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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 
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 14. travnja  2015. 
 
Točka 2.   
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje i na 
radno mjesto: 
Zavod za poljoprivrednu zoologiju 
Višeg asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Fitomedicina 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubušić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ribarstvo 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. Prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
Asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost 
Docenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Krajobrazna 
arhitektura 
1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Petra Pereković Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Davorin Gazvoda, Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenia  
 
 
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje i na radno mjesto: 
Zavodu za specijalno stočarstvo.  
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda  
Asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda 

 
Izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda. 
  
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
dr.sc. Iva Dolenčić Špehar – znanstveni suradnik u području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Albert Marinculić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 

 
dr.sc. Mato Čačić – znanstveni suradnik u području Biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Nastava i studenti 
Stručna se praksa na preddiplomskom i diplomskom studiju mora sagledavati zajedno sa stručnim 
projektom, završnim i diplomskim radom te ih je sve potrebno uvrstiti u ECTS katalog  i u Modele 
ocjenjivanja za iduću  akademsku godinu 2015./2016. 
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Stručnoj se praksi na preddiplomskom i diplomskom studiju dodjeljuje 3 ECTS boda oduzeta 
Stručnom projektu. Stručna praksa na preddiplomskom studiju traje 120 radnih sati, a na diplomskom 
studiju 90 radnih sati. Stručna praksa se ocjenjuje ocjenom obavljeno/neobavljeno. 
Za planiranje i organizaciju stručne prakse zaduženi su: prodekan za nastavu, voditelj studija,  voditelj 
stručne prakse, nastavnik mentor. Dio stručne prakse obavljat će se na pokušalištima i u laboratorijima 
Fakulteta. 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. 
Članak 1., u članku 2. stavku 3. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi: 
„Environment, agriculture and resource management - studijski program na engleskom jeziku“. 
Članak 2., u članku 11. stavku 2. alineja 2. riječi: „na nastavne materijale na hrvatskom jeziku 
(udžbenici, skripta, prilozi) dostatne za savladavanje gradiva i polaganje ispita“, zamjenjuju se 
riječima: „na nastavne materijale na hrvatskom jeziku za studijske programe koji se izvode na 
hrvatskom jeziku te na nastavne materijale na engleskom jeziku za studijske programe i predmete koji 
se izvode na engleskom jeziku“. 
Članak 3., u članku 42. stavak 1. iza riječi: „Pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju na 
oglasnoj ploči Fakulteta“, dodaju se riječi: „i objavljuje se na službenim internetskim stranicama 
Fakulteta“.  
Članak 4., iza članka 42. dodaje se članak 43. koji glasi: 
Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u 
Zagrebu Agronomskom fakultetu, stupaju na snagu nakon isteka osam dana od objave. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Mariji Romić za održavanje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geološkom odsjeku, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi na 
izbornom kolegiju Biogeokemija u ljetnom semestru akademske godine 2014./2015. 
 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Mariu Sraki za održavanje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku, 30 sati predavanja na kolegiju Osnove 
tloznanstva na Diplomskom studiju znanosti o okolišu, u ljetnom semestru akademske godine 
2014./2015. 
 
Daje se suglasnost dr. sc. Vedranu Rubiniću za održavanje vježbi na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku, 15 sati vježbi na kolegiju Osnove 
tloznanstva na Diplomskom studiju znanosti o okolišu, u ljetnom semestru akademske godine 
2014./2015. 
 
Daje se suglasnost nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za održavanje nastave 
na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj godni 
2014./2015. 
Preddiplomski studij agronomije, Opći smjer: 
1. prof.dr.sc. Milan Mesić, Agroklimatologija, 20 sati predavanja i 10 sati vježbi 
2. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Opće voćarstvo, 5 sati predavanja 
3. izv.prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Postupci i oprema u finalizaciji poljoprivrednih proizvoda, 36 sati 
predavanja, 4 sata seminara i 20 sati vježbi 
 
Diplomski studij agronomije, smjer Bilinogojstvo: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Voćarstvo II, 30 sati predavanja  
2. izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Specijalna fitopatologija, 16 sati predavanja 
3. izv.prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Prerada i skladištenje biljnih proizvoda, 20 sati predavanja, 2 sata 
seminara i 8 sati vježbi 
 
Pokreće se postupak izbora Voditelja studija i Vijeća studija za razdoblje 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. akademsku godinu. 
 
Imenuju se prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. Nadica Dobričević, prof.dr.sc. Milan Pospišil, 
doc.dr.sc. Petra Pereković, izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, članovima Povjerenstvo za znanstveni i 
umjetnički rad studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2014./2015. 
Imenovano Povjerenstvo je dužno Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 
dostaviti prijedloge i prateću dokumentaciju do srijede 27. svibnja 2015. 
 
Imenuje se Povjerenstvo za stegovni postupak studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta izv.prof.dr.sc. Stjepan Pliestić član, prof.dr.sc. Jerko Gunjača zamjenik, prof.dr.sc. Ivica Kisić 
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član,  izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica zamjenica, student Luka Brezinščak član, student Marin 
Mihaljević zamjenik.  
 
 

Točka 3. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Plana nabave 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 2015. godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 
2015. godini sada iznosi 41.971.670,00 kn bez PDV-a. 

 
Prihvaća se procedura za isplatu honorara po ugovoru o autorskom djelu za projekte vlastitih prihoda. 
Za pokretanje procedure potrebno je utvrditi što je autorsko djelo za koje se može isplatiti honorar, 
prihvatiti slijed aktivnosti i odobrenja za autorska djela na fakultetu, postupanje po odobrenom slijedu 
radnji. 
Predviđeni postupci: 

1. Izrada Procedure ugovaranja projekata/poslova fakulteta 
2. Postupak utvrđivanja što je točno autorsko djelo povezano s ugovorenim projektom  
3. Postupak isplate autorskog honorara povezanog s projektom/poslom iz vlastitih prihoda Fakulteta 
4. Izrada ugovora za isplatu autorskog honorara 
5. Izjava voditelja posla/projekta i izjava autora (izjava i potvrda o izvršenom autorskom djelu) 
6. Pohranjivanje kopije autorskog djela i pripadajuće dokumentacije u računovodstvo fakulteta 
 
U trenutku poziva na Javno nadmetanje zaposlenik koji namjerava podnijeti ponudu na raspisani 
natječaj dužan je poziv na nadmetanje urudžbirati i o predmetnom postupku upoznati mail-om 
predstojnika Zavoda, prodekana za financije i poslovanje i dekana, te službu nabave, računovodstva i 
financija i tajnicu fakulteta radi prikupljanja potrebne dokumentacije. Voditelj projekta u obvezi je uz 
osnovni ugovor, na odgovarajućem obrascu, dostaviti popis suradnika na projektu za koji se ugovor 
zaključuje te navesti na koji način će angažirani suradnici biti honorirani (ugovor o autorskom djelu, 
ugovor o djelu, plaća, bez naknade). Vanjskim suradnicima i zaposlenicima Fakulteta s kojima je 
zaključen ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu ne mogu se isplaćivati troškovi po putnom nalogu 
(dnevnice i kilometraža). Voditelj projekta odgovoran je za procjenu koji dio odrađenog posla u okviru 
predmetnog projekta predstavlja autorsko djelo te je dužan voditi računa da se po zaključenju osnovnog 
ugovora svi ugovori o autorskom djelu  i ugovori o djelu pravovremeno zaključuju (ugovori moraju biti 
zaključeni prije obavljanja posla za koje se predmetni ugovor o autorskom djelu zaključuje). 
 
Predviđeni dokumenti/obrasci potrebni za proceduru isplate autorskog honorara: 
1. Kriteriji za razvrstavanje ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu, te ugovora o nekom drugom 
obliku ostvarivanja drugog dohotka na SuZgAf 
2. Katalog poslova/projekata SuZgAf s posebnim razvrstavanjem aktivnosti koje se mogu podvesti pod 
autorsko djelo isplativo autorskim honorarom 
3. Obrazac projekta s popisom suradnika, načinom angažiranja i ugovaranja isplate naknade za poslove  
4. Dokument o strukturi financiranja i opisom poslova po financiranju, s mjestom autorskog honorara i 
opisom autorskog djela 
5. Procedura postupanja kod namjere isplate AH na projektu/poslu SuZgAf 
6. Naputak o ugovoru za isplatu AH, izjavi autora i potvrdi voditelja projekta o autorskom djelu 
7. Obrazac ugovora za isplatu autorskog honorara s dijelom teksta specifično vezanim uz autorsko djelo 
8. Podloga za nabavu opreme u projektu/poslu 
9 .Pravilnik o korištenju imovine SuZgAf za obavljanje samostalnog djela djelatnika fakulteta 

 
Izrađeni dokumenti potrebni za postupke i tijek aktivnosti kod isplate autorskog honorara: 
1. Prijedlog Odluke o kriterijima razvrstavanja ugovora o djelu na SuZgAf 
2. Prijedlog Odluke dekana/ice o postupku ugovaranja projekata na SuZgAf 
3. Prijedlog Ugovora o autorskom djelu 
4. Prijedlog Zahtjeva za sklapanje Ugovora o autorskom djelu 
5. Prijedlog  popisa suradnika i način honoriranja rada 
6. Prijedlog  Izjave i potvrde o autorskom djelu 
7. Prijedlog  Kataloga poslova na SuZgAf 
 

Točka 4. 
Prihvaća se suorganizacije znanstvenog skupa Hrvatskog mikrobiološkog društva Power of microbes in 
industry and environment 2016. koji će se održati od 28.9. do 1.10.2016. na Krku.  
 
Prihvaća se suorganizacije znanstvenog skupa Hrvatskog ekološkog društva „17 th European 
Carabidologists Meeting“ koji će se održati od 20.-25.9.2015. u Primoštenu.  
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Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Darije Lemić  u 
znanstvenog suradnika. 
 
 
Točka 6. 
a) Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, izv.prof.dr.sc. Nina 
Toth, prof.dr.sc. Sanda Vladimir-Knežević, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
Dr. sc. Ivanka Žutić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredna profesorica 
iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Povrćarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
b) Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju  Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Branka Aničić, 
prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 
Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovita 
profesorica iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ukrasno bilje, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 7. 
Prijava teme doktorskog rada 
Marina Tomić, mag.ing.agr. 
„Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Marina Brčić, dipl. ing.agr. 
„Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
4. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana Lovrić, dipl.ing.agr. 
„Učinak selekcije kod visoke i niske razine gnojidbe dušikom na prinos i pekarsku kakvoću ozime 
pšenice“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Katarina Jukić, znanstvena suradnica, Bc Institut, Dugo Selo 
4. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
3. Marija Vrdoljak, dipl.ing.agr. 
„Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju 
funkcionalnih svojstava sira iz mišine“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv. prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
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5. izv. prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
2. izv. prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
1. Darija Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Branka Ivančan – Picek, viša znanstvena suradnica, Državni hidrometeorološki zavod 
3. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
2. Nikola Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i 
agroekološkim uvjetima“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
2. prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 
 
3. Igor Bogunović, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih značajki tla pri različitim načinima obrade“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada 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, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
4. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
4. Maja Čačija, dipl.ing.agr. 
„Distribucija i dominantnost  imaga i ličinki vrsta roda Agriotes (Coleoptera: Elateridae) u kontinentalnoj 
Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos Agro d.d. 
2. dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
3. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
5. Kristijan Valkaj, dipl.ing.agr. 
„Međimurski sir turoš u odnosu na varaždinsku prgicu i bjelovarski kvargl – kvalitativne razlike“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Goran Baranović, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
mentor: izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
1. Dario Jareš, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj gustoće sklopa na lisnu površinu, komponente prinosa i kvalitetu sjemena Bc linija kukuruza“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Boris Varga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Antun Vragolović, znanstveni savjetnik, Bc Institut d.d. Zagreb 
mentor: prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
2. Ante Kasap, dipl.ing.agr.  
„Genomsko vrednovanje ovaca u stadima slabije genetske povezanosti“ 
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prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Gregor Gorjanc, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
                                                                          
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Dario Jareš, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj gustoće sklopa na lisnu površinu, komponente prinosa i kvalitetu sjemena Bc linija kukuruza“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Boris Varga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Antun Vragolović, znanstveni savjetnik, Bc Institut d.d. Zagreb 
mentor: prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ante Kasap, dipl.ing.agr.  
„Genomsko vrednovanje ovaca u stadima slabije genetske povezanosti“ 
prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Gregor Gorjanc, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
                                   
Točka 9. 
Prihvaća  se Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju Akcijskog plana 
Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za razdoblje 15.3.2014.-14.3.2015. 
 
Točka 10. 
Pokreće se postupak izrade Strateškog plana razvoja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
2016.-2020. U sklopu postupka izrade Strateškog plana pokreće se Javna rasprava o prijedlogu Misije i 
vizije osnovnih vrijednosti i ciljeva kojeg je pripremilo Povjerenstvo za strateško planiranje. Javna 
rasprava otvorena je do 30. 4.2015.  
 
Točka 11. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tajani Krička, dekanici  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za pravne radnje u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 do 3.000.000,00 kuna u 
postupku izrade projekta: HR.3.2.01-0071 „Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem 
kroz istraživački program u fitomedicini". Predviđeni iznos projekta je 1.579.635,00 kuna. 
 
Točka 12. 
Daje se suglasnost prijedlogu dr. sc. Zorana Grgića, redovitoga profesora za izbor dekana Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2015./2016.-2017./2018. akademske 
godine. 
 
Daje se suglasnost prijedlogu dr. sc. Ines Han Dovedan, redovite profesorice za izbor dekana 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2015./2016.-2017./2018. 
akademske godine. 
 
Daje se suglasnost prijedlogu dr. sc. Milana Mesića, redovitoga profesora za izbor dekana Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2015./2016.-2017./2018. akademske 
godine. 
 
Točka 13. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
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 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
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Točka 14. 
Dr. sc. Vanja Jurišić izabire se  na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 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 
tehnologiju skladištenje i transport. 
 
Točka 15. 
Marko Vuković, mag. ing. agr. izabire se 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, mentora: prof. dr. sc. Tomislava Jemrića. 
 
Točka 16. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Romić 
2. prof.dr.sc. Dagutin Petošić 
3. prof.dr.sc. Ivan Šimunić 
 
Točka 17. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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: 
1. prof.dr.sc. Božena Barić 
2. prof.dr.sc. Renata Bažok 
3. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić 
 
Točka 18. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju 
– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda, na projektu INSECT LIFE 13 ENV/HU/001092 „ Innovative Realtime 
Senzoring of Insects“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za poljoprivrednu 
zoologiju,  koordinatorica projekta: prof.dr.sc. Božena Barić: 
1. prof.dr.sc. Božena Barić 
2. prof.dr.sc. Renata Bažok 
3. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić 
 
Točka 19. 
Dr. sc. Vedran Rubinić, imenuje se voditeljem laboratorija Zavoda za pedologiju Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta, umjesto Zdravke Sever Štrukil, dipl.ing.kem. kojoj je 7.4.2015. sporazumno 
prestao radni odnos.  
 
Točka 20. 
Imenuje se studentica Valentina Deisinger članicom studentskog predstavnika u Fakultetskom vijeću, 
umjesto studenta Matije Đurineka kojem je istekao mandat radi završetka studija. 

 
 
 
 
         


