SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727
KLASA: 640-01/19-01/01
URBROJ: 251-71-29-01/9-19-1
Zagreb, 17.1.2019.
POZIV
na 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 22.1.2019., u Velikoj vijećnici
Fakulteta s početkom u 9:00 sati.
Prijedlog Dnevnog reda
1. Prihvaćanje Zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 4.12.2018.; web
2. Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web
3. Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web
Prijedlog za imenovanje predloženika prof.dr.sc. Tomislava Treera u počasno zvanje
professor emeritus u akademskoj godini 2018./2019.; web
4. Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web
5. Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
6. Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web
7. Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web
8. Izvješće Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti; web
9. Izvješće Povjerenstva za zaštitu na radu; web
10. Izvješće voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web
11. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2018./2019.;
dr. sc. Tomislav Treer, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini – glasovanje
12. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
stručnom zvanju – stručni savjetnik u sustavu znanosti visokom obrazovanju, u znanstvenom
području: Biotehničkih znanosti, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom
radnom vremenu, na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo; web
13. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom
polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za
povrćarstvo, zamjena do povratka odsutne zaposlenice; web
14. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom
polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za
poljoprivrednu zoologiju, zamjena do povratka odsutne zaposlenice; web
15. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom
polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za
melioracije, zamjena do povratka odsutne zaposlenice; web
16. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – poslijedoktorand u znanstvenom području: Prirodne znanosti, za rad
na projektu HRZZ-a „Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša” na teret sredstava
projekta i na rok od dvije godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju; web
17. Senat potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Dinke Grubišić u redovitu profesoricu
Vijeće prirodoslovnog područja potvrđuje izbor dr.sc. Ivice Martinjaka u docenta
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18. Razno

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić

Dostavlja se:
1. članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta
2. tajnici Fakulteta; e-pošta
3. mrežna stranica Fakulteta
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779
IZVADAK
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj
godini 2018./2019., održane 22. siječnja 2019.
Točka 2.
1. Mentor završnog rada može biti zaposlenik Fakulteta izabran u znanstveno-nastavno, nastavno ili
suradničko zvanje s akademskim stupnjem doktora znanosti.
2. Mentor diplomskog rada može biti zaposlenik Fakulteta izabran u znanstveno-nastavno zvanje.
3. Komentor diplomskog rada može biti osoba s akademskim stupnjem doktora znanosti iz druge
znanstvene organizacije (znanstvenog instituta ili fakulteta) kod koje je diplomand izvodio praktični dio
diplomskog rada.
4. Član stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, uz zaposlenike Fakulteta izabrane
u znanstveno-nastavno zvanje, može biti osoba s akademskim stupnjem doktora znanosti iz druge
znanstvene organizacije (znanstvenog instituta ili fakulteta) kod koje je diplomand izvodio praktični dio
diplomskog rada.
5. Neposredni voditelj završnog i diplomskog rada može biti zaposlenik Fakulteta u suradničkom
zvanju asistenta koji pomaže diplomandu pri izradi završnog ili diplomskog rada.
Odluka se donosi radi usklađivanja s Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstvenostručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).
Prihvaća se Plan i program izvannastavne aktivnosti: Art u fitomikologiji, voditeljica: izv.prof.dr.sc.
Snježana Toplovec-Pintarić.
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 112-01/18-02/64; 251-71-29-01/9-18-2 od
4.12.2018. o pokretanju postupka reizbora dr.sc. Lepomira Čoge redovitoga profesora, u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničkih
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Bilinogojstvo, na Zavodu za ishranu
bilja, u skladu s obrazloženjem dekana.
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje:
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti,
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za
ishranu bilja.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti,
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i
mikroorganizama, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za oplemenjivanje
bilja, genetiku i biometriku.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje:
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:
prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Pokreće se postupak reizbora:
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Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Ornelle Mikuš docentice, u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju:
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika na Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu:
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
Suglasnosti za izvođenje nastave:
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu
Akademiji likovnih umjetnosti na integriranom sveučilišnom studiju Konzerviranje i restauriranje
umjetnina u akademskoj godini 2018./2019. na predmetu – Biologija.
Točka 3.
Prihvaća se prijedlog Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju o izboru dr.sc.
Tomislava Treera, redovitoga profesora u trajnom zvanju u mirovini, u počasno zvanje professor
emeritus za akademsku godinu 2018./2019.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga:
akademik Franjo Tomić, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
dr. sc. Anđelko Opačak, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković u
Zagrebu
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju:
Poljoprivreda, znanstvena grana: Ekologija i zaštita okoliša, na Zavodu za opću proizvodnju bilja, za
rad na HRZZ projektu: „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora
znanosti“, na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pod
mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Kisića.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Ivica Kisić
doc.dr.sc. Igor Bogunović
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,
znanstvena grana: Fitomedicina, na Zavodu za fitopatologiju, za rad na HRZZ projektu: „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na teret sredstava projekta, na
rok od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu, pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Darka Vončine.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv.prof.dr.sc. Darko Vončina
prof.dr.sc. Tihomir Miličević
doc.dr.sc. Boris Lazarević
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju zvanju –
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na Zavodu za pedologiju, za rad na
projektu „Izrade karte ograničenja tala mjerila 1:50 000 “, na teret sredstava projekta, na rok od šest
(6) mjeseci, u punom radnom vremenu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Stjepana Husnjaka.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
doc. dr. sc. Danijela Jungić
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za znanost i istraživanje.
Točka 4.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje:
Imenovani ispunjavaju uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje utvrđeno;
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) i
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10,116/10
i 38/11)
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Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno zvanje za
pristupnike:
dr.sc. Dario Jareš – znanstveni suradnik
dr.sc. Kristina Kljak – viši znanstveni suradnik
dr.sc. Marko Vinceković – znanstveni savjetnik
dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka – znanstveni savjetnik
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za izbore u zvanja.
Točka 5.
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada:
Mr.sc. Branka Maričić
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav
graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:
prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
i predlažu mentorice:
doc. dr. sc. Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Prihvaća se prijedlog Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju i prodekana
izv.prof.dr.sc. Nikice Šprema za pokretanje postupka dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u
Zagrebu gospodinu Mladenu Markaču umirovljenom generalu Hrvatske vojske.
Točka 6.
Prihvaća se Program stručnog usavršavanja pod nazivom „Determinacija korova“, voditeljice
programa izv.prof.dr.sc. Maje Šćepanović.
Prihvaća se Program stručnog usavršavanja pod nazivom „Suvremeno pčelarstvo“, voditelja
programa prof.dr.sc. Dragana Bubala.
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno
obrazovanje.
Točka 7.
Rukopis pod nazivom „Fiziologija bilja“ autora: doc.dr.sc. Borisa Lazarevića i prof.dr.sc. Milana Poljaka,
odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Točka 8.
Prihvaća se Poslovnik o radu Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti.
Točka 9.
Prihvaća se Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu na radu.
Točka 10.
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu doktorskog studija Poljoprivredne znanosti za akademsku godinu
2017./2018.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet upućuje u javnu raspravu prijedlog dopune Pravilnika o
doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu (pročišćeni tekst).
Prihvaća se Poslovnik o radu vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti.
Točka 11.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže za izbor predloženika u počasno zvanje professor
emeritus u akademskoj godini 2018./2019. dr. sc. Tomislava Treera, redovitoga profesora u trajnom
zvanju, u mirovini.
Točka 12.
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ana Jeromel, doc.dr.sc. Darko Preiner i
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj od 10.1.2019.
Dr.sc. Antonija Tomić izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni savjetnik u
sustavu znanosti visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polju:
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Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za vinogradarstvo i
vinarstvo.
Točka 13.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, izv.prof..dr.sc. Ivanka Žutić,
prof.dr.sc. Nina Toth od 14.1.2019.
Nevena Opačić, mag.ing., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme,
u punom radnom vremenu, na Zavodu za povrćarstvo, do povratka odsutne zaposlenice.
Točka 14.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Renata Bažok, doc.dr.sc. Darija Lemić,
doc.dr.sc. Maja Čačija od 15.1.2019.
Sandra Skendžić, mag.ing. fitomedicine izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, do povratka
odsutne zaposlenice.
Točka 15.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Davor Romić,
doc.dr.sc. Monika Zovko od 16.1.2019.
Vedran Krevh, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme,
u punom radnom vremenu, na Zavodu za melioracije, do povratka odsutne zaposlenice.
Točka 16.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, doc.dr.sc. Kristina
Krklec, izv.prof.dr.sc. Dražen Perica od 14.1.2019.
Dr.sc. David Dominiguez-Villar, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
poslijedoktorand u znanstvenom području: Prirodne znanosti za rad na projektu HRZZ-a
„Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša” na teret sredstava projekta i na rok od dvije
godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju.

Izvdak se objavljuje na web stranici Fakulteta.

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić
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