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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 
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 3. veljače  2015.  
 
Točka 2.   
Osniva se Povjerenstvo za pokretanje postupka redefiniranja studijskih programa preddiplomskog  i 
diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:  prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prof.dr.sc. Branka 
Aničić, prof.dr.sc. Ramona Franić, izv.prof.dr.sc. Mihaela Britvec, prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. 
Vjekoslav Par, prof.dr.sc. Tomislav Treer, prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Zlatko Janječić.  
 
Osniva se Radna skupina za izradu prijedloga Strategije i studiranja, a koja je sastavni dio Strateškog 
plana razvoja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za razdoblje 2016.-2020. (u daljnjem 
tekstu: Radna skupina) 
Imenuje se Radna skupina za područja: studijski programi, studenti i nastavnici u sljedećem sastavu: 
studijski programi: izv.prof.dr.sc. Mihaela Britvec, izv.prof.dr.sc. Nina Toth, doc.dr.sc. Mario Njavro 
studenti: izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, doc.dr.sc. Željka Zgorelec, doc.dr.sc. Martina Skendrović 
Babojelić, studentica Ivona Žiža, zamjenica Lucija Denona 
nastavnici: prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prof.dr.sc. Ramona Franić,  prof.dr.sc. Vjekoslav Par, 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Ino Čurik. 
 
Imenuje se mr. sc. Mario Lovrin, predsjednik Udruženja ribarstva i prerade ribe HGK, vanjskim članom 
Odbora za nastavu i izbor nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Imenuje se mr. sc.  Marija Ševar, viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu Savjetodavne službe, 
vanjskom članicom Odbora za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Osniva se Povjerenstvo za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, prof.dr.sc. Vjekoslav 
Par, prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. Boro Mioč, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Edi Maletić, 
prof.dr.sc. Josip Leto, prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prof.dr.sc. Ramona Franić, pridruženi 
član; Alin Žingerlin, dipl.iur. tajnica Fakulteta. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 
grana: Ekologija i zaštita okoliša, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
pedologiju. 
 
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: Fitomedicina, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za herbologiju. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Gorana 
Fruka, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr. sc. Rajko Vidrih, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Denijelu Karolyi za sudjelovanje u izvođenju nastave na Veleučilištu 
„Marko Marulić“ u Kninu u akademskoj godini 2014./2015. na predmetu Opće stočarstvo, 40 sati 
predavanja, 20 sati vježbe. 
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Određuju se upisne kvote Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2015./2016. kako slijedi: 
                                                                         Diplomski studij 
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 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Aleksandra Nedanova, dipl. ing., za razdoblje;  
prosinac 2013. do prosinac  2014., mentorice prof. dr. sc. Đurđice Žutinić. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Jane Šic Žlabur, prof., za razdoblje;  prosinac 2013. 
do prosinac  2014., mentorice izv. prof. dr. sc. Nadice Dobričević. 

 
Prihvaća se prijedlog Zavoda za sjemenarstvo i prijedlog Zavoda za opće stočarstvo za izbor 
predloženika u počasno zvanje professor emeritus za akademsku godinu 2014./2015.  
Zavod za sjemenarstvo predlaže dr. sc. Ivana Kolak, redovitog profesora u trajnom zvanju, u mirovini, 
Zavod za opće stočarstvo predlaže dr. sc. Vlatka Rupića, redovitog profesora u trajnom zvanju, u 
mirovini.  

Točka 4. 
Odobrava se znanstvenoj novakinji dr. sc. Kristini Kljak plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na Pennsylvania State University, SAD, u razdoblju od 12. studenog do 31. prosinca 
2015. godine.  
 
Nositeljima modula koji su održavali nastavu na engleskom jeziku dodijelit će se naknada u iznosu od 
1.000,00 kn po ECTS bodu, za akademsku godini 2013./2014. 
 
Prihvaća se Prijedlog objave Natječaja za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2015. godinu. 

Natječaj će se otvori s dva prijavna roka, 30. lipnja i 31. prosinca 2015. godine, u iznosu od 15.000,00 
kuna za svaki rok, s napomenom da Odbor za međunarodnu suradnju zadržava pravo uvećanja 
predviđenog iznosa, sukladno financijskim sredstvima. 

 
Točka 5. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Helene Bakić u 
znanstvenog suradnika. 
 
Izv. prof. dr. sc. Dragan Bubalo, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, reizabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 2. 
Zakona, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.  
 
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Pliestić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Poljoprivredna 
tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, reizabire se u smislu odredbe članka 
102. stavak 2. Zakona, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. 
 
Izv. prof. dr. sc. Snježana Topolovec-Pintarić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredna profesorica iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 

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
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grana: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, reizabire se u smislu odredbe članka 
102. stavak 2. Zakona, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredna profesorica. 
 

Točka 6. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Maja Ferenčaković, dipl. ing. agr. 
„Molekularna disekcija inbriding depresije za svojstva kvalitete sperme kod goveda“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. izv.prof.dr.sc. Johannes Lenstra, Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences P.O. 
3. doc.dr.sc Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori:  
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. prof. dr .sc. Johann Sölkner, University of Natural Ressources and Life Sciences, Beč 
                                                                                          
Točka 7. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o sustavu osiguranja kvalitete za 2014., Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se Plan rada Odbora za osiguranje kvalitete za 2015. godinu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Pravilnika o radu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 
KLASA: 011-01/10-01/9, URBROJ: 251-71-01-10-5 od 13.7.2010. 
 
Točka 9. 
Marina Diana Igrc, dipl. ing. kem. izabire se 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. 
 
Točka 10. 
Ivana Žugaj, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, na 
Zavodu za mikrobiologiju, na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust, u punom radnom 
vremenu. 
 
Točka 11. 
Dr. sc. Nataša Hulak izabire se na radno mjesto I. vrste poslijedoktoranda 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, 
u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju.  
 
Točka 12. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
melioracije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
poljoprivrednu zoologiju. 
 
Točka 13. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na 
projektu HRZZ, LIFE13 ENV/HR/000580: „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“, 
na određeno vrijeme, mentor: prof. dr. sc. Tomislav Jemrić 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr. sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
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Točka 14. 
Razrješuje se studentica Ivona Žiža dužnosti članice studentskog predstavnika u Fakultetskom vijeću, 
radi odlaska na studijsko usavršavanje. 
Imenuju se studentica  Martina Šuster članicom studentskog predstavnika u Fakultetsko vijeće. 
 
 
 
 
 
                                                                                   


