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: 251-71-29-01/9-19-4
Zagreb, 28.3.2019.

POZIV
na 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 2.4.2019., u Velikoj vijećnici Fakulteta
s početkom u 9:00 sati.
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Prihvaćanje Zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 5.3.2019.; web
Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web
Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web
Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web
Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web
Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web
Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web
prof.dr.sc. Lepomir Čoga – redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web
Monika Vidak, mag.ing.agr.
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Izvješće Povjerenstva za nabavu znanstvene opreme; web
Imenovanje Knjižničnog odbora
Prijedlog preustroja Fakulteta; web
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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; web
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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; web
Senat Sveučilišta donio odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof.dr.sc.
Tomislavu Treeru
Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u redovitu profesoricu izv.prof.dr.sc. Edytu Đermić
Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u izvanrednog profesora doc.dr.sc. Ivicu Kosa i
doc.dr.sc. Darka Preinera

16. 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
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj
godini 2018./2019., održane 2. travnja 2019.
Točka 2.
Nastava i studenti
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave preddiplomskog i diplomskog studija za 2019./2020. akademsku
godinu.
Utvrđuju se upisne kvote i kriteriji za upis hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske u I. godinu
preddiplomskog studija u akademskoj godini 2019./2020., kako slijedi:
Agrarna ekonomika
1
Agroekologija
1
Animalne znanosti
1
Biljne znanosti
1
Ekološka poljoprivreda 1
Hortikultura
1
Krajobrazna arhitektura 1
Poljoprivredna tehnika 1
Fitomedicina
1
Rang lista za upis u I. godinu preddiplomskog studija sastavlja se prema bodovima koje ostvare
prijavljeni pristupnici. Bodovi se mogu ostvariti u sljedećim kategorijama:
- na temelju uspjeha u srednjoj školi
- na temelju završne ocjene na državnoj maturi, završnom ispitu
- na temelju prosjeka ocjena iz Matematike u srednjoj školi
- na temelju prosjeka ocjena iz Biologije ili iz Kemije u srednjoj školi (uzima se bolja ocjena)
- na temelju prosjeka ocjena iz stranog jezika u srednjoj školi.
- na temelju dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Za upis na studij Krajobrazne arhitekture:
- provjera likovnih sposobnosti
- provjera predispozicije za kreativnost kroz rješenje jednog prostornog problema
- provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja
Pristupnik koji na testovima dodatne provjere ne zadovolji bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz
daljnjeg razredbenog postupka. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje
o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
te potvrdu o znanju hrvatskog jezika.
Utvrđuje se iznosi raspodjele sredstava za unaprjeđenje nastave po zavodima za akademsku godinu
2018./2019.
Razrješuje se prof.dr.sc. Ines Han Dovedan dužnosti članice vijeća preddiplomskog studija
Hortikultura, na osobni zahtjev.
Imenuje se prof.dr.sc. Boris Duralija članom vijeća preddiplomskog studija Hortikultura za mandatno
razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.
Prihvaća se Plan i program izvannastavne aktivnosti Ratarska grupa. Voditelj izvannastavne aktivnosti
je izv.prof.dr.sc. Željko Jukić.
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/709, URBROJ: 380-012/246-18-2 od 8.
veljače 2019., raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti,
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za
agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
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izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
Raspisuje se javni natječaj za izbor u nastavno zvanje
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/19-03/92, URBROJ: 380-012/246-19-2 od 26.
veljače 2019., raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
nastavnom zvanju – viši predavač, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju:
Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za informatiku i matematiku,
do povratka na rad odsutne zaposlenice.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/130, URBROJ: 380-012/246-19-5 od 29.
ožujka 2019., raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju:
Poljoprivreda, znanstvena grana: krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom radnom
vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i
vrtnu umjetnost, do povratka odsutne zaposenice na rad u punom radnom vremenu.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec
doc.dr.sc. Petra Pereković
doc.dr.sc. Sonja Butula
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/760, URBROJ: 380-012/246-19-4 od 22.
veljače 2019., raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, u
punom radnom vremenu, u Uredu za međunarodnu suradnju, do povratka na rad odsutne
zaposlenice.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:
izv.prof.dr.sc. Darko Vončina
prof.dr.sc. Jerko Gunjača
doc.dr.sc. Vanja Jurišić
Povjeravanje nastave
Povjerava se dr.sc. Marini Tomić Maksan, poslijedoktorandici dio nastave;
6 sati predavanja na engleskom jeziku iz predmeta Aquaculture diplomskog studija; Ribarstvo i
lovstvo. Nositelj predmeta je doc.dr.sc. Daniel Matulić.
Povjerava se dr.sc. Saši Prđunu, poslijedoktorandu dio nastave;
16 sati predavanja i 10 sati seminara iz predmeta Kinologija diplomskog studija Ribarstvo i lovstvo,
Genetika i oplemenjivanje životinja, Hranidba životinja i hrana te preddiplomskom studiju Animalne
znanosti, 2 sata predavanja iz predmeta Uzgoj Avertebrata diplomskog studija Ribarstvo i lovstvo i
preddiplomskog studija Animalne znanosti. Nositeljica predmeta je izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović.
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2018./2019.
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu, nastavnicima kako slijedi;
izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati predavanja iz predmeta Osnove tloznanstva
doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću – 15 sati vježbi iz predmeta Osnove tloznanstva
doc.dr.sc. Moniki Zovko – 21 sat predavanja iz predmeta Biogeokemija na diplomskom studiju
Geologija zaštite okoliša,
dr.sc. Lani Filipović – 9 sati predavanja, 15 sati vježbi iz predmeta Biogeokemija na diplomskom
studiju Geologija zaštite okoliša.
Točka 3.
Na temelju zahtjeva Zavoda za sjemenarstvo raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na
radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih
znanosti, polje: Poljoprivreda, za rad na projektu „KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno
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oplemenjivanje bilja“, na određeno vrijeme od tri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu, na
Zavodu za sjemenarstvo.
Voditelj: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Voditeljica na elementu projekta „EPO7Grah“: izv.prof.dr.sc.
Klaudija Carović-Stanko
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
doc.dr.sc. Boris Lazarević
Točka 4.
Utvrđuje se obveza izdvajanja sredstava iz vlastitih prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe
Agronomskog fakulteta i njegovih zavoda odnosno pokušališta u 2019. godini.
Za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta, iz ukupnog prihoda se izdvaja kako slijedi:
a) iz nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata (Hrvatska zaklada za znanost, Ministarstvo
poljoprivrede, Ministarstvo znanosti i obrazovanja) kako je definirano ugovorom o financiranju.
b) iz ostalih projekata, projekata državne uprave financiranih iz državnog proračuna Republike
Hrvatske 13% od ukupnog prihoda projekta.
c) iz projekata suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom 20% od ukupnog
prihoda, od čega se raspoređuje:
a. za troškove poslovanja na razini Fakulteta 11%,
b. za investicijsko održavanje i razvojne potrebe 7%,
c. za međunarodnu suradnju 2%.
d) od školarina za doktorski i specijalističke studije 45% od ukupnog prihoda, od čega se raspoređuje:
a. 25% za troškove poslovanja i razvojne potrebe fakulteta,
b. 20% za unaprjeđenje materijalne osnove doktorskog studija.
Izdvojena sredstva pod b) namijenjena su nabavi opreme, namještaja, literature ili programske
podrške za potrebe studija.
e) od školarina programa cjeloživotnog obrazovanja i povremenih edukacija 11% od ukupnog prihoda
za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta.
f) od prodaje proizvoda (ratarski proizvodi, vino, (pre)sadnice, sjemenska roba, životinje i dr.) i te
drugih stručnih aktivnosti (ocjenjivanje meda, mesnih i mliječnih proizvoda i sl.) 11% od ukupnog
prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta.
g) iz projekata međunarodne suradnje sredstva se izdvajaju sukladno odredbama pojedinačnih
programa i uvjetima iz ugovora, a najviše u postotku dozvoljenog izdvajanja za opće troškove
(overheads). Ova sredstva se raspodjeljuju na međunarodnu suradnju (2%), troškove poslovanja na
razini fakulteta (11%), razvojne potrebe fakulteta (7%), a preostalih 80% se u omjeru 50:50
raspodjeljuje za materijalne troškove fakulteta i zavoda. U ovom postupku Odbor za međunarodnu
suradnju priprema pojedinačne prijedloge Odboru za organizaciju, financije i investicije prema zahtjevu
voditelja projekta.
U slučaju da se projekt iz točke II., stavak b i c ugovara s namjenskim izdvajanjem za kapitalna
ulaganja, izdvajanje se provodi nakon odbijanja ulaganja, po stopi izdvajanja od 20% (11% za
troškove poslovanja, 7% za investicijsko održavanje i 2% za međunarodnu suradnju).
Iz prihoda od suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom, kao i iz drugih prihoda od
stručne aktivnosti, izdvaja se najmanje 10% ukupnih prihoda za troškove poslovanja i opremanje
fakultetskih zavoda, od čega se raspoređuje:
a) najmanje 5% za materijalne troškove Zavoda;
b) najmanje 5% za unaprjeđenje materijalne osnove (nabava opreme, namještaja, literature,
programske podrške i sl.).
Ova Odluka ne primjenjuje se na sredstva koja se preko Fakulteta preusmjeravaju drugim ustanovama
sudionicima na projektu, i to samo ako su pripadajući iznos i korisnik sredstava jasno navedeni u
osnovnom ugovoru, odnosno prijavi projekta.
Točka 5.
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za upravljanje kvalitetom.
Točka 6.
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za međunarodnu suradnju.
Razrješuje se prof.dr.sc. Jerko Gunjača dužnosti ECTS koordinatora, na osobni zahtjev.
Imenuje se doc.dr.sc. Marko Petek ECTS koordinatorom.
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Raspisuje se natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2019.
godinu. Rok za prijavu: 30. lipnja 2019. (obuhvaća aktivnosti od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.) i 31.
prosinca 2019. (obuhvaća aktivnosti od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.). Dodjeljuje se iznos od
15.000,00 kuna po natječajnom razdoblju.
Suglasnost za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu
Odobrava se Krešimiru Kavčiću, mag. ing. agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog
usavršavanja na University of Freiburg, Njemačka, u razdoblju od 10.5.2019. do 10.7.2019. godine.
Odobrava se Andrei Rezić, mag. ing. agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na
University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies,
Slovenija, u razdoblju od 24.5.2019. do 26.7.2019. godine.
Točka 7.
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Darije
Bendelja Ljoljić za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Mirjana Hruškar, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnički fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Željke
Mesić za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Damir Kovačić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Marija Cerjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Sanda Renko, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivane
Šestak za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Prijedlog stručnog povjerenstva:
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, viši znanstveni suradnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Milan Mesić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Renata Pernar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Dubravka
Škorputa za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Prijedlog stručnog povjerenstva:
prof.dr.sc. Zoran Luković, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, viši znanstveni suradnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Goran Kušec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Vilima
Filipovića za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Prijedlog stručnog povjerenstva:
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prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ivan Šimunić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Jasna Šoštarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Hrvoja
Kutnjaka za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Prijedlog stručnog povjerenstva:
prof.dr.sc. Josip Leto, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ana Pospišil, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Sven Jelaska, znanstveni savjetnik
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc.
Aleksandra Mešića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Prijedlog stručnog povjerenstva:
prof.dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Božena Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
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 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10,116/10
i 38/11) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17).
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno zvanje za
pristupnike kako slijedi:
Pristupnici
dr.sc. Jasna Pintar
dr.sc. Lari Hadelan

Znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik
znanstveni savjetnik

Broj bodova
24,75
30,25

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje
Pristupnik prof.dr.sc. Lepomir Čoga udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim
uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstvenonastavna zvanja (NN 122/2017.)
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti su:
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 4/10
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 4/11
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/2 udovoljava 3/10
Točka 8.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, prof.dr.sc.
Jasminka Karoglan Kontić, prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
dr. sc. Lepomir Čoga, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja:
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Točka 9.
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada
Monika Vidak, mag.ing.agr.
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu:
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prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Na temelju uvida u doktorski rad Monike Vidak, mag.ing.agr., pod nazivom „Podrijetlo i raznolikost
hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)“, povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada
pozitivno ocjenjuje navedeni rad u svrhu stjecanja doktorata u znanstvenom području: biotehničkih
znanosti, polju: poljoprivreda, grani: sjemenarstvo.
Imenovanje povjerenstva za obranu doktorskoga rada
Monika Vidak, mag.ing.agr.
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu:
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
mentorica: izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada
Vladimir Brajković, mag.ing.agr.
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu:
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakolteta
dr.sc. Gregor Gorjanc, viši znanstveni suradnik, University of Edinburgh, The Roslin Institute Easter
Bush, Scotland.
Mentori:
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Prijava teme doktorskog rada
Shiming Wan, MSc
Identifikacija i funkcijska analiza gena uključenih u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike
(Megalobrama amblycephala)Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc.Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Maria Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet
mentorice:
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Zexia Gao, Huazhong Agricultural University, College of Fisheries, China
Točka 10.
Prihvaća se Poslovnik o radu Povjerenstva za nabavu znanstvene opreme.
Točka 11.
Za članove Knjižničnog odbora za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019.
2019./2020. – 2020./2021. imenuju se: izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju, doc.dr.sc. Martina Grdiša, doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, doc.dr.sc. Daniel Matulić,
mr.sc. Vanja Masnov, voditeljica knjižnice
Točka 12.
Predloženi model preustroja
Tablica 1.
Odsjek
Agrarna ekonomika i informatika

Zavod
Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj
Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo
Zavod za marketing u poljoprivredi
Zavod za informatiku i matematiku
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Agroekologija

Animalne znanosti

Fitomedicina
Biljne znanosti

Hortikultura i krajobrazna arhitektura

Poljoprivredna tehnika i tehnologija

Zavod za ishranu bilja
Zavod za melioracije
Zavod za opću proizvodnju bilja
Zavod za pedologiju
Zavod za mikrobiologiju
Zavod za kemiju
Zavod za hranidbu životinja
Zavod za mljekarstvo
Zavod za opće stočarstvo
Zavod za specijalno stočarstvo
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i
specijalnu zoologiju
Zavod za fitopatologiju
Zavod za herbologiju
Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i
biometriku
Zavod za sjemenarstvo
Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Zavod za povrćarstvo
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Zavod za voćarstvo
Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i
vrtnu umjetnost
Zavod za poljoprivrednu botaniku
Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
Zavod za poljoprivrednu tehnologiju,
skladištenje i transposrt

O prihvaćanju Prijedloga preustroja Fakulteta provesti će se tajno glasovanje. Imenuje se povjerenstvo
za provođenje postupka glasovanja: prof.dr.sc. Josip Let, doc.dr.sc. Vanja Jurišić, prof.dr.sc. Neven
Antunac.
Točka 13.
Martin Jagunić, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,
znanstvena grana: Fitomedicina, 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, na Zavodu za fitopatologiju.
Točka 14.
Domina Delač, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,
znanstvena grana: Ekologija i zaštita okoliša, za rad na HRZZ projektu: „Projekt razvoja karijera
mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na teret sredstava projekta, i na rok koliko traje
znanstveni projekt, u punom radnom vremenu na Zavodu za opću proizvodnju bilja.
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić
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