakulteta. 

(4) Uvjeti za izbor u stručna zvanja i izbor na odgovarajuća radna mjesta propisani su općim aktom 

Fakulteta.  

(5) U slučaju zapošljavanja osoba na projektima koji su ograničena trajanja uvjete za izbor propisuje 

institucija koja financira projekt. 

 

Ugovor o radu i drugi odgovarajući ugovori 

Članak 57. 

(1) S pristupnicima koji su izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, stručna i 

suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta kao i s drugim djelatnicima Fakultet zaključuje 

ugovor o radu, sukladno Zakonu. 

(2) Ako je u natječajnom postupku za određeno radno mjesto izabrana druga osoba, zaposleniku koji 

je do tada radio na tom mjestu ponudit će se odgovarajuće drugo radno mjesto ili će mu se, u 

nedostatku takvog mjesta, otkazati ugovor o radu. 

(3) Ako na natječajni postupak iz stavka 2. ovoga članka zaposlenik ne podnese prijavu ili ne bude 

izabran zbog neispunjavanja uvjeta za ponovni izbor, pokrenut će se postupak redovitog osobno 

uvjetovanog otkaza ugovora o radu, bez obveze ponude drugog radnog mjesta. 

(4) Ako priroda posla koju neka osoba obavlja to zahtijeva, umjesto ugovora o radu zaključit će se 

drugi odgovarajući ugovor sukladno Zakonu. 

(5) Nastavniku se može otkazati ugovor o radu samo uz suglasnost Fakultetskog vijeća, osim ako je 

riječ o prestanku ugovora o radu po sili zakona ili stegovnoj odgovornosti. 
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Upravno-administrativni i stručno-tehnički poslovi 

Članak 58. 

(1) Upravno-administrativne i stručno-tehničke poslove na Fakultetu obavljaju zaposlenici koji 

ispunjavaju uvjete utvrđene općim aktom. 

(2) Broj zaposlenika na ovim poslovima i uvjeti koje zaposlenici na pojedinom radnom mjestu moraju 

ispunjavati određen je općim aktom Fakulteta. 

 

Professor emeritus 

Članak 59. 

(1) Fakultetsko vijeće može predložiti Sveučilištu da zaslužnom redovitom profesoru u mirovini koji 

ima posebne zasluge za razvoj i napredak Fakulteta te međunarodno priznatu nastavnu i 

znanstvenu izvrsnost, dodijeli počasno zvanje i titulu professor emeritus. 

(2) Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu na Fakultetu, a može sudjelovati u znanstveno-

istraživačkom radu i u izvođenju dijela nastave na poslijediplomskim studijima, biti članom 

povjerenstva u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja, stjecanja doktorata znanosti. 

Iznimno na temelju posebne odluke Fakultetskog vijeća može biti mentorom doktorskog rada ili 

završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju.  

(3) Način predlaganja i izbora, kriterije za izbor i prava i obveze koje ima professor emeritus 

propisani su Statutom Sveučilišta i općim aktom Fakulteta. 

 

Prava i obveze zaposlenika sa znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i 

nastavnim zvanjima 

Članak 60. 

(1) Zaposlenik izabran u jedno od znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnim zvanja 

ima na osnovi zasnovanog ugovora o radu pravo i obvezu: 

1. raditi u nastavi, znanosti i uredno izvršavati sve obveze koje iz toga proizlaze, razvijati 

profesionalne i kolegijalne odnose s drugim nastavnicima i studentima te 

2. izvoditi nastavu u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima unutar 

znanstvenog polja u koje je izabran, po programima čiji su nositelji Sveučilište ili Agronomski 

fakultet, sukladno dogovarajućim općim aktima i odlukama Fakultetskog vijeća. 

(2) Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora ima pravo 

koristiti plaćenu slobodnu studijsku godinu (Sabbatical) svakih šest godina rada na Fakultetu ili 

Sveučilištu, radi znanstvenog ili stručnog usavršavanja ili pripremanja znanstvenog rada, pisanje 

knjiga i udžbenika iz područja znanstvenog polja u kojem je izabran.  

Odlukom Fakultetskog vijeća utvrđuje se način na koji Fakultet osigurava kontinuirano obavljanje 

nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika,  

(3) Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje uz odobrenje Fakultetskog vijeća može koristiti 

plaćeni ili neplaćeni dopust radi znanstvenog ili stručnog usavršavanja ili unapređenja nastave u 

drugoj znanstvenoj ili nastavnoj ustanovi. Odobravajući takav dopust Fakultetsko vijeće mora 

osigurati kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika,  

(4) Dekan i prodekani kao zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje na ovom Fakultetu 

imaju pravo na mirovanje rokova za izbor ili reizbor u zvanja i na radna mjesta sukladno Zakonu za 
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sve vrijeme obavljanja ove dužnosti zbog opsežnosti posla koji obavljaju na toj dužnosti i to vrijeme 

im se neće uračunavati u rok za izbor odnosno reizbor.  

 

Rad izvan Sveučilišta 

Članak 61. 

(1) Znanstveno, umjetničko, nastavno ili stručno djelovanje zaposlenika izvan Sveučilišta, te novčani 

i drugi interesi koji iz tog djelovanja proizlaze ne smiju biti u sukobu s interesima Sveučilišta i 

Fakulteta. Sa svojim djelovanjem izvan Fakulteta nastavnik odnosno suradnik dužan je upoznati 

dekana. 

(2) Dekan ili druga ovlaštena osoba može zabraniti, ograničiti ili uvjetovati ugovor zaposlenika iz 

stavka 1. ovoga članka s pravnim osobama izvan Sveučilišta ako bi se takvim ugovorom negativno 

utjecalo na rad Fakulteta ili ako je riječ o ugovoru s organizacijom koja svojom djelatnošću konkurira 

Fakultetu ili Sveučilištu. 

(3) Vanjska nastavna aktivnost zaposlenika Fakulteta na drugom visokom učilištu ostvaruje se 

sporazumom Sveučilišta i visokog učilišta sukladno općem aktu Sveučilišta i ne smije premašiti 30% 

zaposlenikove redovite nastavne aktivnosti na Fakultetu odnosno Sveučilištu.  

(4) Ako zaposlenici Fakulteta sveukupno izvode više od 30% studijskog programa na drugom 

visokom učilištu, Senat može izdati suglasnost za takvu aktivnost samo ako se radi o zajedničkom 

programu Sveučilišta i visokog učilišta. 

(5) Za nastavne aktivnosti u ostalim obrazovnim organizacijama, institucijama i programima potrebna 

je suglasnost Fakultetskog vijeća.  

 

Provjera uspješnosti nastavnog rada 

Članak 62. 

(1) Zaposlenici u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima te 

na radnim mjestima podliježu provjeri njihova rada u skladu s općim aktom Sveučilišta.  

(2) Redovita provjera nastavnog rada zaposlenika obavlja se u razdobljima određenim odlukom 

Senata. Provjera uzima u obzir i rezultate studentske ankete. Način provjere utvrđuje Senat, 

uvažavajući posebnosti studijskih programa i nositelja studija.  

(3) Fakultet može svojim općim aktom ili odlukom Fakultetskog vijeća uređivati, organizirati i 

poduzimati i druge oblike provjere osim onih koje utvrdi Senat. 

 

Nagrade i priznanja 

Članak 63. 
Za uspješan rad i doprinose ugledu Sveučilišta i Fakulteta, pored onih koje dodjeljuje Sveučilište, 

Fakultet može dodijeliti nagrade i priznanja zaposlenicima, studentima i ostalim zaslužnim 

pojedincima u obliku i na način utvrđen općim aktom, odnosno odlukom Fakultetskog vijeća. 

 

Stegovni postupak 

Članak 64. 

(1) Neizvršavanje obveza, kršenje pravila ponašanja utvrđenih Statutom Sveučilišta i ovim Statutom 

ili na njima utemeljenim općem aktima te narušavanje ugleda Fakulteta, Sveučilišta i njegovih 

zaposlenika povlači stegovnu odgovornost.  
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(2) Zaposlenicima Fakulteta koji počine djela iz stavka 1. ovoga članka može se izreći opomena, 

javna opomena te otkaz ugovora o radu.  

(3) Stegovno se može odgovarati samo za djelo koje je u vrijeme počinjenja bilo propisano kao 

stegovno djelo i za koje je bila predviđena određena stegovna mjera. 

(4) Opis stegovnih djela i stegovni postupak utvrđuju se općim aktom Sveučilišta odnosno Fakulteta. 

 

VII. ZNANSTVENI I STRUČNI RAD 

Istraživanje i stvaralaštvo 

Članak 65. 

(1) Znanstveno istraživačka djelatnost i stručni rad na Fakultetu temelje se na načelu akademske 

slobode sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu. 

(2) Znanstvena i stručna istraživačka djelatnost je temeljno pravo i obveza zaposlenika Fakulteta 

izabranih u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i suradnička zvanja, utvrđeno Statutom 

Sveučilišta i ovim Statutom i ugovorima o radu. 

(3) Istraživačka djelatnost Zavoda iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se preuzimanjem ugovornih 

obveza i radom na istraživačkim programima, projektima, analizama i ekspertizama, individualnim 

istraživanjima i stvaralaštvom. 

(4) Fakultet u svrhu provođenja poslova iz stavka 3. ovoga članka, a prema mogućnostima, dopušta 

upotrebu postojeće infrastrukture (opreme, prostora, i sl). 

(5) Naknada Sveučilištu i/ili Fakultetu kao nositelju aktivnosti, a koja se odnosi na uporabu prostora, 

opreme, infrastrukture i sl. utvrđuje se posebnim pravilnikom. 

(6) Zaposlenici jednog ili više Zavoda putem predstojnika predlažu znanstvene programe i projekte, 

analize i ekspertize dekanu Fakulteta. 

(7) Ugovor o izvedbi projekta i ostalih oblika aktivnosti potpisuju, uz naručitelja, predlagatelj (voditelj 

projekta), predstojnik zavoda i dekan Fakulteta. 

 

Zaklade, donacije i sponzorstva 

Članak 66. 

(1) Donacije i sponzorstva mogu se prihvatiti kao potpora fakultetskim djelatnostima određenim 

Zakonom i ovim Statutom. 

(2) Sredstva donacije i sponzorstva u ime Fakulteta prihvaća dekan.  

(3) Fakultet može osnivati zaklade prema zakonu o zakladama i fundacijama.  

 

VIII. IMOVINA I POSLOVANJE FAKULTETA 

Imovina Fakulteta 

Članak 67. 

(1) Imovinu Fakulteta čine nekretnine i pokretnine u vlasništvu Fakulteta uključivši intelektualna 

vlasništva, imovinska prava te financijska sredstva stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda 

ili pribavljena iz drugih izvora (darovi, donacije). 
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Sredstva za obavljanje djelatnosti i proračun 

Članak 68. 

(1) Fakultet stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa Zakonom i Statutom 

Sveučilišta. 

(2) Fakultet donosi svoj proračun.  

(3) Sredstva za rad Fakulteta koja nisu osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske već su 

pribavljena na tržištu obavljanjem vlastite nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti sastavni su dio 

proračunskih prihoda Fakulteta i i koriste se u skladu s ovim Statutom i općim aktom Fakulteta. 

(4) Sredstva koja Fakultet ostvari na temelju imovinskih prava što proizlaze iz udjela u ustanovama, 

institutima ili trgovačkim društvima, te ostali prihodi koje ostvari prodajom proizvoda i usluga, 

donacijama, sponzorstvima ili na drugi dopušteni način, prihod su Fakulteta. Takav se prihod 

iskazuje u proračunu Fakulteta.  

(5) Fakultet raspolaže svojom imovinom, uključivši prihodima od djelatnosti sukladno ovome Statutu i 

svojim općim aktima. Vlastiti prihodi Fakulteta upotrebljavaju se uglavnom za obavljanje i razvoj 

njegovih djelatnosti.  

(6) Sredstva za kapitalna ulaganja osiguravaju se iz Državnog proračuna, vlastitih prihoda 

Sveučilišta i Fakulteta i drugih odgovarajućih izvora te se planiraju u proračunu Fakulteta.  

 

Javnost rada i poslovna i službena tajna 

Članak 69. 
(1) Rad Fakulteta je javan. 

(2) Fakultet je dužan pravodobno i istinito izvješćivati javnost o obavljanju svoje djelatnosti. 

(3) Fakultet izvješćuje javnost putem sredstava javnog priopćavanja, davanjem pojedinačnih 

usmenih obavijesti, izdavanjem posebnih publikacija i oglašavanjem na mrežnoj stranici Fakulteta, 

oglasnoj ploči Fakulteta općih akata i svih drugih važnijih odluka i zaključaka koje donosi dekan i 

druga nadležna tijela Fakulteta. 

(4) Fakultet će uskratiti obavijest samo o podatcima koji predstavljaju poslovnu tajnu u skladu s 

odredbama posebnog Zakona. 

(5) Poslovnom i drugom tajnom smatraju se podaci koje kao poslovnu tajnu proglasi dekan 

Fakulteta, koji se odnose na mjere i način postupanja u izvanrednim okolnostima, koji se odnose na 

obranu, koje povjerljivim proglase nadležna državna i sveučilišna tijela. 

(6) Dekan skrbi o primjeni odredbi ovoga članka i odgovoran je za njihovu provedbu. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 70. 

(1) Statut je temeljni akt Fakulteta. 

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na istovjetan način kao i Statut. 

(3) Opće akte donosi Fakultetsko vijeće i objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. 

(4) Do donošenja općih akata prema odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se postojeći akti osim 

u odredbama koje su u suprotnosti sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. 
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