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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 
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2013./2014., održane 4. veljače  2014.  
 
Točka 2. 
Prihvaća se Akcijski plana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
 
Točka 3.   
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje: 
Zavod za melioracije - redovitog profesora u trajno znanstveno nastavno zvanje; u znanstvenom 
području:  Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana:  Ekologija i zaštita okoliša  
 
Zavod za melioracije - višeg stručnog suradnika 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Dragutin Petošić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ivan Šimunić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ivan Mustać, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj- docenta; u znanstvenom području: Društvenih znanosti, 
polje: Sociologija, grana: Posebne sociologije  
Članica povjerenstva:  
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić 
Predmet se dostavlja Sveučilištu u Zagrebu Filozofskom fakultetu  
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja: 
Zavoda za specijalno stočarstvo NN 156 od 23.12.2013.- docenta u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo  
Povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Zavoda za ishranu bilja NN 156 od 23.12.2013. - docenta; u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Bilinogojstvo  
Povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
dr.sc. Boris Lazarević – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
dr.sc. Zvjezdana Marković – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvom području: 
Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. Akademkinja Sibila Jelaska, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 

fakultet 
 
dr.sc. Vedran Rubinić – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvnom području: 
Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. doc.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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2. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Domagoj Rastija, Sveučilište Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 

fakultet 
 
dr.sc. Ivan Župan – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom 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. doc.dr.sc. Bosiljka Mustać, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel  
 
dr. sc. Lariu Hadelanu, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2013./2014. do trećine 
punog nastavnog opterećenja, modul: Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak, koordinator: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, sati predavanja: 12., modul: Ekonomika upotrebe resursa u agrobiznisu, 
koordinator: prof.dr.sc. Ivo Grgić, sati predavanja:8. 
 
Prof.dr.sc. Zlatko Čmelik imenuje se koordinatorom modula: 
Preddiplomski studij agronomije, Opći smjer, opće voćarstvo - 15 sati predavanja, 15 sati vježbi, 
specijalno voćarstvo - 15 sati predavanja, 15 sati vježbi, mediteransko voćarstvo - 15 sati predavanja, 
15 sati vježbi. 
Diplomski studij agronomije, smjer Bilinogojstvo,voćarstvo II - 24 sata predavanja, 30 sati vježbi, 6 sati 
terenske nastave, rasadničarska proizvodnja u voćarstvu - 15 sati predavanja, 15 sati vježbi 
Daje se suglasnost sukladno Odluci Senata o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na 
drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, KLASA: 602-04/09-24/74; URBROJ: 380-07/1-
09-1 od 15.07.2009. 
 
Utvrđuju se upisne kvote Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2014./2015.  
Preddiplomski studij 
Agrarna ekonomika          40 
Agroekologija          55   
Animalne znanosti          60 
Biljne znanosti          55 
Ekološka poljoprivreda          35 
Hortikultura          70 
Krajobrazna arhitektura           30 
Poljoprivredna tehnika          30 
Zaštita bilja          55 

 
 

Diplomski studij 
Agrobiznis i ruralni razvitak     35 
Agroekologija - Agroekologija 30 
Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi 20 
Biljne znanosti 30 
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30  
Fitomedicina 30 
Genetika i oplemenjivanje životinja 15 
Hortikultura - Povrćarstvo 20 
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo 20 
Hortikultura - Voćarstvo 20 
Hortikultura - Ukrasno bilje 20 
Hranidba životinja i hrana 10 
Krajobrazna arhitektura 25 
Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija 14 
Poljoprivredna tehnika - Melioracije 11 
Proizvodnja i prerada mesa 20 
Proizvodnja i prerada mlijeka 20 
Ribarstvo i lovstvo 
 

15 

 
Utvrđuje se upisna kvota Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2014./2015. diplomskog studija „Environment, agriculture and resource management“(INTER-EnAgro) 
za upis 20 studenata. 
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Studentima iz zemalja Europske unije prilikom upisa na studijske programe preddiplomskog studija 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta priznaje njihov materinji jezik kao hrvatski jezik uz uvjet 
da je za upis na drugu godinu studijskog programa, potrebna razina hrvatskog jezika B2.  
 
Pokreće se postupak izmjena i dopuna studijskih programa za 2014./2015. godinu. 
 
Razrješuje se prof.dr.sc. Vjekoslav Par dužnosti voditelja međusveučilišnog preddiplomskog studija 
„Mediteranska poljoprivreda“, na koju je imenovan Odlukom Fakultetskog vijeća 9.9.2008. 
 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Nina Toth dužnosti (druge) voditeljice međusveučilišnog preddiplomskog 
studija „Mediteranska poljoprivreda“, na koju je imenovana Odlukom Fakultetskog vijeća 14.10.2008. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prodekanica za nastavu, voditeljicom međusveučilišnog 
preddiplomskog studija „Mediteranska poljoprivreda“.  
 
Imenuju se prof.dr.sc. Vjekoslav Par, prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. 
Ramona Franić, prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prodekanica za nastavu, 
prof.dr.sc. Boro Mioč, prodekan za znanost, Alin Žingerlin, dipl. iur., tajnica fakulteta, članovima 
Povjerenstva za izradu prijedloga novog Pravilnika o načinu i pravima izabranika u počasno zvanje 
professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Imenuju se izv.prof.dr.sc. Marija Romić, prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prodekanica za nastavu, Alin 
Žingerlin, dipl.iur. tajnica fakulteta članicama Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i dopuna  
Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu 
Agronomskom fakultetu i Pravilnika o radu vijeća preddiplomskih i diplomskih studija na  Sveučilištu u 
Zagrebu Agronomskom fakultetu.   
 
Razrješuje se Davor Bevanda dužnosti zamjenika ISVU koordinatora Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
Imenuju se prof.dr.sc. Vjekoslav Par, ISVU koordinatorom, dr.sc. Branka Šakić Bobić, zamjenica ISVU 
koordinatora. Imenuje se ISVU tim; doc. dr. sc. Ivica Kos, Lovorka Kovačić, prof., Davor Bevanda. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Jane Šic Žlabur, prof. za razdoblje 17.12.2012. do 
16.12.2013. godine, mentorice izv.prof. dr.sc. Nadice Dobričević. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Ante Galića, dipl.ing. za razdoblje 15.2.2013. do 
15.2.2014. godine, mentora prof. dr.sc. Stjepana Pliestića. 
 
Dr.sc. Vilimu Filipoviću odobrava se plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
INRA, French National Institute for Agricultural Research, Orleans, Francuska, u razdoblju od 1. 
ožujka do 1. svibnja 2014. godine. 
  
Asistentu Ivanu Juranu, dipl.ing. odobrava se plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na Rothamsted Research, Harpenden, Velika Britanija, u razdoblju od 1. ožujka do 23. 
svibnja 2014. godine.  
 
Poslijedoktorandici dr.sc. Kristini Krklec odobrava se plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na University of Minnesota, College of Science and Engineering, Minneapolis, SAD, u 
razdoblju od 20. ožujka do 30. lipnja 2014. godine.  
 
Nositeljima modula koji su održavali nastavu na engleskom jeziku dodijeliti će se naknada u iznosu od 
1.000,00 kn po ECTS bodu. 
 
dr.sc. Katarina Jukić ispunjava uvjete za izbor u znanstvenog suradnika. 
 

Dr. sc. Ivan Šimunić, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redoviti profesor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Ekologija i zaštita okoliša, 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. Lari Hadelan, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekonomika, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju odredbe članka 84. stavak 3. i stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o izboru 
dostavlja se na potvrdu Vijeću biotehničkog područja, te nakon potvrde istog, izbor postaje pravovaljan. 
 
Točka 8. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Iva Dolenčić Špehar, dipl.ing. 
“Koncentracija enzima katepsina D u ovčjem mlijeku” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vesna Pavić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Albert Marinculić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Mentorica: prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Dragica Šalamon, dipl.ing.biol. 
“Oblik vimena, muznost i genetička  raznolikost istarske ovce” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. Beatriz Gutierrez Gil, PhD, University of Leon, Department of Animal Production 
3. prof.dr.sc. Sonja Jovanovac, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
Mentor: izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 

Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Dragica Šalamon, dipl.ing.biol. 
“Oblik vimena, muznost i genetička  raznolikost istarske ovce” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. Beatriz Gutierrez Gil, PhD, University of Leon, Department of Animal Production 
3. prof.dr.sc. Sonja Jovanovac, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
Mentor: izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Biljana Radeljević, dipl.ing. izabire se na radno mjesto  I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 
na Zavodu za mljekarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Davorka Čubelić ing. informatike izabire se na radno mjesto financijski koordinator na TEMPUS  
projektu „Life-long learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Life ADA“, s 
nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno), na određeno vrijeme. 
 
Helena Virić Gašparić, mag.ing. izabire se na radno mjesto administrativni koordinator na TEMPUS  
projektu „Life-long learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Life ADA“, s 
nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno), na određeno vrijeme. 
 
Razrješuje se prof.dr.sc. Tomislav Ćosić  dužnosti člana Odbora za zaštitu na radu, Povjerenstva za 
Statut i Povjerenstva za izradu Pravilnika o ustroju radnih mjesta, radi isteka mandata glavnog 
sindikalnog povjerenika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Josip Leto, glavni sindikalni povjerenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta članom Odbora za zaštitu na radu, Povjerenstva za Statut i Povjerenstva za izradu Pravilnika o 
ustroju radnih mjesta. 
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