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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 
6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 1. ožujka  2016.  
 
Točka 2. 
Prihvaćaju se Izmjene i dopune studijskih programa  za 2016./2017. akademsku godinu. 
 
Za izračun norma sati vrednuje se mentorstvo: 
- završnih radova   9 NS  (najviše 45 NS/godina) 
- diplomskih radova 18 NS (najviše 90 NS/godina) 
- stručna praksa  3 NS/student (najviše 15 NS/godina) 
- stručni projekt 4,5 NS/projekt (najviše 22,5 NS/godina) 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  u suradničkom 
zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Fitomedicina, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za herbologiju u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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, u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, 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. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Jernej Turk, Fakultet za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor, Slovenija 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Fitomedicina, u Zavodu za poljoprivrednu 
zoologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. dr. sc. Zvonimir Ostojić, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Voćarstvo, u Zavodu za voćarstvo, 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. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Franci Štampar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, 
znanstvenog polja: Poljoprivreda, grana: Ukrasno bilje, u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu 
arhitekturu i vrtnu umjetnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil, 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 umjetničko-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz Umjetničkog područja, polja: Likovna umjetnost, grana: 
Krajobrazna arhitektura (umjetnički dio – krajobrazno oblikovanje), 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. Dušan Ogrin, professor emeritus, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
2. Akademik Franjo Tomić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski  fakultet 
3. prof.dr.sc. Boris Morsan, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, 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. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vesna Pavić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vlado Guberac, 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 - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, 
znanstvenog polja: Poljoprivreda, grana: 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. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. Akademkinja Sibila Jelaska, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
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: Fitomedicina u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirjana Brmež, 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: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, 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: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, 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. Nadica Dobričević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, 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: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, 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 
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2. izv.prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Alan Antonović, 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: Fitomedicina u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Boris Hrašovec, 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: Fitomedicina u Zavodu za fitopatologiju, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, 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: Ekonomika, u Zavodu za marketing u poljoprivredi, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Sanda Renko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 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 melioracije, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Marina Pintar, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Slovenija 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grani: Agrokemija na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za kemiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. doc.dr.sc. Marko Vinceković Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grani: 
Fitomedicina, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za fitopatologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. izv.prof. dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec Pintarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

     3.  izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Romane Caput-Jogunica, u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje: kineziologija – 
kineziološka edukacija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Neljak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
3. prof. dr. sc. Igor Jukić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tonia 
Safnera, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Silvio Šimon, znanstveni suradnik, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za 
    Vinogradarstvo i vinarstvo 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marije 
Špehar, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Klemen Potočnik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 131-03/15-02/73; URBROJ: 251-71-01-15-1 od 
2.7.2015. o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. 
sc. Ivana Jurana, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirjana Brmež, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje – predavač, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Nastava i studenti 
Dr. sc. Kristini Krklec, višoj asistentici, povjerava se izvođenje nastave u  akademskoj godini 
2015./2016., kako slijedi: 
 

Naziv studija Naziv predmeta Koordinator  Broj sati 
predavanja 

Environment, 
agriculture and 
resource management, 
INTER-EnAgro 

Geomorphology and 
landscape ecology 
(Geomorfologija i  
krajobrazna ekologija) 

prof.dr.sc.  
Dražen Perica 

4 

 
Dodjeljuje se ovlast ispitivača i ocjenjivača doc.dr.sc. Goranu Fruku iz izbornog predmeta  diplomskog 
studija Hortikulture, smjer: Voćarstvo, predmet: Temelji voćarstva u akademskoj godini 2015./2016., 
nositelj predmeta je prof.dr.sc. Tomislav Jemrić.  
 
Povjerava se izvođenje nastave nastavnicima na predmetima kojima je nositelj  prof.dr.sc. Davor 
Romić, za vrijeme obnašanja državne dužnosti ministra poljoprivrede, kako slijedi: 
Korištenje i zaštita voda (predavanja 16 sati i seminar 2 sata) izv.prof.dr.sc. Marija Romić, dr.sc. 
Monika Zovko; ovlast ispitivanja i ocjenjivanja: izv.prof.dr.sc. Marija Romić. 
Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (predavanja 20 sati i seminar 2 sata) 
izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek,  izv.prof.dr.sc. Marija Romić, dr.sc. Monika Zovko; ovlast ispitivanja i 
ocjenjivanja: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek. 
Navodnjavanje nastava (predavanja 25 sati i seminar 2 sata) izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, dr. sc. 
Monika Zovko; ovlast ispitivanja i ocjenjivanja: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
Use and conservation of water resources (predavanja 26 sati i seminar 2 sata)  izv.prof.dr.sc. Mariji 
Romić, dr. sc. Monika Zovko; ovlast ispitivanja i ocjenjivanja: izv.prof.dr.sc. Marija Romić. 
 
Povjerava se izvođenje nastave nastavnicima do povratka doc.dr.sc. Ksenija Karlović na predmetu 
Parkovna dendrologija 2, u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016., kako slijedi: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, 15 sati predavanja, s ovlastima ispitivanja i ocjenjivanja 
doc.dr.sc. Tatjana Prebeg – 20 sati vježbi i 25 sati seminara. 
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Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom 
semestru ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu,15 sati 
predavanja i 15 sati vježbi iz predmeta Mikologija. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Mariu Sraki za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru 
ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 30 sati 
predavanja i 15 sati vježbi iz predmeta Osnove tloznanstva. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Romani Caput-Jogunica  za sudjelovanje u izvođenju nastave u 
ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu, iz predmeta 
Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, 14 sati predavanja. 
 
Odobrava se Mariji Duvnjak, dipl. ing. biotehnologije, neplaćeni dopustu u trajanju do tri mjeseca u 
razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja 2016., radi upoznavanja s novim tehnikama i metodama rada – 
korištenja instrumenata na institut  „Ruđer Bošković“ u Centru za proteomiku i spektrometriju masa 
Laboratorija za sistemsku biomedicinu Zavoda za molekularnu medicinu. Nastavne obaveze Marije 
Duvnjak, dipl. ing. u navedenom razdoblju  preuzeti će doc.dr.sc. Kristina Kljak. 
 
Prijave tema diplomskih i završnih radova upućuju se Odboru za nastavu tek nakon njihovog 
prihvaćanja na Vijeću studija. 
 

Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka dr. sc. Ante Galića  za razdoblje 15.2.2015. – 
15.2.2016., mentora izv.prof.dr.sc. Stjepana Pliestića. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje dr. sc. Sanje Radman  za razdoblje 15.2.2015. – 
15.2.2016., mentorice izv.prof.dr.sc. Ivanke Žutić. 
 
Popis  znanstve opreme biti će dostupan putem web stranice Fakulteta na način: 
1. objedinjeni popis cjelokupne znanstvene opreme abecednim redom   
2. popis znanstvene opreme po zavodima 
 
Propisuju se dodatni/posebni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja djelatnika Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta u području biotehničkih znanosti. 
Za svaki izbor u određeno znanstveno zvanje: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, 
znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju potrebno je u jednom od Fakultetskih 
časopisa: 
- ACS - Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra) 
- CJF - Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo) 
- JCEA - Journal of Central European Agriculture 
objaviti kao glavni autor minimalno jedan znanstveni rad. Glavni autor je prvi i zadnji autor na radu. 
Ova Odluka primjenjuje se od 1.1.2018. godine. 

Točka 4. 
Prihvaća  se Izmjena i dopuna  Plana  nabave  Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za  
2016. godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2016. iznosi 32.785.430,00 kuna. 
 

Točka 6.  
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika: 

1. dr.sc. Željko Andabaka  
2. dr.sc. Ante Kasap 
3. dr.sc. Željka Mesić 
4. dr.sc. Igor Palčić 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković - izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice. 

  Pristupnica zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 
  3 (tri) uvjeta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u nastavno zvanje: 
dr.sc. Sanja Ćurković, viša predavačica - reizbor u nastavno zvanje više predavačice.  
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Pristupnica zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 
6 (šest) 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. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Boro Mioč, 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku;  
Dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice 
iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, Davor 
Pavlović, prof., viši predavač, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet,  prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet;  
dr. sc. Sanja Ćurković, viša predavačica, reizabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto više 
predavačice iz područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: kineziologija – kineziološka edukacija, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Bernardica Milinović, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorti trešnje (Prunus avium L.) 'Kordia' i 'Regina' 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Marija Duvnjak, dipl.ing.„Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ-zeina tijekom siliranja 
visoko vlažnog zrna kukuruza“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Anita Slavica, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc.Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković 
 
Gordana Hegić, dipl.ing.agr. 
„Peludni spektar i isparljivi spojevi u sadržaju mednog mjehura i medu od metvice (Mentha spp.)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Maja Dražić, znanstvena suradnica, Hrvatska poljoprivredna agencija 
3. dr.sc. Dario Kremer, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Zagrebu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Vladimir Levak, dipl.oec. 
„Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vinko Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Magdalena Zrakić, mag.ing.agr. 
„Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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2. doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Josip Tica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
mentori: 
1. izv.prof. dr. sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Emil Erjavec, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Valentino Držaić, mag.ing.agr. 
„Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
2. prof.dr.sc. Peter Dovč, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Slovenija 
 
Andrijana Kegalj, dipl.ing.med.bio. 
„Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Daniel 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 „Marko Marulić“ u Kninu 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu 
 
Monika Vidak, mag.ing.agr. 
„Podrijetlo i raznolikost  hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, 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“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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, znanstvena suradnica, Hrvatska poljoprivredna agencija 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Bernardica Milinović, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorti trešnje (Prunus avium L.) 'Kordia' i 'Regina' 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
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Točka 10. 
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). 
 
 
 
 
                                                                                         Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić  
 
 
 
 
  Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.                                                                                                               


