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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 
11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2013./2014., održane 9. rujna  2014.  
 
Točka 2.   
Imenuje se stručno povjerenstvo izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
– asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Fitomedicina, 
na Zavodu za herbologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
1. doc.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Helene 
Bakić, 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. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. akademik Mladen Juračić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Povjerenstvo će temeljem dokumentacije koju je dostavila pristupnica, procijeniti ispunjava li uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a sukladno odredbama članka 32. stavka 2. Zakona i 
sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, - 
OUSRH, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).   
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće s obrazloženjem. 
 
Nastava i studenti 
Prihvaća se Plana nastave za akademsku godinu 2014./2015. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta od 10. srpnja 2014.  
 
Točka 3. 
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 „Genetic basis of bioactive nutrient content in Croatian common bean landraces”, na 
određeno vrijeme. Mentorica:  doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomsk fakultet 
3. prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
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 “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. Andrea Skelin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
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 „Utilization of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics”, na 
određeno vrijeme. Mentor prof. dr. sc. Ino Čurik. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
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1. prof. dr. sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
3. doc. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
Točka 4. 
Određuju se uvjeti i način davanja u zakup prostora u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta (dalje: Fakultet), pravnim i fizičkim osobama za potrebe obavljanja djelatnosti.Cijena zakupa 
po jedinici površine smanjuje se za 10% korisnicima zakupa površine veće od 400m2, te 5% 
korisnicima zakup površine od 200 do 400m2 koji u potpunosti izvršavaju obveze iz Ugovora o zakupu. 
Ostalim zakupoprimcima ostaju iste cijene zakupa kao u prethodnom ugovoru. 
Istekom Ugovora o zakupu, ukoliko postoje nepodmirene ugovorne obveze, Ugovor o zakupu neće se 
obnoviti. 
Određuju se uvjeti i način davanja u najam prostora u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta (dalje: Fakultet), fizičkim osobama za potrebe stanovanja. Najam prostora fizičkim osobama 
za potrebe stanovanja može se odobriti isključivo ako u trenutku podnošenja zahtjeva za najam, 
predmetni prostor nije nužan za nesmetano obavljanje osnovnih djelatnosti Fakulteta. Ugovor o najmu 
može se odobriti isključivo na temelju pisanog zahtjeva tražitelja u sljedećim slučajevima: 
a) ako tražitelj traži produženje važećeg ugovora o najmu s Fakultetom; 
b) ako je tražitelj do trenutka podnošenja zahtjeva za uzimanje prostora u najam predmetni prostor 
koristio duže od godinu dana na temelju ugovora, odluke ili odobrenja; 
c) ako se davanjem prostora tražitelju u najam ostvaruje korist za Fakultet u vidu povećanja novčanih 
prihoda i/ili smanjenja poslovnih rashoda.  
Zahtjev za  najam  ili  za  produljenje  ugovora  o  najmu  prostora  u  vlasništvu Fakulteta podnosi se u 
pisanom obliku poštom ili osobno u pisarnicu Fakulteta. 
Mišljenje i prijedlog za postupanje po zahtjevu daje fakultetski Odbor za organizaciju, financije 
investicije (dalje: Odbor), a odluku donosi dekan. 
Odbor  može  predložiti  odobrenje  zahtjeva  i  sklapanje  ugovora  o  najmu s podnositeljem zahtjeva. 
Uz prijedlog iz stavka I. ove točke, Odbor je dekanu dužan dostaviti sljedeće podatke: obrazloženje 
prijedloga za odobrenje zahtjeva, rok na koji se predlaže sklopiti ugovor o najmu, cijenu najma po 
jedinici površine i za cijeli prostor, bez PDV-a, način osiguranja plaćanja. 
Produženje postojećeg ugovora o najmu ili sklapanje novog ugovora o najmu prostora može se 
odobriti isključivo u slučaju kad  tražitelj nema nepodmirenih obveza prema Fakultetu po bilo kojoj 
osnovi. Najamnina iznosi najmanje 4,18 kn po m2 mjesečno za prostor koji koristi isključivo 
najmoprimac. Za prostore koje najmoprimac koristi skupno s drugim korisnicima (npr. prostor stubišta, 
sanitarni čvor, hodnik) najamnina iznosi najmanje 1,50 kn po m2 mjesečno. 
Kod određivanja cijene najma prostora Odbor će  odlučiti o cijeni prema sljedećem cjeniku i 
kategorizaciji stanova u vlasništvu Fakulteta: 
 
Opis stana kn po m2 
I kategorija 27,85 
II kategorija 18,66 
III kategorija 11,14 
IV kategorija 6,96 
V kategorija 4,18 

Kategorizaciju stanova u vlasništvu Fakulteta donosi Odbor na prijedlog Prodekana za poslovodstvo. 
Popis stanova, veličina površine i kategorizacija su u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
Cijena najma se ne može umanjiti na temelju ulaganja u prostor za koja najmoprimac nema 
suglasnost Fakulteta. Prava najmoprimca po ugovoru o najmu ne mogu se prenositi na druge osobe, 
uključujući  osobe koje su u zajednici s najmoprimcem koristile stambeni prostor i osobe u srodstvu s 
najmoprimcem. Troškove solemnizacije Ugovora o najmu snosi najmoprimac. Solemnizacija ugovora 
je uvjet sklapanja ugovora. 
 
Točka 5.  
Odobrava se dr.sc. Vilimu Filipoviću plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
Sveučilištu u Floridi (Tampa), SAD, u razdoblju od 1. listopada  2014. do 8. studenog 2014.  
 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Marini Piria plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
Massey University, Institute of Agriculture and Environment, Novi Zeland, u razdoblju od 1. studenog 
2014. do 1. srpnja 2015. 
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Točka 6. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Danijele 
Jungić u znanstvenog suradnika. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Sare 
Godena u znanstvenog suradnika. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Josipa 
Ražova u znanstvenog suradnika. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Ivana 
Župana u znanstvenog suradnika. 
Fakultetsko vijeće smatra da imenovani ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, utvrđene Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 
42/07 OUSRH, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje; 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. 
Fakultetsko vijeće predmet upućuje Matičnom odboru za područje biotehničkih znanosti, polje; 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma s 
prijedlogom da potvrdi ovo mišljenje i donese odluku o izboru imenovanog u predloženo znanstveno 
zvanje. 
 
Točka 6a. 
Dr. sc. Zlatko Svečnjak, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 
grana: Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Dr. sc. Zlatko Svečnjak, izvanredni profesor, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. Zakona, 
u  znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 
radno mjesto. 
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. 
 
Točka 7. 
Prijava teme 
1. Igor Bogunović, dipl.ing.agr. 
„Popravak fizikalnih značajki pseudogleja pri različitim načinima obrade na nagnutim terenima“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
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 
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“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
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 
mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. dr.sc. Tatjana Ledenčan, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
3. Mladen Zovko, dipl.ing.agr.    
„Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dva ekološki različita uzgojna 
područja“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Tihomir  Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Tihomir  Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivan Ostojić, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
 
Ocjena teme 
1. Danijela Bićanić, dipl. novinar  
„Poslovno komuniciranje u funkciji unaprjeđenja financijskog uspjeha agroturističkih gospodarstava“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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1. prof. dr. sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc. dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. prof. dr. sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
5. izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
2. Mr.sc. Sanja Biškup, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj gnojidbe kalcijem na mineralni sastav lista i ploda te koncentracije antocijana u plodu trešnje“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Lepomir Čoga,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
3. Kristijan Damijanić, dipl.ing.agr. 
„Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i sjemenki bobica  
grožđa cv. Teran (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
4. Goran Jakšić, profesor fizike, sveučilišni specijalist agronomije 
„Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto–kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u 
Hrvatskoj“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. doc. dr. sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr. sc. Margita Jadan, Institut Ruđer Bošković 
4. prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. dr. sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. izv. prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr. sc. Margita Jadan, Institut Ruđer Bošković 
 
5. Bernardica Milinović, dipl. ing. agr. 
„Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorti trešnje (Prunus avium L.) 'Kordia' i 'Regina'“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju 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 
 
6. Igor Palčić, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj gnojidbenih tretmana na koncentracije minerala i organskih kiselina u vinu cv. Malvazije 
Istarske (Vitis vinifera L.) s različitih terroira“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. izv. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                 
2. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                 
3. doc.dr.sc. Sanda Rončević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
7. Jan Pecina, mag.ing.agr. 
„Procjena održivosti regulacijskih uloga tla te dinamike populacija štetnih i korisnih rodova gljiva i 
bakterija nakon kemijske fumigacije tla“ 
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Temu doktorskog rada na engleskom jeziku ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                
2. prof. dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                 
3. prof.dr.sc. Andrea Minuto, Universita di Torino, Italija  
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                                 
2. prof.dr.sc. Andrea Minuto, Universita di Torino, Italija 
 
8. Ivana Puhelek, dipl. ing.agr. 
„Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara 
Kraljevina“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Prehrambeno biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
izv. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                                                                             
                                                                                                          
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
1. Zdravka Sever, dipl.ing. 
„Gospodarski značaj i struktura populacija gljivičnih bolesti plodova jabuke tijekom skladištenja“ 
imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. 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                                                                                                                
 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada i imenovanje Povjerenstva za obranu predloženog doktorskog 
rada 
Mirela Osrečak, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj djelomične defolijacije i solarizacije na polifenolni sastav vina kultivara Merlot, Teran i Plavac 
mali (Vitis vinifera L.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
Mentor: prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ivan Širić, dipl.ing.agr. 
„Teški metali u jestivim saprofitskim i ektomikoriznim gljivama sjeverne i primorske Hrvatske“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Miha Humar, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
Mentori:  
1. prof.dr.sc. Romano Božac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
  
Točka 9. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 2014. 
godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2014. godini sada iznosi 47.649.000,00 kn bez PDV-a. 
 
Točka 10. 
Raspisuje se 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: Društvenih 
znanosti, znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti u Zavodu za informatiku i 
matematiku, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. doc. dr. sc. Biserka Kolarec, Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. prof. dr. sc. Vitomir Grbavac, Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet  
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Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno 
izvješće s obrazloženjem. 

 
Točka 11. 
Dr. sc. Šimun Zamberlin, izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni savjetnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanost, polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za mljekarstvo Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 12. 
Vladimir Brajković, mag. ing., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik 
u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanost, polje: 
Poljoprivreda, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za opće stočarstvo 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 13. 
Mladen Fruk, dipl. ing., izabire se na radno mjesto na radno mjesto   I. vrste – administrativno-
financijski koordinator na projektu LIFE 13 ENV/HR/000580 „Low pesticide IPM in sustainable and 
safe fruit production“, na određeno vrijeme u Zavodu za voćarstvo Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 14. 
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: Monitoring zaslanjivanja voda i poljoprivrednih tala na području doline 
Neretve.  
 
Točka 15. 
Prihvaća se Statut Studentskog zbora Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (SZZG: KLASA: 
1-6/10; URBROJ: 0224-14/01) od 26.6.2014. 
 


