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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 
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2013./2014., održane 14. siječnja  2014.  
 
Točka 3. 
Izbor predloženika u počasno zvanje professor emetirus u akademskoj godini 2013./2014. 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini 
dr.sc. Vinko Kozumplika, redoviti profeso u trajnom zvanju, u mirovini 
Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje rezultata glasovanja za izbor predloženika: izv. prof. dr. sc. 
Josip Leto, izv. prof. dr. sc. Nina Toth, izv. prof. dr. sc. Samir Kalit. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže za izbor  predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akademskoj godini 2013./2014.dr.sc. Bogdana Cvjetkovića, redovitog profesora u trajnom 
zvanju, u mirovini. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu prijedloga: dr.sc. Milan Glavaš, redoviti profesor u trajnom zvanju, 
u mirovini, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, akademik Franjo Tomić, professor emeritus, 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, redovita profesorica u trajnom 
zvanju, CHROMOS-AGRO d.d. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže za izbor  predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akademskoj godini 2013./2014. dr.sc. Vinka Kozumplika, redovitog profesora u trajnom 
zvanju, u mirovini. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu prijedloga: dr.sc. Ivan Pejić, redoviti profesor u trajnom zvanju, 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  prof.dr.sc. Sulejman Redžepović, professor emeritus, 
akademkinja Sibila Jelaska, professor emeritus 
 
Točka 4.   
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
dr.sc. Anita Mihovilović Bošnjak – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području; 
Biotehničkih znanosti, polje; Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Ivica Buhiniček, znanstveni savjetnik, Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. 

Zagreb 
 
dr.sc. Joško Kaliterna – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području; Biotehničkih 
znanosti, polje; Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, imenuje se nositeljicom modula Uvod u hortikulturnu terapiju, Ms 
studija Hortikultura – Ukrasno bilje IV semestar, radi odlaska doc.dr.sc. Nikolaje Kravanje u mirovinu. 
 
Dr. sc. Miroslavu Poje, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, modul: Uvod u hortikulturnu terapiju, koordinator: prof. dr. sc. Ines Han 
Dovedan, sati predavanja: 3. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Maje Ferenčaković, dipl.ing. za 2013. godinu, 
voditelj projekta prof. dr.sc. Ino Čurik. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Gorana Fruka, dipl.ing. za 2013. godinu, voditelj 
projekta prof. dr.sc. Tomislav Jemrić. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Aleksandra Nedanova, dipl.ing. za 2013. godinu, 
voditeljice projekta prof. dr.sc. Đurđice Žutinić. 
 
Radna skupina za savjetodavnu i stručnu potporu mladim znanstvenicima Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta KLASA: 080-03/13-01/40, URBROJ: 251-71-01-13-1 od 4.6.2013.; mijenja 
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naziv i sada glasi: Radna skupina za savjetodavnu i stručnu potporu mladim i manje učinkovitim 
znanstvenicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Prihvaća se zahtjev za suorganizaciju znanstvenog simpozija: Kongres Fresh water invasives 
networking for Strategy (FINS).  
 
Točka 6. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Stjepan Husnjak dužnosti člana Povjerenstva za računalni sustav, na koju je 
imenovan Odlukom KLASA: 080-03712-01/55; URBROJ: 251-71-01-12-6 od 2.10.2012.  
Imenuje se doc.dr.sc. Josip Juračak članom Povjerenstva za računalni sustav. Mandat člana 
Povjerenstva za računalni sustav traje do 30.09.2015. 
 

 Točka 7. 
 Razrješuje se Igor Palčić, mag.ing.agr. dužnosti člana Odbora za međunarodnu suradnju, na koju je  
 imenovan Odlukom KLASA: 080-03/12-01/49, URBROJ: 251-71-01-12-12 od 13.11.2012. 
 
Točka 8. 
dr.sc. Šimun Zamberlin ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
dr.sc. Marcela Andreata-Koren ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika.   
dr.sc. Martina Grdiša, ispunjava uvjete za izbor u višeg znanstvenog suradnika. 
dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, ispunjava uvjete za izbor u višeg znanstvenog suradnika. 
Predmeti se upućuju matičnom odboru. 
 

Točka 9. 
Dr. sc. Marijana Barić, redovita profesorica, izabire se u trajno 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. Mirjana Herak Ćustić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovita profesorica, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 
grana: Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Milan Poljak, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Aleksandar Mešić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor,  iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Fitomedicina, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Ivica Ljubičić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz znanstvenog 
područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Miroslav Poje, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz znanstvenog 
područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ukrasno bilje, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 10. 
Prijava teme 
Bernardica Milinović, dipl.ing.agr. 
“Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorti trešnje (Prunus avium L.) 'Kordia' i 'Regina'” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori:  
1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

   2. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada  
Maja Ferenčaković, dipl.ing. 
“Molekularna disekcija inbriding depresije za svojstva kvalitete sperme kod goveda”  
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Johann Sölkner, University of Natural Resources and Life Sciences, Beč 
3. doc.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Johann Sölkner, University of Natural Resources and Life Sciences, Beč 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Dinko Jelkić, dipl.ing.agr. 
“Uzgoj ličinki šarana (Cyprinus carpio carpio L.) u recirkulacijskom sustavu” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Jurica Jug-Dujaković, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Dubrovniku, Tehnološko i   
    poslovno-inovacijski centar za marikulturu 
3. dr.sc. Daniel Matulić, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
mentori:  
1. prof. dr. sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
 
Dragica Šalamon, dipl.ing.biol. 
“Oblik vimena, muznost i genetička  raznolikost istarske ovce” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Beatriz Gutierrez Gil, University of Leon, Dpto.Produccion animal 
3. prof.dr.sc. Sonja Jovanovac, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Branimir Urlić, dipl.ing.agr. 
“Efikasnost korištenja fosfora populacija raštike (Brassica oleracea L. var. acephala) u tlima 
deficitarnim fosforom” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
mentorice:  
1. izv. prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                           
2. dr.sc. Smiljana Goreta Ban, viša znanstvena suradnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju  
    krša, Split 
 

Točka 11. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Odbora za osiguranje kvalitete za 2013. godinu, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se Plan rada Odbora za osiguranje kvalitete za 2014. godinu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 12. 
Maja Ferenčaković, dipl.ing.agr., izabire su u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste - asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo na Zavodu za opće 
stočarstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 13. 
Prihvaća se  Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
                               
 


