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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 
2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 3. studenoga  2015.  
    
Točka 2.   
Ishođenje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja: 
1. docenta u Zavodu za botaniku u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša. 
2. docenta u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika. 
3. docenta u  Zavodu za opću proizvodnju bilja u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša. 
4. docenta u  Zavodu za ishranu bilja u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda. 
5. redovitog profesora u trajnom zvanju u Zavodu za opće stočarstvo u znanstvenom području:  
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani:  Genetika i oplemenjivanje 
bilja, životinja i mikroorganizama. 
6. redovitog profesora u Zavodu za opće stočarstvo u znanstvenom području:  Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju:  Poljoprivreda, znanstvenoj grani:  Poljoprivredna tehnika i tehnologija. 
7. izvanrednog profesora u Zavodu za opće stočarstvo u znanstvenom području:  Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, 
životinja i mikroorganizama 
8. docenta u Zavodu za opće stočarstvo u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda,  znanstvenoj grani: Genetika i  oplemenjivanje životinja. 
9. redovitog profesora u trajnom zvanju – više izvršitelja 
 
Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN 94/2013), ponovni izbor osobe koja je u trenutku donošenja Zakona 
zatečena u zvanju i radnom mjestu redovitog profesora provest će se prema dotadašnjim odredbama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka 
USRH, 46/07., 45/09., i 63/11.), odnosno bez potrebe razlike koeficijenta radnih mjesta. 
 
Razrješuje se prof.dr.sc. Miroslav Kapš, dužnosti  člana Stručnog povjerenstva za izbor jednog 
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Veterinarska medicina, 
znanstvenoj grani: Veterinarske kliničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 
u Zavodu za opće stočarstvo. 
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal,  članom Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja 
na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom 
području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Veterinarska medicina, znanstvenoj grani: 
Veterinarske kliničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opće 
stočarstvo. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvena grana: genetika, oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za oplemenjivanje bilja. 
 
Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Biserke Kolarec, docentice u znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, znanstvenom polju: Matematika. 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ana-
Marije Jagatić Korenika, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehonološki fakultet 
3. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Daje se suglasnost doc.dr.sc. Mariu Sraki za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 
2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu; 
30 sati predavanja i 15 sati vježbi iz izbornog kolegija Osnove tloznanstva, na diplomskom studiju 
Geologije, smjer Geologija okoliša 
 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Tatjani Prebeg za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj 
godini 2015./2016., na Sveučilištu u Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti na modulu Biologija, 4 sata 
predavanja i 6 sati vježbi. 
 
Dr. sc. Jadranki Kraljević privremeno se  povjerava izvođenje nastave u akademskoj godini 
2015./2016. do okončanja natječajnog postupka izbora pristupnika u nastavno zvanje višeg predavača 
kako slijedi: Uvod u poslovnu matematiku - 48 sati predavanja, nositeljica modula doc.dr.sc. Biserka 
Kolarec, Matematika I - 30 sati predavanja, nositeljica modula doc.dr.sc. Biserka Kolarec. 
 
Dr. sc. Marini Ninčević privremeno se  povjerava izvođenje nastave u akademskoj godini 2015./2016., 
do okončanja natječajnog postupka izbora pristupnika u nastavno zvanje višeg predavača,  kako 
slijedi:Matematika I  - 60 sati predavanja, nositeljica modula doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Matematika II 
- 30 sati predavanja, nositeljica modula doc.dr.sc. Biserka Kolarec. 
 
Utvrđuje se održavanje izvanrednih ispitnih rokova za akademsku godinu 2015./2016. studentima 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u zimskom semestru od 2.11.2015. do 19.12.2015., u 
ljetnom semestru od 29.3.2016. do 13.5.2016. 
 

Točka 3. 
Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objavljivati na javnoj internetskoj bazi 
sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta, te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova 
Nacionalne i svučilište knjižnice“, studenti su dužni predati istovjetni  završni/diplomski rad u tiskanom i 
elektroničkom obliku (PDF formatu). 
Prilikom predaje rada student izjavom potvrđuje izvornost predanog završnog/diplomskog rada, te daje 
suglasnost da će njegov rad biti trajno pohranjen u digitalnom arhivu Centralne agronomske knjižnice i 
javno dostupan svima. 
 
Otpisuje se zastarjela, izgubljena i uništena knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske 
knjižnice; zastarjela literatura 57 naslova tj. 113 primjeraka, izgubljena i uništena literatura 29 naslova tj. 
57 primjeraka. 
 

Točka 4. 
Ana Žgomba Maksimović, mag.ing.agr. boravit će na znanstvenom i stručnom usavršavanju na 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austrija, u razdoblju 2.- 30.11.2015. 
 
Odobrava se doktorandici Ani Žgomba Maksimović, mag. ing. agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja na Helmholtz Zentrum München / Technische Universität München, Njemačka, u 
razdoblju od 1. prosinca 2015. do 29. veljače 2016. godine.  
 

Točka 5. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Krunoslav Dugalić, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc.Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Zorica Jurković, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek  
3. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović  Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Vid Privora, dipl.ing.agr. 
„Stanje ishranjenosti i vizualni doživljaj travnjaka kao podloga za revitalizaciju“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. prof.dr.sc. Ivan Cifrić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorice:  
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
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Ocjena teme doktorskog rada 
Lucijano Jakšić, dipl. ing. agr. 
„Strateško planiranje u razvojnim programima vinogradarstva i vinarstva Hrvatske“  
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof. dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište  u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
doc.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Jerko Markovina, European Research Council Executive Agency, Brussels, Belgija 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor  
doc.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Andrijana Kegalj, dipl.ing.med.biok. 
„Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine“  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet           
4. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
5. izv.prof.dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište Marka Marulića u Kninu 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof.dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište Marko Marulić u Kninu 
 
Točka 6. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Krunoslav Dugalić, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc.Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Zorica Jurković, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek  
3. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović  Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 7. 
Rukopisu pod nazivom "Regulation and protection of water", autora prof. dr. sc. Ivana Šimunića, 
odobrava se korištenje naziva udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Dr. sc. Nina Jeran izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja. 
 
Točka 9. 
Imenuje se doc.dr.sc. Martina Grdiša voditeljicom Pokušališta „Maksimir“ u sastavu Zavoda za 
sjemenarstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2015./2016. – 2016./2017. – 2017./2018. 

 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 

Dekan 
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
                                                                       
 
                                                                                           


