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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 IZ ZAPISNIKA 
2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2013./2014., održane 05. studenog  2013.  
 
Točka 2.  
Pokreće se postupak i imenuje se povjerenstvo za izbor u suradničko zvanje: 
Zavoda za opće stočarstvo - asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Stočarstvo  
Povjerenstvo za izbor: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Đikić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Zavoda za pedologiju - višeg asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. doc.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
dr.sc. Šimun Zamberlin – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničkih 
znanosti, polje: Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ljubica Tratnik, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Marcela Andreata-Koren - izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: 
Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda    
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3.  dr.sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik, Visoko učilište u Križevcima 
 
dr.sc. Kristina Svržnjak - izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničkih 
znanosti, polje: Poljoprivreda    
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vinko Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
dr.sc. Zdravko Barać - izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničkih 
znanosti, polje: Poljoprivreda    
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vesna Pavić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
 
dr.sc. Marijana Pećarević - izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: 
Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Vlasta Bartulović, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu 
 
Utvrđuju se kriteriji za sastavljanje rang lista pri upisu na preddiplomske studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2014./2015.: 
Agrarna ekonomika: Matematika - B razina, Hrvatski jezik - A razina 
Hortikultura: Matematika - A razina, Hrvatski jezik - A razina 
Krajobrazna arhitektura: Matematika - A razina, Hrvatski jezik - A razina 
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Prof. dr.sc. Silvio Košutić, imenuje se koordinatorom modula: Tehnika u ratarskoj proizvodnji, i 
povjerava mu se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014., naziv modula: Tehnika u 
ratarskoj proizvodnji, sati predavanja: 30. 
 
Prof. dr.sc. Dubravko Filipović, imenuje se koordinatorom modula: Ergonomija i zaštita na radu, i 
povjerava mu se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014., naziv modula: Ergonomija i 
zaštita na radu, sati predavanja: 34 
 
Dr. sc. Krešimiru Čopecu, višem asistentu, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 
2013./2014., naziv modula: Ergonomija i zaštita na radu, koordinator: prof. dr. sc. Dubravko Filipović, 
sati vježbe: 26 
 
Dr. sc. Marku Peteku, povjerava se izvođenje nastave u akademske godine 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, naziv modula: Principi i perspektive ishrane u hortikulturi, sati 
predavanja: 8, naziv modula: Ishrana bilja i kvaliteta hrane, sati predavanja: 8, koordinator: prof. dr. sc. 
Mirjana Herak Ćustić. 
 
Dr.sc. Miroslavu Poje, povjerava se izvođenje nastave u akademske godine 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, naziv modula: Primjena ukrasnog bilja, sati predavanja 10, naziv 
modula: Održavanje i njega zelenih površina, sati predavanja: 8, koordinator: prof.dr.sc. Ines Han 
Dovedan. 
 
Dr.sc. Kristini Krklec, povjerava se izvođenje nastave u akademske godine 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, naziv modula: Geomorfologija s osnovama geologije, sati predavanja: 
11, naziv modula: Krš kao prostorni fenomen, sati predavanja: 6, naziv modula: Geomofologija, sati 
predavanja: 11, koordinantor: prof.dr.sc. Dražen Perica. 
 
Dr.sc. Antoneli Kozina, povjerava se izvođenje nastave u akademske godine 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, naziv modula: Primijenjena entomologija, sati predavanja: 10, naziv 
modula: Osnove fitomedicine, sati predavanja: 12, koordinator: prof.dr.sc. Renata Bažok. 
 
Dr.sc. Tomislavu Kosu, povjerava se izvođenje nastave u akademske godine 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, naziv modula: Zaštita ratarskih kultura od štetočinja, sati predavanja 4, 
koordinator: prof.dr.sc. Renata Bažok. 
 
Doc. dr. sc. Darku Vončini, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014.,  
naziv studija: Ekološka poljoprivreda, modul: Sustavi suzbijanja štetnih organizama, sati predavanja: 
15, koordinator: prof. dr. sc. Božena Barić. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tomislavu Ćosiću, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu 
u Zagrebu Šumarskom fakultetu za akademsku godinu 2013./2014., diplomski studij - smjer: 
Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, modul: Ishrana bilja, 20 sati predavanja. 
                     
Daje se suglasnost dr. sc. Tomislavu Karažiji, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Šumarskom fakultetu za akademsku godinu 2013./2014., diplomski studij - smjer: Uzgajanje i 
uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, modul: Ishrana bilja, 10 sati vježbi. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Đurđici Žutinić, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Univerza v 
Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, za akademsku godinu 2013./2014. 
I. stupanjskim studijskom programu Management v agroživilstvu in razvoj podeželja na predmetu 
Sociologija podeželja, u opsegu 30 sati predavanja i 10 sati seminarskih vježbi. 
II. stupanjskim studijskom programu Agrarna ekonomika na predmetu Sociologija podeželja in sicer na 
rednem študiju u opsegu 8 sati predavanja i 4 sata seminarskih vježbi. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku za akademsku godinu 
2013./2014., diplomski studij eksperimentalne biologije i diplomski studij molekularne biologije, 8 sati 
predavanja i 4 sata vježbi, modul: Filogenija i molekularna sistematika.  
 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Mariu Sraki, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, na Biološkom odsjeku za akademsku godinu 
2013./2014., diplomski studij Ekologija i zaštita prirode, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi, modul: 
Pedologija. 
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Daje se suglasnost nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, za sudjelovanje u 
izvođenju nastave na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za 
akademsku godinu 2013./2014. 
  
Imenuje se izv. prof. dr.sc. Marija Romić voditeljicom diplomskog studija „Environment, agriculture and 
resource management“, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 6. 
Dr.sc. Ana Kaić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Daniel Matulić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Dubravko Škorput ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Sanja Slunjski ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Branka Šakić Bobić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Zvjezdana Popović ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Josip Mikuš ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika . 
Dr.sc. Ana Bratoš Cetinić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Lari Hadelan, ispunjava uvjete za izbor u višeg znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Gorana Jelić Mrčelić, ispunjava uvjete za izbor u u višeg znanstvenog suradnika. 
Dr.sc. Merica Slišković, ispunjava uvjete za izbor u višeg znanstveni suradnik. 
Dr.sc. Mario Njavro, ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog savjetnika. 
Predmeti se upućuju matičnom odboru. 
 

Točka 7. 
Ocjena doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu  
Tea Brlek, dipl. ing. agr. 
“Utjecaj čimbenika peletiranja na goriva svojstva komine masline” 
Prihvaća se predloženi rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
1. prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Zoran Šindrak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
3. prof. dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Mentor: 
izv.prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. 
 
Sara Godena, dipl. ing. agr.  
“Viroze autohtonih i introduciranih sorti masline (Olea europea L.) u Istri i njihov utjecaj na kakvoću 
djevičanskog maslinovog ulja” 
Prihvaća se predloženi rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Dubravka Škevin, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Mentori:    
1. izv. prof. dr. sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ivone Jakaša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
 
Joško Kaliterna, dipl. ing. biol. 
“Identifikacija, patogenost i rasprostranjenost vrsta gljiva iz porodica Botryosphaeriaceae i 
Diaporthaceae na vinovoj lozi u Hrvatskoj” 
Prihvaća se predloženi rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
1. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet   
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada   
Jelena Gadže, dipl. ing. agr. 
“Pomološka, kemijska i genetska karakterizacija sorata šipka (Punica granatum L.)” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr. sc. Mira Radunić, viša znanstvena suradnica, Institut za jadranska kulture i melioraciju krša 
Mentori:   
1. prof. dr. sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
2. prof. dr. sc. Sezai Ercisli,  University Ataturk, Faculty of Agriculture, Turska 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
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 Mr. sc. Predrag Ivanković, dipl. ing. agr. 
“Biologija i taksonomija tri vrste endemskih riba donje Neretve” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Margita Jadan, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković 
3. doc. dr. sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski fakultet 
4. doc. dr. sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 

Točka 9. 
Dr. sc. Ivica Kos, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz znanstvenog 
područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Elde Vitanović, u znanstveno-
nastavno zvanje naslovnog docenta iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, znanstvena grana: Fitomedicina. 
Mišljenje o izboru upućuje se na potvrdu Sveučilištu u Splitu, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Miro Katalinić, u znanstveno-
nastavno zvanje naslovnog docenta iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, znanstvena grana: Fitomedicina. 
Mišljenje o izboru upućuje se na potvrdu Sveučilištu u Splitu, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 
 

Točka 10. 
Helena Bakić, dipl.ing.geol. izabire se na radno mjesto  I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu 
za melioracije, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 11. 
a) Dr. sc. Ivan Biruš, izabire se na radno mjesto suradnika na projektu Hrvatske zaklade za znanost 
„Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih 
kadulja“ (09.01/246), na određeno vrijeme, u Zavodu za sjemenarstvo Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
b) Stella Jurković, bacc. ing. izabire se na radno mjesto koordinatora na projektu „Integration of 
disadvantaged groups in regular education: Education as Preparation for Work in Ornamental 
Horticulture“, na određeno vrijeme, u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
                                            

Točka 12. 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Ivana Pejića o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2012./2013. (Sabbatical). 
 
Točka 13. 
Zamjenjuje se član Stručnog povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja; umjesto prof.dr.sc. 
Aleksandera Šiftara, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta imenuje se izv. prof. dr. sc. Vesna 
Židovec. 
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