Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
Životopis , znanstvena i stručna djelatnost
Roñen je 16. veljače 1963. godine u Bošnjacima, općina Županja, gdje je završio
osnovnu školu. Srednju poljoprivrednu školu završio je 1982. god u Vinkovcima.
Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer stočarstvo upisao je 1983. godine, a
diplomirao 3. prosinca 1987. godine.
Odmah po završetku studija, 1. veljače 1988. primljen je u radni odnos na
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, kao pripravnik - postdiplomant na predmet : "Hranidba
domaćih životinja". Poslijediplomski studij "Hranidba domaćih životinja i tehnologija
proizvodnje stočne hrane" završio je uspješno 16. siječnja 1991. godine, obranivši magistarski
rad pod naslovom: " Utjecaj nivoa proteina u obrocima na rast i razvoj odbite prasadi ".
Doktorsku disertaciju pod naslovom:" Proizvodna obilježja svinja hranjenih smjesama
s polienzimskim preparatom i termički obrañenim žitaricama" obranio je 23. 10. 1996.
godine.
U znanstveno-nastavno zvanje docenta na predmetu ; “Hranidba domaćih životinja”
izabran 1997. godine, u zvanje izvanrednog profesora izabran je 2003. godine, a u zvanje
redovitog profesora, u kojem se trenutno nalazi, izabran je 2006. godine.
Od 1991. god. aktivno je uključen u nastavu, kao asistent na predmetu "Hranidba
domaćih životinja". Na osnovi odluke Fakultetskog vijeća od 1997. nositelj je predmeta “
Hranidba domaćih životinja” na 6. stupnju, a istodobno mu je povjereno održavanje dijela
nastave istog predmeta i na 7. stupnju, kao i na poslijediplomskom studiju “ Hranidba životinja i
tehnologija stočne hrane”. Školske 1999./00. nositelj je predmeta “Hranidba stoke “ na
veleučilišnom studiju u Požegi, za smjer obiteljsko gospodarstvo i zootehnika. Od 1998. god.
voditelj je većeg broja diplomskih radova. Kao mentor je u dva magistarska rada i jedne
disertacije, te član Povjerenstva jedne disertacije i dva magistarska rada.
Znanstvena i stručna aktivnost usmjerena ka iznalaženju načina poboljšanja hranidbe
monogastričnih životinja, a kao uže područje istraživanja odnosi se na proučavanje novijih
toplinskih postupaka kao načina oplemenjivanja krmiva i poboljšavanja njihove hranjive i
energetske vrijednosti. Do sada je bio voditelj dva znanstvena projekta pri MZPiŠ-a, i tri
razvojna projekta prijavljenih Osječko–baranjskoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji,
Upravni odjel za poljoprivredu. Primjenjujući pozitivne proizvodne rezultate brojnih istraživanja
u praksu ostvario je suradnju sa mnogim privrednim subjektima Istočne Hrvatske.
U okviru znanstvenih i stručnih usavršavanja, u šk.god. 1993./94., a u trajanju od četiri
mjeseca boravio je na:"Universität für Bodenkultur" Wien, kao stipendist Saveznog ministarstva
znanosti i istraživanja Republike Austrije. 2001. godine boravio je na stručnom tečaju o
proizvodnji stočne hrane na Poljoprivrednom Univerzitetu u As-u, Norveška.
Do sada je samostalno, ili kao koautor objavio stotri (103) znanstvena i stručna rada,
uglavnom vezanih uz temu hranidbe domaćih životinja, od kojih su mnogi citirani u
meñunarodnim bazama podataka. Od ukupno objavljenih radova četrnaest (14) radova pripada
kategoriji a1, 30 radova kategoriji a2, a 15 radova kategoriji a3. Kao autor 1999. god. izdao je
skripte za vježbeni dio nastave kolegija “Hranidba domaćih životinja”, pod
naslovom:“Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja”, a 2006. god. i sveučilišni udžbenik
„Hranidba domaćih životinja“. Kao koautor je sveučilišnog priručnika „Proizvodnja mlijeka“
koji je publiciran 2008. god. Navedena publikacija je kao obvezatna literatura u
preddiplomskom, dodiplomskom i poslijediplomskom studiju smjera Zootehnika i usmjerenja
Hranidba domaćih životinja. U koautorstvu je objavio i dva priručnika za proizvoñače
konzervirane stočne hrane i proizvoñače mlijeka.

Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac četvero djece. U svom znanstvenom i stručnom
radu služi se njemačkim jezikom.
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ZNANSTVENA DJELATNOST
1. KVALIFIKACIJSKI RADOVI
1.1. Magistarski rad
Utjecaj nivoa proteina u obrocima na rast i razvoj odbite prasadi, Obranjen 16. siječnja
1991. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
1.2. Doktorski rad
Proizvodna obilježja svinja hranjenih smjesama s polienzimskim preparatom i termički
obrañenim žitaricama, Obranje23. listopada 1996., Poljoprivredni fakultet u Osijeku,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. ZNANSTVENI RADOVI IZ SKUPINE a1, a2, a3

Tablica 1. Ukupni rezultati znanstvene aktivnosti pristupnika iz skupine a prema Pravilniku o
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Nacionalno vijeće za područje biotehničkih znanosti,
NN 84/2005)
Za izbor u znanstveno zvanje redoviti profesor – trajno zvanje

Skupina radova
a1
a2
a3

Prije
Poslije
Prije
Poslije
Prije
Poslije

Broj
Ukupno
objavljenih objavljenih
radova
radova
10
14
4
23
30
7
2
15
13

Potreban
broj
radova

Bodovni
sustav

Potrebno
bodova

Ukupno
bodova

6

1

6

14,0

12

0.5

6

15,0

6

0.25

1.5

3,75

13.5

32,75

Ukupno bodova

Tablica 2. Ukupni rezultati znanstvene aktivnosti (A.2.4. – A.2.6.2)
Znanstveni radovi
Znanstveni radovi objavljeni u meñunarodnim i nacionalnim znanstvenim
časopisima, a nisu indeksirani u skupinama a1,a2 i a3
Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku sažetaka s domaćeg
znanstvenog skupa
Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku sažetaka s meñunarodnog
znanstvenog skupa

Broj
12
22
10

2.1. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima
Meñunarodni znanstveni skupovi
Nacionalni znanstveni skupovi

12
19

2.1.1. Sudjelovanje na meñunarodnim znanstvenim skupovima
th

1. 6

Internationale Symposium “ Animal Science Days” Portorož, Slovenia, Sept. 16 – 18.

1998).
2.

8. Annual Conference Days of Science of Rousse. October 30.- 1. November, 2003.
Rousse, Bulgaria.

3.

International Conference: Physiological and Technical Aspects of Machine Milking,
Nitra, Slovak Republic, 26.-28. April 2005.

4.

Book of Abstracts 56th Annual Meeting of the European Association for Animal
Production of (EAAP 2005) 5.-8. June 2005, Uppsala, Sweden.

5.

41. hrvatski i 1. meñunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija 13.-17. veljače
2006. Hrvatska

6.

Book of Abstracts 57th Annual Meeting of the European Association for Animal
Production of (EAAP 2006) 17.-20. September 2006, Antalya, Turkey.

7.

42. hrvatskog & 2. meñunarodnog znanstvenog simpozija agronoma. Opatija 13.16. veljače 2007. Hrvatska.

8.

7th International Symposium of Animal Biology and Bucharest, 25.-26. 9. 2008,
Romania.

9.

16th International Symposium „Animal Science Days“, Strunjan 17.-19. 9. 2008.
Slovenia.

10.

1st Workshop „Feed to Food“, XIII Symposium Feed technology, September 29 thOctober, 1st 2009. Novi Sad. Srbija.

11.

Milk Conference, 17.-18. September 2009. Wien. Austria.

12.

Simpozijum „Stočarstvo, Veterinarska medicina i ekonomika i ruralnom razvoju i
proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“,Zbornik kratkih sažetaka, 20.-27. jun 2010.
Divčibare. Srbija.

2.1.2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim skupovima

1. XXXI Znanstveno stručno agronomsko savjetovanje, 20.-24. veljače 1995. Pula.
2. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 96“, 5. – 7. lipnja 1996. Opatija.
3. Veterinarski dani, 15.-18. listopada 1997. Cavtat.
4. XXXIV Znanstveni skup hrvatskih agronoma s meñunarodnim sudjelovanjem, 25.28. veljača 1998. Opatija.
5. XXXV Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Hrvatska artikulirana znanost na pragu
trćeg tisućljeća, 22.-25. veljača 1999. Opatija.
6. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 99“, 9. – 11. lipnja 1999. Opatija.
7. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2000“, 7. – 9. lipnja 2000. Opatija.
8. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2001“, 6. – 8. lipnja 2001. Opatija.
9. IX. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2002“, 29. – 31. svibnja 2002. Opatija.
10. X. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2003“, 3. – 6. lipnja 2003. Opatija.
11. XI. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2004“, 1. – 4. lipnja 2004. Opatija.
12. XII. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2005“, 6. – 9. lipnja 2005. Opatija.
13. XL. Znanstveni skup hrvatskih agronoma s meñunarodnim sudjelovanjem, 15.-18.
veljače 2005. Opatija.
14. II. Savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova,17.-18.
studenog 2005. Vinkovci.
15. XIII. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2006“, 5. – 8. lipnja 2006. Opatija.
16. Drugo savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj, 4.-5. svibnja 2006.
Topusko.
17. XIV. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2007“, 11. –14. lipnja 2007. Opatija.
18. XV. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2008“, 2. – 5. lipnja 2008. Opatija.
19. XVI. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2009“, 1.- 3. lipnja 2009. Opatija.

3. ZNANSTVENI PROJEKTI
3.1. Nacionalni znanstveni projekti
Br.

Naziv
Noviji postupci oplemenjivanja hranjive
vrijednosti krmiva u hranidbi životinja
(MZT: 079-0079-050)
Od 2008. god. nositelj je projekta: „
Čiste hranjive tvari u optimalizaciji
obroka
monogastričnih
životinja“
(MZOŠ: 079-0793448-3598

1.

2.

Funkcija na
projektu

Naručitelj

Trajanje

Voditelj

MZT

2002-2005

MZOŠ

2008 -2011

Naručitelj

Trajanje

MZT

1995-1998

MZOŠ

1998-2001

Naručitelj

Trajanje

Voditelj

3.1.1. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim projektima
Br.

Naziv
Hrana, hranidba i zootehnika kao činilac
stabilnosti proizvodnje stočne hrane
(4-05-075 )
Hrana i zootehnika kao čimbenici
stabilnosti stočarske proizvodnje
(079-207)

1.

2.

Funkcija na
projektu
Suradnik

Suradnik

3.1.2. Meñunarodni znanstveni projekti
Br.

Naziv

Funkcija na
projektu

Tablica 3. Ukupni rezultati o sudjelovanju na znanstvenim projektima
Znanstveni projekti
Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta
Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim projektima
Voditelj meñunarodnog znanstvenog projekta
Sudjelovanje na meñunarodnim znanstvenim projektima

Broj
2
2
-

4.

MENTORSTVO
4.1. Diplomski rad

Mentor:
Br.
Ime i
prezime
kandidata
1.
Damir Grigić

Naslov teme

Toplinska obrada
hranidbi životinja

krmiva

u

Datum obrane

Sveučilište
Fakultet

4.06.1998.

Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u

2.

Mario Ferić

Proizvodnja stočne hrane i TSH
„Tovka“ ðakovo

18.04 2000.

3.

Roberta
Sačer

Primjena toplinske obrade krmiva
u hranidbi tovnih pilića

10.07. 2000.

4.

Dragan
Sučević

Utjecaj dodataka esencijalnih
aminokiselina u i toplinske
obrade u tovu pilića

25. 10. 2000.

5.

Stevan Radić Tehnologija tova svinja mokrim i
suhim obrocima na farmi
„Senkovac“

15.10.2001.

6.

Željko
Grbeša

Različiti načini toplinske obrade
krmiva u tovu pilića

9.07.2002.

7.

Krunoslav
Kozlović

Uzgoj i hranidba papiga iz hobija

23.07. 2002.

8.

Tihomir
Majdanić

Tehnologija proizvodnje prasadi
na farmi „Žito“ d.o.o.

13. 03. 2003.

9.

Željko
Marošević

Proizvodne odlike križanaca
izmeñu V.jorkšira,Š.landrasa i

114.02. 2003.

Nj.landrasa

10.

Josipa
Brajnović

Proteinski dodaci kao zamjena
ribljem brašnu u hrani tovnih
pilića

11.

Filip Čondrić Uzgoj jednogodišnjeg šaranskog
mlaña na ribnjaku „Stari ribnjak“
Jasinje

Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
17.12.2007.
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
21.04.2008. Veleučilište u
Požegi

4. 2. Magistarski rad
Mentor:
Br. Ime i prezime
Naslov teme
kandidata
1.
Vinko Šušak Primjena različitih koncentracija
premiksa u hranidbi tovnih pilića

2.

Zvonimir
Steiner

Datum
obrane
10.12.
2002.

Utjecaj nivoa proteina i spola u tovu
svinja

Sveučilište
Fakultet
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku
Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku

4.3. Doktorski rad
Mentor:
Br.
Ime i
prezime
kandidata
1.
Zvonimir
Steiner

Naslov teme

Utjecaj različitih razina proteina i
energije na performance tovnih
pilića

Datum
obrane

Sveučilište
Fakultet

21.03.2003. Sveučilište J. J.
Strossmayera u
Osijeku,
Poljoprivredni
fakultet u Osijeku

5. ZNANSTVENE FUNKCIJE

5.1. Članstvo u znanstvenim društvima
Navesti naziv i sjedište društva, i razdoblje aktivnosti (godina od – do)
Dužnost

Godina
učlanjenja

Društvo agronoma Osijek, Osijek

Član

1989

Hrvatsko agencija za hranu, Osijek

Član

2005

Naziv

5. 2. Recenzije znanstvenih radova
Popis recenziranih članaka u znanstvenim časopisima i u zbornicima sa znanstvenih skupova
Naziv časopisa/zbornik koji je zatražio recenziju

3. znanstveno-stručni skup: "Poljoprivreda u zaštiti
prirode i okoliša" 31. svibnja-02. lipnja 2010. Vukovar
43 Hrvatski i 3 meñunarodni simpozij agronoma
44 Hrvatski i 4 meñunarodni simpozij agronoma
45 Hrvatski i 5 meñunarodni simpozij agronoma
Journal of Central European Agriculture

Časopis Poljoprivreda

Časopis Mljekarstvo

Časopis Krmiva

Ukupno recenzirao:

Broj
recenziranih
radova

Godina

1

2010.

1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2
1
2
2

2008.
2009.
2010.
2004.
2006.
2008.
2005.
2009.
2010.
2008.
2009.
2010.
2005.
2007.
2009.

23

5.3. Recenzije znanstvenih projekata
Broj
recenziranih
projekata

Godina

MZOŠ

1
2
1

2003
2007
2008

MPRRR

2

2010

Naziv institucije koja je zatražila recenziju

5.4. Članstvo u uredničkim odborima znanstvenih časopisa
Naziv časopisa

Godina od

Poljoprivreda

Godina do

2008

5.5. Članstvo u znanstvenim odborima simpozija
Naziv simpozija
1.

41. hrvatski i 1. meñunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija 13.-17.
veljače 2006. Hrvatska

2.

42. hrvatskog i 2. meñunarodnog simpozija agronoma Opatija 13.16. veljače 2007. Hrvatska.

3.

II nacinalno savjetovanje Crolab Hrvatska, 22-25. listopada 2008. god.,Osijek.

6. ZNANSTVENA USAVRŠAVANJA
Ustanova
Universität für Bodenkultur
University of Norway

Mjesto

Godina

Wien, Austrija

1993./94.

As, Norveška

2001

7. ZNANSTVENE NAGRADE I PRIZNANJA

Naziv nagrade
1. Priznanje povodom četrdesete
obljetnice za iskazani osobni doprinos u
razvitku Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku

Institucija

Godina

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

2000.

8. ZNANSTVENE KNJIGE, SVEUČILIŠNI UDŽBENICI I SVEUČILIŠNI
PRIRUČNICI
Imena autora i naziv knjige

Izdavač i urednik

1. Domaćinović M. : Praktikum vježbi
hranidbe domaćih životinja

Poljoprivredni fakultet
u Osijeku, Matija
Domaćinović,(ur.).

2. Stjepanović, M., Z. Steiner, M.
Domaćinović, Gordana Bukvić :
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FAKULTETSKOM VIJEĆU
POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta
za izbor na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku
Predmet: izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor dr.sc. Matija
Domaćinović. Slijedom Natječaja objavljenog 29. prosinca 2010. godine u „Glasu
Slavonije“ i „Narodnim novinama“ za izbor nastavnika u trajno znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor za znastveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje
poljoprivreda, znanstvena grana Hranidba domaćih životinja pokrenut je postupak izbora
pristupnika redovitog prof. dr.sc. Matije Domaćinović.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku u sastavu: red. prof. Ivan Knežević, predsjednik, red. prof. Irma Kalinović, član, red.
prof. Vlado Guberac, član, red. prof. Mate Vujčić, član i red. prof. ðuro Senčić, član, sastalo
se 26. siječnja 2011. godine te sastavilo izvješće.
Povjerenstvo je ustanovilo da pristupnik red. prof. Matija Domaćinović ispunjava uvjete
Rektorskog zbora za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz članka
93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03,
198/03, 105/04 i 174/04.). Pristupnik je ispunio minimalne uvjete prema Pravilniku
Znanstvenog područnog vijeća za biotehničke znanosti za izbor u trajno znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora. U razdoblju od posljednjeg izbora (u zvanje redovitog profesora
27. ožujka 2006. godine) do sada je objavio 4 znanstvenih radova kategorije A1, 7 radova
kategorije A2 15 radova kategorije A 3. Pristupnik je ispunio 6 od 12 nužnih uvjeta iz
Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Povjerenstvo donosi zaključak i predlaže da se red. prof. dr.sc. Matija Domaćinović izabere u
trajno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora iz područja biotehničkih znanosti,
polje poljoprivreda, grana Hranidba domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u
Osijeku.
1. red. prof. dr.sc. Ivan Knežević, predsjednik

___________________________

2. red. prof. dr.sc. Irma Kalinović, član

___________________________

3. red. prof. dr.sc. Vlado Guberac, član

___________________________

4. red. prof. dr.sc. Mate Vujčić, član

___________________________

5. red. prof. dr.sc. ðuro Senčić, član

___________________________

Zbirna tablica o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora
Uz zadovoljenje Općih uvjeta Rektorskog zbora (da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili
gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600)
norma sati, te da je pozitivno ocijenjen studentskom anketom pristupnik dr. sc. Matija
Domaćinović) sastavljena je slijedeća tablica o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora
(NN. 106/06)
Uvjeti Rektorskog zbora

Pristupnik

1.Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna
udžbenika ili priručnika, odnosno da je na
web stranici visokog učilišta postavio svoja
predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne
tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od
stručnog povjerenstva;
2. Da je recenzirao barem deset članaka u
znanstevnim časopisima ili zbornicima sa
znanstevnih skupova;
3. Da je održao najmanje sedam (7)
priopćenja na znanstvenim skupovima od
toga najmanje četiri (4) priopćenja na
meñunarodnim znanstevnim skupovima, ili
barem jedno pozvano predavanje na
meñunarodnom znanstevnom skupu;

Pristupnik je koautor jednog
sveučilišnog udžbenika i jednog
sveučilišnog priručnika.

4. Da je vodio najmanje jedan znanstvenoistraživački projekt ili sudjelovao u barem
jednom
meñunarodnom
znanstvenoistraživačkom projektu;

Pristupnik je bio voditelj na dva (2)
projekta
Ministarstva
znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
U razdoblju od 2003-2006. uspješno
završen projekt MZOiŠ pod brojem
0079050. Trenutno je voditelj projekta
„Čiste hranjive tvari u optimalizaciji
obroka monogastričnih životinja“, pod
brojem: 079-0793448-3598.
Pristupnik je bio mentor jedne disertacije i
dva magistarska rada.
U koautorstvu s studentom objavio je osam
(8) radova u časopisima i zbornicima
radova stručnih skupova.

5. Da se dokazao kao sposoban
mentor/komentor
u
poslijediplomskom
(doktorskom)
studiju,
što
dokazuje
objavljivanjem barem dva (2) znanstvena
rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu s
studentom koji je završio poslijediplomski
(doktorski) studij;

(1)
(1)

Pristupnik je recenzirao dvadesettri (23)
rada u znanstevnim časopisima ili u
zborniku radova sa znanstvenog skupa.
Pristupnik je aktivno sudjelovao na 19
domaćih i 12 meñunarodnih znanstvenih
skupova sa 21 priopćenja na nacionalnim
znanstvenim skupovima i 15 priopćenja na
meñunarodnim znanstvenim skupovima,
odnosno sveukupno je održao tridesetšest
(36) priopćenja.

6. Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem Pristupnik je bio recenzent dva (2)
dva (2) studijska programa, ili barem dva (2) sveučilišna udžbenika
sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige;

Klasa: 602-04/10-05/06
Ur.broj: 2158-22-02-10-3
Osijek, 27. siječnja 2011.
Na temelju članaka 93. stavka 2.podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04. i 174/04. i 46/07.) i
sukladno članku 41. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnika o izboru u
znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička, nastavna i stručna zvanja i
odgovarajuća radna mjesta, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva
za davanje mišljenja u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
od 26. siječnja 2011. godine na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru
ispunjavanja uvjeta u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora od 26. siječnja 2011. godine Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku (u daljnjem tekstu Fakultetsko vijeće) na 5. redovitoj sjednici u akademskoj 2010/2011.
godini održanoj 27. siječnja 2011. godine pod točkom 4 a. dnevnog reda donijelo je slijedeću
ODLUKU
1.

Prof. dr. sc. Matija Domaćinović bira se u trajno znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja
Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana Hranidba
domaćih životinja na Fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku.
2.
Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke bira se u trajno znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora skladu s člankom 102. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04.,
174/04. i 46/07.)
3.
Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u trajno znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.)
Obrazloženje
Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. prosinca 2010.
godine (Klasa: 112-02/10-02/2 Ur. Broj 2158-60-01-10-302) za raspisivanje Natječaja za
izbor nasavnika u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto
redovitog profesora, Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na sjednici
održanoj 25. studenog 2010. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor
nastavnika u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog
profesora iz znanstvnog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda,
znanstvene grane Hranidbe domaćih životinja.
Na natječaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 29. prosinca 2010. godine za izbor jednog nastavnika
u trajno znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i radnom mjestu redovitog
profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda,
znanstvene grane Hranidbe domaćih životinja u otvorenom roku prijavu je podnio samo jedan
pristupnik, prof.dr.sc. Matija Domaćinović, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku.

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja s prijedlogom izbora pristupnika u postupku izbora
u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dostavilo je 26. siječnja 2011.
godine Fakultetskom vijeću pozitivno Izvješće s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Matije
Domaćinovića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od
11. siječnja 2006. godine utvrñeno je da je prof. dr. sc. Matija Domaćinović upisan u Upisnik
u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta
za izbor u zvanja Fakulteta dostavio je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog
zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora prof. dr.sc. Matije Domaćinovića za izbor u
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog Fakultetsko
vijeće je utvrdilo da prof. dr. sc. Matija Domaćinović ispunjava uvjete za izbor u trajno
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15)
dana od dana primitka ove Odluke.

DEKAN
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Dostavljeno:
1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
3. Tajništvo Fakulteta
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća
5. Prismohrana Fakulteta

