SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727
KLASA: 640-01/18-01/01
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-9
Zagreb, 18.10.2018.
POZIV
na 1. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 23.10.2018., u Velikoj vijećnici
Fakulteta s početkom u 9:00 sati.
Prijedlog Dnevnog reda
1. Prihvaćanje Zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 11.9.2018.; web
Prihvaćanje Zapisnika 1. izvanredne konstituirajuće sjednice Fakultetskog vijeća održane
2.10.2018.; web
2. Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web
3. Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web
4. Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web
5. Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web
6. Izvješće u postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web
izvanredna profesorica
doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar
7. Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
8. Razrješenje/imenovanje članova Senata i Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu
9. Razrješenje/imenovanje članova Fakultetskog vijeća, Odbora, Povjerenstava
10. Raspisivanje javnog natječaja za upis u I. akademsku godinu 2018./2019. na poslijediplomski
doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije; web
11. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom
polju: Poljoprivreda, grana: Mljekarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na
Zavodu za mljekarstvo; web
12. Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje
prof.dr.sc. Jerko Gunjača
13. Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog/e
profesora/ice; doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, doc.dr.sc. Darko Vončina
14. 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

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779

IZVADAK
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj
godini 2018./2019., održane 23. listopada 2018.
Točka 2.
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/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti,
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na Zavodu za fitopatologiju, na neodređeno vrijeme, u punom
radnom vremenu.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev:
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Klaudije
Carović-Stanko, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Hrvoja
Šarčevića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tomislava
Jemrića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Milne
Tudor Kalit, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Suglasnosti za izvođenje nastave izvan Fakulteta
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Ani Gavrilović za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu
Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2018./2019. na predmetima: Sigurnost i kvaliteta proizvoda iz
mora - 30 sati predavanja (zimski semestar) i Marikultura - 30 sati predavanja (ljetni semestar).
Povjeravanje nastave
dr. sc. Dori Tomić Reljić povjerava se izvedba dijela nastave na predmetu: Analize krajobraza - 8 sati
predavanja. Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Sonja Butula
dr. sc. Ivani Rajnović povjerava se izvedba dijela nastave na predmetima: Mikrobiologija i biokemija tla
- 6 sati predavanja, Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama - 8 sati predavanja, Mikrobna
raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava - 8 sati predavanja, Beneficial associations of
plant and microorganisms - 2 sata predavanja, Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Sanja Sikora.
dr. sc. Tihani Kovačićek povjerava se izvedba dijela nastave na predmetu: Ekonomika infrastrukture u
agrobiznisu - 8 sati predavanja. Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Ramona Franić.
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dr. sc. Lani Filipović povjerava se izvedba dijela nastave u akademskoj godni 2018./2019. na
predmetima: Korištenje i zaštita voda - 4 sata predavanja, Use and conservation of water resources 12 sati predavanja, Analytical chemistry and laboratory methods - 8 sati predavanja, Laboratorijske
metode i upravljanje podacima - 4 sata predavanja, Biogeokemija metala u tlu - 6 sati predavanja,
Biogeochemistry of metals in soil - 6 sati predavanja. Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Marija Romić.
Točka 3.
Prihvaća se suorganizacija XIII International Symposium "Biodiversity and Sustainable Development",
koji se će se održati 14.12.2018. u Tirani (Albanija).
Članovima Odbora imenuju se: prof.dr.sc. Ante Ivanković, član Znanstvenog odbora, izv.prof.dr.sc.
Jelena Ramljak, članica Organizacijskog odbora, prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan Fakulteta, član
Organizacijskog odbora.
Točka 4.
Suglasnosti za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu – plaćeni dopust
Odobrava se dr.sc. Marini Tomić Maksan plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo, Slovenija,
u razdoblju od 12.11.2018. do 12.2.2019. godine.
Fakultet se obvezuje podmiriti troškove školarine I. godine diplomskog studija Okoliš, poljoprivreda i
gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 2018./2019., na temelju Ugovora o
studiranju sljedećim studentima; Petri Štefanac Šporčić, Teni Kovačić, Dori Arbanas.
Točka 5.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje
Pristupnica udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN
106/06)
doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar – udovoljava 3/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredne profesorice.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje
dr.sc. Ivica Ljubičić, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Ivan Vnučec, znanstveni savjetnik
dr.sc. Sandro Bogdanović, znanstveni savjetnik
dr.sc. Zvonimir Prpić, znanstveni savjetnik
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno zvanje za
imenovane pristupnike.
Točka 6.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, izv.prof.dr.sc.
Vesna Židovec, izv.prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet
agrobiotehničkih znanosti;
dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto izvanredne profesorice/prvi izbor iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog
polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekologija i zaštita okoliša Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog
fakulteta.
Točka 7.
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada
Branka Ilakovac, dipl. novinar
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada:
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Daniel Rolph Schneider, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
mentori:
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
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Ocjena teme doktorskog rada
Marijana Vrbančić, mag.ing.agr.
Utjecaj genotipa i spola na intenzitet rasta, odlike trupa i mesa junadi križanaca holštajna s mesnim
pasminama goveda
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo:
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Pero Mijić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Točka 8.
prof.dr.sc. Ramona Franić i prof.dr.sc. Boro Mioč imenovani Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA:
080-03/17-01/17; URBROJ: 251-71-01-17/20 od 5.9.2017. zamjenikom člana Senata, razrješuju se
dužnosti zamjenika člana Senata, na osobni zahtjev.
Izv.prof.dr.sc. Darko Vončina i izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem imenuju se zamjenikom člana Senata kako
slijedi;
1. prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan Fakulteta, član – izv.prof.dr.sc. Darko Vončina prodekan za
znanost i međunarodnu suradnju, zamjenik člana,
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica za nastavu, članica – izv.prof.dr.sc. Nikica
Šprem, prodekan za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta, zamjenik članice.
Mandat novoimenovanih zamjenika člana Senata traje do isteka mandata razriješenih zamjenika
članova odnosno postojećeg saziva Senata. Ostale točke iz Odluke o imenovanju članova Senata
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta se ne mijenjaju.
prof.dr.sc. Ramona Franić i prof.dr.sc. Boro Mioč imenovani Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA:
080-03/17-01/17; URBROJ: 251-71-01-17/21 od 5.9.2017. članovima Vijeća biotehničkog područja,
razrješuju se dužnosti članova Vijeća biotehničkog područja, na osobni zahtjev.
Izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem i izv.prof.dr.sc. Darko Vončina imenuju se članovima Vijeća biotehničkog
područja. Mandat novoimenovanih članova Vijeća biotehničkog područja traje do isteka mandata
razriješenih članova odnosno postojećeg saziva Vijeća biotehničkog područja. Ostale točke iz Odluke
o imenovanju članova i zamjenika člana Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta se ne mijenjaju.
Točka 9.
Prof.dr.sc. Ines Han Dovedan razrješuju se dužnosti članice Fakultetskog vijeća i članice Odbora za
izdavačku djelatnost za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./20121., na osobni zahtjev.
Doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, razrješuju se dužnosti članice Odbora za znanost i istraživanje i Odbora
za izbore u zvanja za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./20121., na osobni zahtjev.
Doc.dr.sc. Vilim Filipović, imenuje se članom Odbora za znanost i istraživanje.
Doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, razrješuju se dužnosti članice Odbora za znanost i istraživanje i Odbora
za izbore u zvanja za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./20121., na osobni zahtjev.
Doc.dr.sc. Aleksandra Perčin, imenuje se članicom Odbora za izbore u zvanja.
Suzana Perišić, imenuje se pridruženom članicom Odbora za izbore u zvanja.
Doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, imenuje se članicom Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti.
Mandat novoimenovanih članova traje do isteka mandata razriješenih članova odnosno postojećeg
saziva Odbora.
Točka 10.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj
godini 2018./2019. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne
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znanosti, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj
godini 2018./2019. u prvu godinu
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo za stjecanje akademskog stupnja
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti
znanstvenog polja poljoprivreda,
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo za stjecanje akademskog stupnja
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti
znanstvenog polja poljoprivreda
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Fitomedicina za stjecanje akademskog
stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) fitomedicine (2 semestra) iz područja biotehničkih
znanosti znanstvenog polja poljoprivreda.
Utvrđuje se visina školarine u akademskoj godini 2018./2019. za poslijediplomski doktorski studij i
poslijediplomske specijalističke studije;
- poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poljoprivredne znanosti, školarina je 60.000,00 kn,
odnosno 20.000,00 kn godina studija s mogućnošću plaćanja u najviše 6 rata po 10.000,00 kn,
- poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Stočarstvo i Ribarstvo, školarina je 14.000,00 kn
plativo u 2 rate po 7.000,00 kn,
- poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Fitomedicina, školarina je 13.188,00 kn plativo u 2
rate po 6.594,00 kn.
Točka 11.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Samir Kalit, prof.dr.sc. Neven Antunac,
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija od 18.10.2018.;
dr.sc. Darija Bendelja Ljoljić, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,
znanstvena grana: Mljekarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za
mljekarstvo.
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić
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