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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 
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 14. listopada  i 21. listopada  2014.  
 
Točka 2.   
Pokreće se postupak reizbora u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 
u umjetničkom području, polje: Likovna umjetnost, grana: Arhitektura i dizajn.  
Imenuje se članica povjerenstva: prof. dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski  fakultet. 
 
Nastava i studenti 
Produžuje se rok završetka sveučilišnog dodiplomskog studija do 15. rujna 2015. godine studentima 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, kojima su preostali obrana diplomskog rada, jedan ili 
dva nepoložena ispita.  
 
Utvrđuju se uvjeti za prijelaz na preddiplomski studij: svi položeni ispiti na dodiplomskom studiju priznati 
će se kao ispiti odgovarajućih modula na preddiplomskom studiju s istom ocjenom koja je postignuta na 
dodiplomskom studiju i s pripadajućim ECTS bodovima pod sljedećim uvjetima: 
a) da se sadržaj modula ne razlikuje za više od 20%, odnosno da ukupna satnica modula nije manja 
za više od  20% od satnice  modula na preddiplomskom studiju.  
b) u slučaju da su te razlike veće od 20%, a manje od 50% student polaže samo "razlikovni ispit", a 
pozitivna ocjena iz tog ispita i ocjena postignuta na dodiplomskom studiju određuju konačnu ocjenu.  
c) ako je razlika bilo u sadržaju bilo u satnici veća od 50% modul se mora (ponovo) upisati i polagati 
isto kao i (novi) moduli koji nisu upisivani na dodiplomskom studiju.Moduli koje student nije položio 
tijekom dodiplomskog studija, upisuje kao ponavljanje zajedno s "novim modulima", s time da zbroj 
ECTS bodova po semestru ne može prijeći 30. 

Točka 3. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu znanstvene novakine dr. sc. Zvjezdane Marković  za razdoblje 
od rujna  2013.  do rujna  2014., mentorice prof. dr. sc. Jasminke Karoglan Kontić. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Ivica Kos članom stručnog povjerenstva za izbor jednog doktoranda na radno 
mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ “Conservation of microbial diversity 
associated with the production of Croatian tradicional game meat sausages: biotechnological and 
safety characterization”, umjesto doc.dr.sc. Andree Skelin, radi sporazumnog raskida ugovora o radu. 
 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na 
projektu HRZZ, LIFE13 ENV/HR/000580: „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“, 
na određeno vrijeme, mentor: prof. dr. sc. Tomislav Jemrić 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
3. prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
Točka 4.  
Odobrava se znanstvenom novaku dr. sc. Dubravku Škorputu plaćeni dopust radi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu,  Republika Srbija, u razdoblju od 
25. listopada do 25. studenog 2014. 
Prihvaća se Procedura za potpisivanje projektnih prijedloga, ugovora i izvješća nacionalnih i 
međunarodnih projekata, ugovora s gospodarstvom i tijelima javne i državne uprave te ostalih 
predmetnih dokumenata.  

 
Točka 5. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Borisa 
Lazarevića u znanstvenog suradnika. 
Fakultetsko vijeće smatra da imenovani ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, utvrđene Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 
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42/07 OUSRH, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje; 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. 
Fakultetsko vijeće predmet upućuje Matičnom odboru za područje biotehničkih znanosti, polje; 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma s 
prijedlogom da potvrdi ovo mišljenje i donese odluku o izboru imenovanog u predloženo znanstveno 
zvanje. 
 
Točka 5a. 
Doc. dr. sc. Klara Barić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentica iz 
znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Fitomedicina, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Doc. dr. sc. Klara Barić, reizabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 2. Zakona, u znanstveno-
nastavno zvanje docentica. 
Na temelju odredbe članka 84. stavak 3. i stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o 
reizboru dostavlja se na potvrdu Vijeću biotehničkog područja, te nakon potvrde istog, reizbor postaje 
pravovaljan. 
 

Točka 6. 
Prijava teme doktorskog rada 
1. Željko Andabaka, mag.ing.agr. 
„Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Goran Zdunić,  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
mentor: prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
2. Lucijano Jakšić, dipl.ing.agr. 
„Pristup „odozdo prema gore“ u određivanju prioritetnih ciljeva razvojnih programa u vinogradarstvu i 
vinarstvu Hrvatske“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc.Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
3. doc.dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. doc.dr.sc. Ornella Kumrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. dr.sc. Jerko Markovina, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: doc.dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
3. Mr.sc. Ante Rako, dipl.ing.agr. 
„Sastav ovčjeg mlijeka i njegov utjecaj na proteolitičke i teksturalne promjene bračkog sira tijekom 
zrenja” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentor: izv. prof. dr. sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
1. Dijana Horvat, dipl.ing.agr. 
„Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim 
uvjetima uzgoja“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ivan Kolak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. dr.sc. Marija Vukobratović, znanstvena suradnica, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
5. doc.dr.sc. Tatjana Prebeg, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                 
2. prof.dr.sc. Ivan Kolak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet    
                                                                                                         
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
1. Goran Fruk, dipl.ing.agr. 
„Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica, var. 
nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja“  
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Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. doc. dr. sc.  Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Janez Hribar, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
3. doc.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
2. Biljana Kulišić, dipl.oec. 
“Višekriterijska ocjena potencijala energije iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  
mentor: prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
3. Darija Lemić, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj vremenskog razdoblja i prostornog širenja na genetsku varijabilnost populacije kukuruzne 
zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte, Coleoptera: Chrysomelidae)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos agro d.d., Zagreb 
2. prof.dr.sc. Ivan Pejić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
3. izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorice: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Katarina Mikac, University of Wollongong, Faculty of Science, Australija 
                                                                         
Točka 7. 
Poništava se dio javnog Natječaja za izbor jednog izvršitelja na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docenta u Zavodu za ishranu bilja pod točkom: 3. znanstveno-nastavno radno mjesto docent u 
Zavodu za ishranu bilja u znanstvenom području biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, grana 
bilinogojstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj; 
a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 156 od 23.12.2013., Večernjem listu od 20.12.2013., 
EURAXESS portalu 23.12.2013., web stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavod za 
zapošljavanje. 
 
Točka 8. 
Prihvaća se Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za akademsku godinu  2013./2014.  
Prihvaća se Plan aktivnosti Etičkog povjerenstva za akademsku godinu 2014./2015. 
 
Točka 9. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 2014. 
godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2014. godini sada iznosi 47.649.000,00 kn bez PDV-a.   
 
Točka 11. 
Raspisuje se javni natječaja za akademsku godinu 2014./2015. za upis studenata u prvu godinu na: 
1. poslijediplomski sveučilišni doktorski studija Poljoprivredne znanosti 
2. poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Ribarstvo 
3. poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Stočarstvo 
4. poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA 
 
Točka 12. 
Ana Pintar, mag. ing. fitomedicine, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Fitomedicina u Zavodu za 
herbologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 

 
Točka 13. 
Imenuje se doc.dr.sc. Miroslav Poje voditeljem pokušališta „Maksimir“ u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  
 
Točka 14. 
Razrješuje se dužnosti voditeljice laboratorija dr.sc. Danijela Jungić na koju je imenovana Odlukom 
Fakultetskog vijeća 4.12.2012., na osobni zahtjev.  
Imenuje se Zdravka Sever Štrukil, dipl.ing.  voditeljicom laboratorija u Zavodu za pedologiju. 
 
         


