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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 
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2013./2014., održane 3. prosinca  2013.  
 
Točka 2. 
Za izbor u počasno zvanje professor emeritus za akademsku godinu 2013./2014. Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta, provesti će se postupak izbora za dva predloženika; prof.dr.sc. 
Bogdan Cvjetković i prof.dr.sc. Vinko Kozumplik. 
 
Točka 3.   
Pokreće se postupak i imenuje se povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavno zvanje:  
Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu - docenta u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna arhitektura  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području; 
Biotehničkih znanosti, polje; Poljoprivreda  
dr. sc. Tomislav Karažija  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Mato Drenjančević, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
dr. sc. Katarina Jukić  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Ivica Ikić, znanstveni suradnik, Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. 
 
Dr. sc. Aleksandri Jurišić, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, modul: Agroklimatologija, koordinator: prof. dr. sc. Milan Mesić, sati 
predavanja: 10. 
 
Doc. dr. sc. Dubravki Dujmović Purgar, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 
2013./2014., naziv modula: Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima, sati predavanja: 2, sati 
vježbe: 2. 
 
Prof. dr. sc. Dubravku Filipoviću, povjerava se održavanje ispita i druge provjere znanja iz predmeta 
Osnove strojarstva na dodiplomskom studiju Bilinogojstvo u akademskoj godini 2013./2014.         

 
Prof. dr. sc. Boris Morsan razrješuje se dužnosti nositelja modula Osnove arhitektonskog projektiranja, 
I. semestar, Bs studija Krajobrazna arhitektura.  
 
Izv. prof. art. Stanko Stergaršek, imenuje se nositeljem modula Osnove arhitektonskog projektiranja, I. 
semestar, Bs studija Krajobrazna arhitektura.  
 
Daje se suglasnost dr. sc. Nataši Bokan, višoj asistentici, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu, na poslijediplomskom studiju Šumarstvo, u zimskom 
semestru akademske godine 2013./2014., sati predavanja 15 i 15 sati seminara na kolegiju: 
Sociologija u šumarstvu. 
 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Mirni Mrkonjić Fuka, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na sveučilišnom 
interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekoinženjerstvo, u akademskoj godini 
2013./2014., 30 sati predavanja na kolegiju: Mikrobiologija i biokemija tla. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivici Kisiću, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na sveučilišnom interdisciplinarnom 
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poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekoinženjerstvo, u akademskoj godine 2013./2014., 30 sati 
predavanja na kolegiju: Zaštita tla, 30 sati predavanja na kolegiju: Održivo gospodarenje tlom. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Stjepanu Husnjaku, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku u akademsku 
godinu 2013./2014., 30 sati predavanja u zimskom semestru, na kolegiju: Pedogeografija, Diplomski 
sveučilišni studij – Geografija, izborni kolegij. 
 
Daje se suglasnost dr. sc. Danijeli Jungić, višoj asistentici, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku u akademsku 
godinu 2013./2014. kako slijedi: 15 sati vježbi u zimskom semestru, na kolegiju: Pedogeografija, 
Diplomski sveučilišni studij – Geografija, izborni kolegij. 
 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tajani Krički, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u akademskoj godini 2013./2014., 4 sata predavanja, 
na kolegiju: Sirovine prehrambene industrije, Preddiplomski studij, Nutricionizam. 
 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Nikici Špremu za sudjelovanje u izvođenju nastavi na University of 
Sassari, na doktorskom studiju PhD Cours in Life Sciences and Biotechnologies. 
 
Produžuje se rok završetka sveučilišnog dodiplomskog studija do 30. rujna 2014. godine studentima 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, upisanim zaključno s akademskom godinom 
2004./2005.  
Studentima sveučilišnog dodiplomskog studija koji do navedenog roka ne završe studij, odnosno ne 
diplomiraju, omogućava se nastavak studija prijelazom na sveučilišni preddiplomski studij Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

 
Osniva se Povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Članovi Povjerenstva su: prof. dr.sc. Ines Han Dovedan, izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, 
izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, dr.sc. Sanja Ćurković, dr.sc. Sanja Fabek, Nikola Bilandžija, dipl.ing.  
student Igor Đekemati. 
 
Imenuju se predstavnici studenata članovima Odbora i Povjerenstava Fakultetskog vijeća: 
1.  Odbor za nastavu – članica Ivona Žiža, zamjenica Lucija Denona 
2.  Odbor za međunarodnu suradnju – član Zlatko Pavićić, zamjenik Goran Fruk 
3.  Odbor za osiguranje kvalitete – članica Marta Bedek, zamjenica Josipa Karij 
4.  Etičko povjerenstvo – članica Lucija Skočibušić, zamjenica Marta Merlak 
5.  Stegovno povjerenstvo – član Matija Đurinek 
6.  Povjerenstvo za strateško planiranje – članica Daniela Patricia Bilić, zamjenica Maša Jurić 
 
Stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju izv. prof. dr.sc. Marije Romić voditeljicom diplomskog 
studija „Environment, agriculture and resource management“, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta, KLASA: 602-01/13-12/06, URBROJ: 251-71-01-13-77 od 5.11.2013. 
 
Osniva se Radna skupina diplomskog studija „Environment, agriculture and resource management“,  
Članovi Radne skupine su: prof.dr.sc. Davor Romić, prof.dr.sc. Milan Mesić, prof.dr.sc. Ivica Kisić, 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, doc.dr.sc. Željka Zgorelec, prof.dr.sc. Renata Bažok, izv.prof.dr.sc. Marija 
Bujan, prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, koordinatorica: izv.prof.dr.sc. Marija 
Romić 
 
Točka 6. 
Odobrava se plaćeni dopust znanstvenoj novakinji Marini Bubalo, mag. ing. aedif., radi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja na Catalan Institute for Water Research, Španjolska, u razdoblju od 18.11.do 
17.12.2013. godine. 
  
Raspisuje se natječaj za izbor dva izvršitelja s nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno), na 
određeno vrijeme, u okviru TEMPUS projekta „Life-long learning for sustainable agriculture in Alps-
Danube-Adriatic Region Life ADA“,  na radna mjesta:  
1.) administrativni koordinator projekta 
2.) financijski koordinator projekta 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:  
1. prof. dr. sc. Renata Bažok 
2. prof. dr. sc. Tajana Krička 
3. Vesna Karačić, dipl.oecc. 
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Točka 7. 
dr.sc. Ines Hrdalo ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika.  
dr.sc. Ivka Kvaternjak ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika.  
dr.sc. Marijana Pećarević ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika.  
dr.sc. Marija Bujan ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog savjetnika. 
dr.sc. Gabrijel Ondrašek, ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog savjetnika. 
Predmeti se upućuju matičnom odboru. 
 

Točka 8. 
Dr. sc. Jasna Pintar, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredna 
profesorica,  iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Dr. sc. Snježana Kereša, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovita profesorica,  iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta.  
 
Dr. sc. Josip Leto, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor,  iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Travnjaštvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Na temelju odredbe članka 84. stavak 3. i 
stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o izboru dostavlja se na potvrdu Senatu, te nakon 
potvrde istog, izbor postaje pravovaljan. 
 
Dr. sc. Zlatko Janječić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor,  iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Dr. sc. Boško Miloš, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. Zakona, u znanstveno-nastavno 
zvanje naslovni docent na vrijeme od 5 (pet) godina.  
Mišljenje o izboru upućuje se na potvrdu Sveučilištu u Splitu, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 
 
Dr. sc. Slavko Perica, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. Zakona, u znanstveno-nastavno 
zvanje naslovni docent na vrijeme od 5 (pet) godina.  
Mišljenje o izboru upućuje se na potvrdu Sveučilištu u Splitu, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 
 
Točka 9. 
Prijava teme 
Danijela Bićanić, dipl. nov. 
“Poslovno komuniciranje u funkciji unaprjeđenja financijskog uspjeha agroturističkih gospodarstava” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. prof. dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
5. doc.dr.sc. Božo Skoko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
mentori:  
1. prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Božo Skoko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Danijela Petrušić, dipl.ing.agr. 
“Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na sadržaj dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam 
3. dr.sc. Marko Petek, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
5. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
mentori:  
1. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Ocjena teme doktorskog rada   
Darija Bendelja Ljoljić, dipl.ing.agr.  
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“Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. prof.dr.sc. Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Željko Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Tomislav Mašek, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Ante Galić, dipl.ing.agr. 
“Primjena laserske stimulacije u sušenju žitarica”  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Tajana Krička,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Franjo Jović, Sveučilište J.J. Strossmayera Elektrotehnički fakultet 
mentor:  
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 

Točka 10. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Jelena Gadže, dipl.ing.agr. 
“Pomološka, kemijska i genetska karakterizacija sorata šipka (Punica granatum L.)” 
Povjerenstvo za obranu 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 
 

Točka 12. 
Dr. sc. Lari Hadelan, viši asistent, izabire se temeljem javnog natječaja objavljenog u NN 123/13 od 
4.10.2013. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz znanstvenog područja: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekonomika, na neodređeno vrijeme u   Zavod za 
agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 13. 
Dr. sc. Vedran Rubinić, izabire su u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša na 
Zavodu za pedologiju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
                                            

Točka 14. 
Poništava se Odluka KLASA: 131-03/13-02/140; URBROJ: 251-71-01-13-22 od 5.11.2013. o izboru 
Stelle Jurković, bacc.ing. 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, zbog odustanka izabrane kandidatkinje.  
 
Hrvoje Grajner, dipl.ing.agr. 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. 
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