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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  2015./2016., održane 2. veljače  2016.  
 
Točka 2. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Franjo Jović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda u Zavodu za opću proizvodnju bilja, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: 
Geoznanosti, znanstvenoj grani: Geologija u Zavodu za pedologiju, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Mladen Juračić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Jasenka Sremac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Dražen Perica, Sveučilište u Zadru Odjel za geografiju 

 
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, znanstvenoj grani: Ekonomika, u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Krajobrazna arhitektura, u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu 
arhitekturu i vrtnu umjetnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za poljoprivrednu botaniku, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. doc.dr.sc. Ivica Ljubičić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
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Razvojna radna mjesta: 
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, znanstvenoj grani: Mljekarstvo, u Zavodu za mljekarstvo, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
4.  

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, znanstvenoj grani: Krajobrazna arhitektura, u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu 
arhitekturu i vrtnu umjetnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, u 
Zavodu za opće stočarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Vinogradarstvo i vinarstvo, u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof. dr. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  

 
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, znanstvenoj grani: Vinogradarstvo i vinarstvo, u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Dunja Leljak Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno–matematički fakultet  

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: 
Matematika, u Zavodu za informatiku i matematiku, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
Za članicu Stručnog povjerenstva za izbor pristupnika imenuje se: 

1. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
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, u Zavodu za voćarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Mira Radunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 

 
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: 
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Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Stočarstvo, u Zavodu za specijalno stočarstvo, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, 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 

 
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, znanstvenoj grani: Stočarstvo, u Zavodu za specijalno stočarstvo, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
     1.  izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, 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 
 
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, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za specijalno stočarstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Vinogradarstvo i vinarstvo, u Zavodu za ishranu bilja, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

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. prof.dr.sc. Sanda Rončević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno–matematički fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Bilinogojstvo, u Zavodu za ishranu bilja, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Milan Poljak Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

 
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, znanstvenoj grani: Stočarstvo, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu 
zoologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
     1.  izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
     2.  prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

3.  prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za mikrobiologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Nataša Hulak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – 
docenta, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Arhitektura i urbanizam, u 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Za člana Stručnog povjerenstva imenuje se prof. art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u trajnom 
znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor, 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 u sastavu: 

1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Petar Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u sastavu: 

1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Genetika, oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i 
biometriku u sastavu: 

1. prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Sonja Marić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje:  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Janje 
Filipi, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Slaven Zjalić, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marice 
Dražić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 

  1.   izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
  2.   prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
  3.   prof.dr.sc. Zlatko Puškadija, Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Selme 
Čustović, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1.   prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2.   prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3.   izv.prof.dr.sc. Gorana Jelić Mrčelić, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 
 
Nastava i studenti 
Dr. sc. Branki Šakić Bobić, višoj asistentici, povjerava se izvođenje nastave u  akademskoj godini 
2015./2016., kako slijedi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv studija Naziv modula Koordinator modula sati 
predavanja 

Agrarna 
ekonomika 

Računovodstvo u 
poljoprivredi 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

10 

Agrobiznis i 
ruralni razvitak 

Upravljanje troškovima 
u agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

5 

Agrobiznis i 
ruralni razvitak 

Financijski 
menadžment u 
agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

6 

Agrobiznis i 
ruralni razvitak 

Projektni menadžment 
i projekti u agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

10 

Agrobiznis i 
ruralni razvitak 

Studiji slučaja u 
agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

5 
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Dr. sc. Vesni Očić, docentici, povjerava se izvođenje nastave u  akademskoj godini 2015./2016., kako 
slijedi: 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Mariji Bujan za izvođenje nastave na Visokom gospodarskom učilištu u 
Križevcima u akademskoj godini 2015./2016., na preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda, na 
kolegiju Agrokemija, 45 sati predavanja za redovite studente i 23 sata za izvanredne studente. 
 
Određuju se upisne kvote Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2016./2017. kako slijedi: 
 
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 

 
 

 

Diplomski studij  
strani 
studenti 

Agrobiznis i ruralni razvitak     35 0 
Agroekologija - Agroekologija 30 1 
Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi 20 1 
Biljne znanosti 30 2 
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30 1 
Fitomedicina 30 1 
Genetika i oplemenjivanje životinja 15 1 
Hortikultura - Povrćarstvo 20 0 
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo 20 0 
Hortikultura - Voćarstvo 20 0 
Hortikultura - Ukrasno bilje 20 0 
Hranidba životinja i hrana 10 1 
Krajobrazna arhitektura 25 0 
Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija 14 0 
Poljoprivredna tehnika - Melioracije 11 1 
Proizvodnja i prerada mesa 20 1 
Proizvodnja i prerada mlijeka 20 1 
Ribarstvo i lovstvo 15 2 
Environment, agriculture and resource management, 
INTER-EnAgro 15 5 

 
 
 

  
 

Naziv studija Naziv modula Koordinator modula sati 
predavanja 

Agrarna 
ekonomika 

Osnove troškova i 
kalkulacija u 
poljoprivredi 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

5 

Agrobiznis i ruralni 
razvitak 

Upravljanje troškovima u 
agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

10 

Agrobiznis i ruralni 
razvitak 

Financijski menadžment 
u agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

7 

Agrobiznis i ruralni 
razvitak 

Projektni menadžment i 
projekti u agrobiznisu 

prof.dr.sc. Zoran 
Grgić 

10 
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Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje dr. sc. Jane Šic Žlabur  za razdoblje od prosinca 
2014. do prosinca 2015. godine, mentorice izv.prof.dr.sc. Nadice Dobričević 
 
Imenuje se predloženica prof.dr.sc. Vesna Pavić u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj 
godini 2015./2016. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga: 
  1. akademik Franjo Tomić, professor emeritus  
    Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr. sc. Dubravka Samaržija, redovita profesorica u trajnom zvanju  
    Sveučilište u Zagreb Agronomski fakultet 
3. dr. sc. Velimir Sušić, redoviti profesor u trajnom zvanju 
    Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet  
 

Točka 4. 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo dužnosti voditelja Pokušališta „Ban Josip Jelačić“ (Lovište 
Prolom) Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se doc dr. sc. Nikica Šprem voditeljem Pokušališta „Ban Josip Jelačić“ (Lovište Prolom) 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Utvrđuje se obveza izdvajanja sredstava iz vlastitih prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe 
Agronomskog fakulteta i njegovih zavoda u 2016. godini.  
Za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta, iz ukupnog prihoda se izdvaja kako slijedi: 

a) iz nacionalnih znanstvenih i strucnih projekata (HZZO, Ministarstva poljoprivrede, MZOS) kako 
je definirano ugovorom o financiranju  

b) iz ostalih projekata, projekata državne uprave financiranih iz državnog proračuna Republike 
Hrvatske 12% od ukupnog prihoda projekta;  

c) iz projekata suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom te drugih stručnih 
aktivnosti, 19% ukupnog prihoda, od čega se raspoređuje: 

a. za troškove poslovanja na razini Fakulteta 10%, 
b. za investicijsko održavanje i razvojne potrebe 7%; 
c. za međunarodnu suradnju 2%; 

d) od školarina za doktorski i specijalističke studije 40% od ukupnog prihoda, od čega se 
raspoređuje: 

a. 20% za troškove poslovanja i razvojne potrebe fakulteta i  
b. 20% za unaprjeđenje materijalne osnove doktorskog studija. 

Izdvojena sredstva pod b) namijenjena su nabavi opreme, namještaja, literature ili 
programske podrške za potrebe studija, a sredstvima upravlja vijeće doktorskog i 
specijalističkih studija.  

e) iz projekata međunarodne suradnje sredstva se izdvajaju sukladno odredbama pojedinačnih 
programa i uvjetima iz ugovora, a najviše u postotku dozvoljenog izdvajanja za opće troškove 
(overheads), pri čemu  Odbor za međunarodnu suradnju priprema pojedinačne prijedloge 
Odboru za organizaciju, financije i  investicije prema zahtjevu voditelja projekta. 

U slučaju da se projekt iz točke b i c ugovara s namjenskim izdvajanjem za kapitalna ulaganja, 
izdvajanje se provodi nakon odbijanja ulaganja, po stopi izdvajanja od 19% (10% za troškove 
poslovanja, 7% za investicijsko održavanje i 2% za međunarodnu suradnju).  
Iz prihoda od suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom, kao i iz drugih prihoda od 
stručne djelatnosti,  izdvaja se najmanje 11% ukupnih prihoda za troškove poslovanja i opremanje 
fakultetskih zavoda, od čega se raspoređuje: 

a) najmanje 5% za materijalne troškove Zavoda;  
b) najmanje 6% za unaprjeđenje materijalne osnove (nabava opreme, namještaja, literature, 

programske podrške i sl.). 
 
Ova se odluka ne primjenjuje se na sredstva koja se preko Fakulteta transferiraju drugim ustanovama 
sudionicima na projektu, i to samo ako su pripadajući iznos i korisnik sredstava jasno navedeni u 
osnovnom ugovoru, odnosno prijavi projekta. 
Za projekte ugovorene prije 1.1. 2016. godine primjenjivat će se obveze izdvajanja iz 2015. godine do 
završetka projekta.  
 
Prihvaća  se Izmjena i dopuna  Plana  nabave  Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za  
2016. godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2016. godini iznosi 32.834.710,00 kn, bez PDV-
a. 
Utvrđuje se iznos novčane nagrade za zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta koja 
se isplaćuje povodom Dana fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
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Povelja                        5.000,00 kuna 
Medalja                       4.000,00 kuna 
Nagrada zaposleniku  3.750,00 kuna 
 

Točka 5.  
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika za  pristupnicu dr.sc. Dragicu Šalamon. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika za  pristupnice dr.sc. Vanju Čikeš Keč i dr.sc. Barbaru Zorica. 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta 
dr.sc. Dalibor Bedeković - zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), 
a ispunjava 3 (tri) uvjeta 
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
dr.sc. Krešimir Bošnjak -  zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a 
ispunjava 3 (tri) uvjeta. 
dr.sc. Darko Uher -  zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) i 
ispunjava 3 (tri) uvjeta. 
dr.sc. Ksenija Karlović -  zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) i 
ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
dr.sc. Dubravko Maćešić -  zadovoljava uvjete Rektorskog zbora;  od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 
(četiri), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta.  
dr.sc. Jasminka Butorac - zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 
(šest), a ispunjava 8 (osam) uvjeta. 
Izbor u nastavno vanje višeg predavača iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: 
Matematika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
dr. sc. Marina Ninčević – zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a 
ispunjava 5 (pet) uvjeta. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Janječić, izv.prof.dr.sc. Jasna 
Pintar, doc.dr.sc. Zlata Kralik, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku; 
dr. sc. Dalibor Bedeković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dubravko Maćešić, izv.prof.dr.sc. 
Marina Vranić, prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet; 
dr. sc. Krešimir Bošnjak, 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. Renata Bažok, prof.dr.sc. Boro Mioč, 
prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Ksenija Karlović, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dubravko Maćešić, izv.prof.dr.sc. 
Marina Vranić, prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište J.J. Strossmayera  u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet; 
dr. sc. Darko Uher, 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. Zlatko Svečnjak, prof.dr.sc. Jerko 
Gunjača, prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Dubravko Maćešić, izvanredni profesor, izabire se u 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. Milan Pospišil, prof.dr.sc. Ana Pospišil, 
prof.dr.sc. Manda Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Jasminka Butorac, 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: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet, doc.dr.sc. Boris Muha, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 
doc.dr.sc. Vjekoslav Kovač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
dr. sc. Marina Ninčević, izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač iz znanstvenog 
područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 

Točka 7. 
Ocjena teme doktorskog rada 
Mr.sc. Aleksandar Maksimović 
„Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i 
Hercegovine“                      
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Vjekoslav Par,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. prof.dr.sc. Zorica Vasiljević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 
5. prof.dr.sc. Črtomir Rožman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
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. Ferhat Ćejvanović, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Vinko Batinić, dipl.ing.agr. 
„Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu 
mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Stanko Ivanković, Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Irena Gregurec-Tomiša, dipl.ing.agr. 
„Fauna cikada (Auchenorrhyncha) vektora fitoplazmi vinove loze u Koprivničko-križevačkoj županiji“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultetmentor: prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Lana Matijević, mag.ing.agr. 
„Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i 
saliniteta tla“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc.Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Helena Grčman, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 8. 
Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Odbora za osiguranje kvalitete, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
U članku 2. Poslovnika o radu Odbora za osiguranje kvalitete mijenja se stavak 1. i glasi: 
Odbor ima najmanje jedanaest (11) članova koje, na prijedlog dekana, bira i razrješuje Fakultetsko 
vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće), na rok od tri (3) godine.  
 
U članku 1. Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Odbora za osiguranje kvalitete mijenja se 
stavak 1. i glasi: 
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Odbor čine najmanje pet zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju, od kojih je najmanje jedan iz 
Uprave Fakulteta, četiri zaposlenika Tajništva, od kojih je jedan Tajnik Fakulteta i jedan Stalni 
predstavnik uprave za kvalitetu, jedan član koji nije zaposlenik Fakulteta, i predstavnik podružnice 
Studentskog zbora. 
Predstavnik podružnice Studentskog zbora ima zamjenika.  
 
Razrješuje se prof.dr.sc. Davor Romić dužnosti člana Odbora za osiguranje kvalitete Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2015./2016. – 
2016./2017. – 2017./2018., radi obnašanja državne dužnosti ministra poljoprivrede.  
 
Za članicu Odbora za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno 
razdoblje u akademskim godinama 2015./2016. – 2016./2017. – 2017./2018., imenuje se; prof.dr.sc. 
Tajana Krička. 
 
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2014./2015., Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2015./2016., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 10.  
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Marija Romić, Nada Maurović, 
dipl.ing. i izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek; 
Marina Diana Igrc, dipl. ing. kemije, izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  viši stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, 
polja: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za melioracije. 
 
Točka 11. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ino Čurik, dr.sc. Strahil Ristov, 
Institut „Ruđer Bošković“, doc.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik; 
Vladimir Brajković mag. ing. genetike i oplemenjivanje životinja, izabire se na radno mjesto I. vrste, 
doktoranda u stručnom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u okviru 
„Projekta HRZZ “Utilization of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics”  na 
određeno vrijeme od 2 godine, u Zavodu za opće stočarstvo. 
 
Točka 12. 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za potpisivanje Ugovora o oročenom kunskom 
depozitu u iznosu od 1.000.001,00 kuna (slovima: jedanmilijunjedna kuna). 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za obnovu Ugovora o oročenom nenamjenskom 
kunskom depozitu u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijuna kuna). 
 
Točka 13. 
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, za preuzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta EU project 
692249 – „Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending 
the Gap“;  voditelj projekta: prof.dr.sc. Ino Čurik. 
Fakultet će uputiti zahtjev za suglasnost Senatu Sveučilišta. 
 
 
 
         Dekan  
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 


