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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 
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 2. prosinca  2014.  
 
Točka 2.   
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Ines Han Dovedan u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Ukrasno bilje. 
Imenuje se stručno povjerenstvo:  
1. prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof. dr. sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Snježanje Topolovec-Pintarić u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanredne  profesorice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Fitomedicina. 
Imenuje se stručno povjerenstvo:  
1. prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof. dr. sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof. dr. sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupak reizbora izv.prof.art. Stanka Stergaršeka, dipl.ing.arh., 
u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u Umjetničkom području, polje: 
Likovna umjetnost, grana: Arhitektura i dizajn. 
1.   prof.dr.sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet  
2.   prof. Renata Waldgoni dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana:  Ekologija i zaštita 
okoliša, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za mikrobiologiju.  
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Branimira 
Urlića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda. 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivane 
Prusina, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Sanja Tomšić, Sveučilište u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Anamarije 
Frankić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Bosiljka Mustać, Sveučilište u Zadru, Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 
 
Nastava i studenti: 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Miri Ivković, zaposlenici Sveučilištu u Zagrebu Geodetskog fakulteta 
sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom studiju Krajobrazna arhitektura u zimskom semestru ak. 
god. 2014./2015., 18 sati predavanja, 28 sati vježbi, 4 sata seminara. 
 
Odobrava se prof.dr.sc. Siniši Masteliću, zaposleniku Sveučilištu u Zagrebu Geodetskog fakulteta 
sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom studiju Krajobrazna arhitektura u zimskom semestru ak. 
god. 2014./2015., 10 sati predavanja. 
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Daje se suglasnost prof.dr.sc. Stjepanu Husnjaku za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu 
u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, na diplomskom studiju Geografija, smjer: Fizička 
geografija s geoekologijom, kolegij Pedogeografija, 30 sati predavanja, u zimskom semestru 
akademske godine 2014./2015. 
 
Daje se suglasnost dr.sc. Danijeli Jungić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, na diplomskom studiju Geografija, smjer: Fizička 
geografija s geoekologijom, kolegij Pedogeografija, 15 sati vježbi, u zimskom semestru akademske 
godine 2014./2015. 

 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, na diplomskom studiju eksperimentalne  biologije i 
diplomskom studiju molekularne biologije pri Biološkom odsjeku PMF-a, iz kolegija Filogenija i 
molekularna sistematika, 8 sati predavanja i 4 sata vježbi, u zimskom semestru akademske godine 
2014./2015. 

 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Marini Vranić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Veterinarski fakultet, iz predmeta Primijenjena hranidba u ljetnom semestru  akademske 
godine 2014./2015. 

 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Đurđici Žutinić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Univerza v 
Mariboru,  Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, u akademskoj godini 2014./2015. na 
slijedećim studijima: 
- I. stupanjskim studijskom programu Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (2.letnik/zimski 
semestar) na predmetu Sociologija podeželja, u opsegu 25 sati predavanja i 10 sati seminarskih 
vježbi. 
- II. stupanjskim studijskom programu Agrarna ekonomika (1.letnik/poletni semestar) na predmetu 
Sociologija podeželja na rednem študiju u opsegu 7 sati predavanja i 5 sati seminarskih vježbi. 

 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Tajani Krička za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, na preddiplomskom studiju Nutricionizam, iz kolegija 
Sirovine prehrambene industrije, 4 sata predavanja u akademskoj godini 2014./2015. 

 
Daje se suglasnost nastavnicima Agronomskog fakulteta za sudjelovanje u nastavi na Agronomskom i 
prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u zimskom semestru akademske godine 
2014./2015.  kako slijedi: 
Preddiplomski studij Agronomije općeg smjera: prof.dr.sc. Tomislav Treer, modul: Agrarna zoologija, 
15 sati predavanja, prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, modul: Specijalno voćarstvo, 5 sati predavanja, 
izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, modul: Fitopatologija, 20 sati predavanja i modul: Fitofarmacija , 8 sati 
predavanja. 
Diplomski studij Bilinogojstva: prof.dr.sc. Tajana Krička, modul: Energetska iskoristivost biomase i 
biogoriva, 20 sati predavanja.  
 
Na zahtjev Zavoda za pedologiju odobrava se povjeravanje dijela nastave u zimskom semestru 
akademske godine 2014./2015., kako slijedi: 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

dr.sc. Kristina Krklec 

Geomorfologija s osnovama 
geologije prof.dr.sc. Dražen Perica 12 

Krš kao prostorni fenomen prof.dr.sc. Dražen Perica 7 

Geomorfologija prof.dr.sc. Dražen Perica 12 

 
 

 
 
 
Na zahtjev Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport odobrava se povjeravanje 
dijela nastave u zimskom semestru akademske godine 2014./2015., kako slijedi: 
 



 3 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

dr.sc. Ana Matin 

Ekološki postupci u doradi i 
skladištenju ratarskih 
proizvoda 

prof.dr.sc. Tajana Krička 

14 

Izabrana poglavlja procesne 
tehnike 14 

Tehnologija dorade i 
skladištenja cvijeća 14 

 
 

Na zahtjev Zavoda za kemiju odobrava se povjeravanje dijela nastave u zimskom semestru 
akademske godine 2014./2015., kako slijedi: 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

 
dr.sc. Kristina Kljak 
 

Kemija i kontrola hrane za 
životinje izv.prof.dr.sc. Marija Bujan   8 

 
Na zahtjev Zavoda za mljekarstvo odobrava se povjeravanje dijela nastave prof.dr.sc. Jasmini 
Havranek u akademskoj godini 2014./2015., kako slijedi: 

 

Ms studij Koordinator modula Sati predavanja i vježbi  

Senzorno ocjenjivanje mlijeka i 
mliječnih proizvoda 1. Semestar 

Prof. dr. Neven Antunac 5 sati nastave (2 sata 
predavanja i 3 sata vježbi) 

 
Na zahtjev Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost odobrava se  
povjeravanje dijela nastave u u zimskom semestru akademske godine 2014./2015., kako slijedi: 

 

 
 Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

 
dr.sc. Borka Bobovec 
 

Kultura građenja izv.prof. Stanko Stergaršek, 
dipl.ing.arh.   7 

 
 
Točka 3. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog poslijedoktoranda 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”, na određeno 
vrijeme.  Mentorica:  doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc. dr. sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Darije Lemić, dipl. ing.  za razdoblje; studeni 2013. 
do studeni 2014., mentorice prof.dr.sc. Renate Bažok. 
 
Točka 4.  
Prihvaća  se  Plan  nabave  Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za  2015. godinu. 
Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2015. godini iznosi 41.618.170,00 kuna 
 
Prihvaća  se Financijski plan Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za  2015. godinu. 
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Točka 6. 
dr. sc. Ana Matin, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Poljoprivredna tehnika i 
tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, izabire se u smislu odredbe članka 102. 
stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/4, 
2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), u znanstveno-nastavno zvanje docentice, s 
obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. 
 
Točka 8. 
Ocjena teme doktorskog rada: 
1. Igor Bogunović, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih značajki pseudogleja pri različitim načinima obrade na nagnutim terenima“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc. dr.sc. Rok Mihelič, Biotehnički fakultet Ljubljana, Slovenija 
4. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
2. Sanja Špoljarić Marković, dipl.ing.agr. 
„Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Rezica Sudar, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Tatjana Ledenčan, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek 
                                                                                           
Prihvaća se Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada i imenuje se  Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada:  
1. Dunja Halapija Kazija, dipl. ing.agr. 
„Genetička i pomološka identifikacija domaćih genotipova šljive iz Slavonije“ 
1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc.Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Fuad Gaši, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 
Mentori: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, MZOS 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   
2. Biljana Kulišić, dipl.oec. 
„Višekriterijska ocjena potencijala energije iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj” 
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)“ 
1. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos agro d.d., Zagreb 
2. prof.dr.sc. Ivan Pejić, MZOS 
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 
 
4. Zdravka Sever, dipl.ing. 
„Gospodarski značaj i struktura populacija gljivičnih bolesti plodova jabuke tijekom skladištenja“ 
1. prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,                                                                                                               
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                
3. prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Mentor: izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                               
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5. Saša Paprika, dipl.ing.agr. 
“Varijabilnost sekvence kontrolne regije mitohondrijske DNA autohtonih hrvatskih pasmina goveda” 
1. doc.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Slovenija 
3. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Mentor: prof. dr. sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prihvaća se Sporazum o dvojnom međunarodnom  doktoratu, Cotutelleu  između Technische 
Universität München i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta ( Agreement governing the Joint 
Supervision of Dissertations by and  between Technische Universität München and University of 
Zagreb). 
  
Točka 9. 
Prihvaća se Izvješće izv.prof.dr.sc. Snježane Topolovec-Pintarić o ostvarenim rezultatima tijekom 
korištenja slobodne studijske godine 2013./2014. (Sabbatical).  
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Jerka Gunjače o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2013./2014. (Sabbatical).  

 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Damira Kovačića o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2013./2014. (Sabbatical).  
 
Točka 10. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za melioracije. 
 
 
 
 
 
 


