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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 
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 12. siječnja  2016.  
 
Točka 2. 
Prioritetna lista napredovanja za 2016., u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor 
 

 PONDERIRANI BODOVI 

Kandidati 
A 

Potrebe AF 
B 

Osobna  
postignuća 

C 
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO 

Željka Zgorelec 13,50 46,80 9,70 70,00 
Mirna Mrkonjić 
Fuka 

14,40 46,80 4,10 65,30 

Klara Barić 9,36 48,00 1,90 59,26 
Sandro 
Bogdanović 

11,70 40,80 3,20 55,70 

Miljenko Konjačić 6,30 40,80 4,90 52,00 
Tatjana Prebeg 11,70 31,20 1,00 43,90 
Marko Vinceković 11,52 28,80 2,20 42,52 

Prioritetna lista napredovanja za 2016., u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 
profesor 
 

 PONDERIRANI BODOVI 

Kandidati 
A 

Potrebe AF 
B 

Osobna 
postignuća 

C 
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO 

Stjepan Pliestić 9,90 51,60 9,20 70,70 
Tanja Gotlin 
Čuljak 

13,50 49,20 6,30 69,00 

Tihomir Miličević 10,80 49,20 2,40 62,40 
Marija Romić 7,20 42,00 13,10 62,30 
Ana Jeromel 10,62 44,40 4,20 59,22 
Marija Cerjak 9,90 40,80 5,60 56,30 
Ivo Grgić 8,10 34,80 7,60 50,50 
Mihaela Britvec 11,70 28,80 8,60 49,10 
Đani Benčić 14,22 30,00 4,80 49,02 
Dragan Bubalo 9,00 34,80 4,70 48,50 
Snježana Bolarić 6,30 30,00 5,10 41,40 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polju: Poljoprivreda, grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama u Zavodu za 
opće stočarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grani: 
Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, u Zavodu za opće stočarstvo, 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, polju: Poljoprivreda, grani: 
Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za opću proizvodnju bilja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo:  
1. prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Poništava se dio javnog Natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
poslijedoktorand u Zavodu za opću proizvodnju bilja pod točkom; 
5. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand, u znanstvenom području: biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: poljoprivreda, znanstvenoj grani: ekologija i zaštita okoliša, na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja – 1 izvršitelj, a koji je objavljen 
u Narodnim novinama broj 101 od 23.9.2015., Večernjem listu od 23.9.2015.,EURAXESS portalu 
23.9.2015., web stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje. 
 
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: Ekologija i zaštita 
okoliša, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja. 
 
Pokreće se postupka reizbora dr. sc. Sanje Ćurković, višeg predavača, u nastavno zvanje i na radno 
mjesto višeg predavača u području društvenih znanosti, polje: kineziologija – kineziološka edukacija, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. Davor Pavlović, prof. kineziologije, viši predavač, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Željka 
Andabake, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
3. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ante 
Kasapa, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 

    1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
    2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
    3. prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Željke 
Mesić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 

   1. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   2. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   3. prof.dr.sc. Sanda Renko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet  

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Igora 
Palčića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 

   1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   2. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   3. izv.prof.dr.sc. Sanda Rončević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Nastava i studenti 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Đurđici Žutinić za sudjelovanje u izvođenju nastavi na Univerza v 
Mariboru,  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, u akademskoj godini 2015./2016., kako slijedi: 

- I. stupanjskim studijskom programu Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (2.letnik/zimski 
semestar) na predmetu Sociologija podeželja, u opsegu 25 sati predavanja i 10 sati laboratorijskih 
vježbi. 
- II. stupanjskim studijskom programu Agrarna ekonomika (1.letnik/poletni semestar) na predmetu 
Sociologija podeželja na rednem študiju u opsegu 7 sati predavanja i 5 sati seminarskih vježbi. 
 
Prihvaća se Pravilnik o stručnoj praksi studenata preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Točka 3. 
Za članove nacionalnog Uređivačkog odbora JECA, za razdoblje 2016.-2020., imenuju se: 
1. doc. dr. sc. Božidar Benko, Zavod za povrćarstvo 
2. izv. prof. dr. sc. Dragan Bubalo, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
3. doc. dr. sc. Marko Karoglan, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo 
4. prof. dr. sc. Ana Pospišil, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja  
5. doc. dr. sc. Zvonimir Prpić, Zavod za specijalno stočarstvo 
6. doc. dr. sc. Nikica Šprem, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
7. dr. sc. Branka Šakić-Bobić, Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo 
8. doc. dr. sc. Darko Vončina, Zavod za fitopatologiju 
Glavnog urednika izabrati će Uređivački odbor. 
 

Točka 5. 
Potpisati će se Ugovor o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studenata; Svena 
Bogdana, bacc.sanit.ing., Roka Bošnjaka, bacc.univ.ing.agr. i Andreja Udiljaka, bacc.univ.ing.agr. 
Fakultet se obvezuje imenovanima podmiriti troškove školarine I. godine diplomskog studija Okoliš, 
poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 2015./2016., temeljem 
Ugovora o studiranju.  
 
Točka 6.  
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika za  pristupnike: 

1. dr.sc. Maja Ferenčaković 
2. dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika 
3. dr.sc. Mato Čačić  

 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta  
dr.sc. Krešimir Čopec, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a 
ispunjava 3 (tri) uvjeta. 
dr.sc. Iva Dolenčić Špehar, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 
(dva), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
dr.sc. Igor Kovačev, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a 
ispunjava 4 (četiri) uvjeta.  
dr.sc. Vedran Rubinić, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva) i 
ispunjava 2 (dva) uvjeta 
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
dr.sc. Mario Njavro, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a 
ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
dr.sc. Mario Sraka, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) i 
ispunjava 3 (tri) uvjeta. 
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
dr.sc. Samir Kalit, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a 
ispunjava 7 (sedam) uvjeta. 
dr.sc. Nadica Dobričević, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 
(četiri), a ispunjava 6 (šest) uvjeta. 
Izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
dr.sc. Sanja Sikora, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 (šest), 
a ispunjava 7 (sedam) uvjeta. 
dr.sc. Stjepan Husnjak, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 
(šest), a ispunjava 11 (jedanaest) uvjeta. 
dr.sc. Edi Maletić, zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 (šest), a 
ispunjava 11 (jedanaest) uvjeta. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Silvio 
Košutić, prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Krešimir Čopec, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Darko 
Grbeša, prof.dr.sc. Irena Rogelj Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta; 
dr. sc. Iva Dolenčić Špehar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Mljekarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Silvio 
Košutić, prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Igor Kovačev, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Poljoprivredna 
tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Mario Sraka, prof.dr.sc. Stjepan 
Husnjak, prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;  
dr. sc. Vedran Rubinić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Ekologija i zaštita okoliša, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Vjekoslav Par, prof.dr.sc. Stjepan 
Husnjak, izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, prof.dr.sc. Milan Pospišil, prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u 
Zagrebu Šumarski fakultet, prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 
Poljoprivredni fakultet, prof.dr.sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet; 
dr. sc. Mario Njavro, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Pospišil, prof.dr.sc. Stjepan 
Husnjak, prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,  Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Mario Sraka, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marko Samardžija, Sveučilište u 
Zagrebu Veterinarski fakultet, prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal; 
dr. sc. Antun Kostelić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor,  iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polja: Veterinarska medicina, grane: 
Veterinarske kliničke znanosti, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, prof.dr.sc. Boro 
Mioč, prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Samir Kalit, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Mljekarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Ramona Franić, 
prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Nadica Dobričević, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, dr. sc. Sulejman 
Redžepović, professor emeritus, prof.dr.sc. Jagoda Šušković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Sanja Sikora, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Mirjana Herak 
Ćustić, prof.dr.sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Stjepan Husnjak, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Mirjana Herak 
Ćustić, prof.dr.sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Maletić Edi, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Bernardica Milinović, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorti trešnje (Prunus avium L.) 'Kordia' i 'Regina'“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić , 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 
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 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Ana Mucalo, dipl. ing. agr. 
„Utvrđivanje fenolnog profila cv. Plavac mali (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na 
kakvoću vina“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište  u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
5. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Valentino Držaić, mag.ing.agr. 
„Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet    
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Boro Mioč , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
prof.dr.sc. Peter Dovč, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Slovenija 
 
Ivica Faletar, dipl.ing.agr. 
„Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača 
ekoloških prehrambenih proizvoda“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Milorad Vojvodić, univ. spec. oecoing. 
„Učinci zabrane neonikotinoida na pojavu štetnika u ratarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na stanje 
pčelinjih zajednica“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Marica Maja Dražić, Hrvatska poljoprivredna agencija 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 9. 
Pokreće se postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 
2015./2016. Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet u akademskoj godini 2015./2016. predložiti će jednog 
pristupnika u počasno zvanje professor emeritus. 
 
Točka 10. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku izbora doktoranda u okviru „Projekta razvoja karijera 
mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, voditelja projekta: prof.dr.sc. Ine Čurika, na 
određeno vrijeme u Zavodu za opće stočarstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Strahil Ristov, Institut “Ruđer Bošković” 
3. doc.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
 
 
 
                                                                                      Dekan 
 
 
 
              Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.                                                                                                                 


