
 1

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 5. travnja  2016.  
 
Točka 2. 
Izmjena i dopunama kriterija i uvjeta vrednovanja podataka o izvannastavnim aktivnostima.  
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti (u daljem tekstu: Povjerenstvo) razradilo je kriterije i uvjete 
vrednovanja podataka o studentskim aktivnostima u koje su studenti uključeni tijekom studija, a koji 
nisu dio studentskog opterećenja propisanoga studijskim programom upisanog studija.  
Podaci o studentskim aktivnostima prikupljaju se i koriste u svrhu izdavanja dopunskih isprava o 
studiju (dodatak diplomi). Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet dužan je sve relevantne i 
provjerene aktivnosti evidentirati i unijeti u dodatak diplomi.  
Procedura za upis izvannastavnih aktivnosti u dodatak diplomi: 

1. Student je dužan po završetku izvannastavne aktivnosti i/ili najkasnije prilikom upisa u narednu 
godinu studija, dostaviti podatke (ispunjen i potpisan obrazac te izvornik potvrde) o sudjelovanju 
u izvannastavnoj aktivnosti.  

2. Student podnosi prijavu na obrascu koji se nalazi na web stranici Fakulteta (mrežno mjesto 
nastava/studenti/izvannastavne aktivnosti).  

2.1. Mentor/voditelj ili organizator upisuje u obrazac opis izvannastavne aktivnosti u kojoj je 
student sudjelovao i stečene kompetencije.  

2.2. U privitku obrasca nalaze se upute o upisu  i lista kompetencija za pojedine 
izvannastavne aktivnosti. 

3. Sudjelovanje u određenoj izvannastavnoj aktivnosti, koja se navodi u ovom dokumentu, može 
se prijaviti samo jedanput za upis u diplomu preddiplomskog studija i jedanput u diplomu 
diplomskog studija. 

4. Studenti završne godine preddiplomskog i diplomskog studija ako nisu dostavili prijavu po 
završetku sudjelovanja u izvannastavnoj aktivnosti tijekom studija, dužni su dostaviti podatke 
(ispunjen i potpisan obrazac te izvornik potvrde) 30 dana prije obrane završnog rada, odnosno 
diplomskog rada.   

4.1. Studenti koji nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu 30 dana prije obrane završnog rada, odnosno 
diplomskog rada obvezni su o tome putem pisarnice Fakulteta obavijestiti Povjerenstvo za 
izvannastavne aktivnosti u gore navedenom roku. 

4.2. Dodatne informacije i upute za prijavu izvannastavnih aktivnosti u dodatak diplomi studenti 
mogu dobiti u Centru za podršku studenata Agronomskog fakulteta ili putem elektroničke pošte: 
kvaliteta@agr.hr 

5. Dokumentacija se dostavlja putem pisarnice Fakulteta na: Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet za Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti.  
 

1. Izvannastavne aktivnosti koje se mogu unijeti u dodatak diplomi: 
- Rad na znanstvenom ili stručnom projektu (isključivo ako studijskim programom nije propisana 

obveza rada na znanstvenom projektu, stručna praksa i sl.) 
- Izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu (samostalni ili skupni rad, poster i sl.) 
- Izlaganje ili sudjelovanje u organizaciji znanstveno-stručnih skupova te stručnih škola,  

seminara i radionica 
- Demonstrator u nastavi tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija 
- Vršnjačka potpora (studenti tutori) 
- Ampelografska grupa – znanstveno istraživački projekti iz područja vinogradarstva 
- Studentske grupe – istraživački projekti, labaratorijski rad i praktične vještine pod stručnim 

vodstvom nastavnika i uz prethodnu suglasnost Fakulteta 
- Rad u studentskoj udruzi koja je registrirana i djeluje u okviru Sveučilišta u Zagrebu i/ili 

Agronomskog fakulteta te je upisana u upisnik studentskih udruga (upisuju se: funkcija 
predsjednik, zamjenici/e, tajnik/ca, webmaster, član) i 

- Studentsko predstavljanje u sveučilišnim ili drugim tijelima relevantnim za sustav znanosti i 
visokog obrazovanja (Senat, Studentski zbor, Fakultetsko vijeće, povjerenstva i radne skupine 
Fakulteta, Smotra Sveučilišta u Zagrebu, sportska natjecanja na razini Sveučilišta, klapa 
Falkuša i druge). 

2. Za većinu navedenih izvannastavnih aktivnosti definirano je minimalno trajanje, odnosno vrijeme 
    potrebno kako bi student pohađanjem određene izvannastavne aktivnosti stekao kompetencije koje 
    će se upisati u dodatak diplomi.  
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U dodatak diplomi potrebno je evidentirati i posebne vrste priznanja ili nagrada dodijeljenih studentu 
tijekom preddiplomskog ili diplomskog studija kao što su: 

- Rektorova nagrada 
- Dekanova nagrada 
- nagrade Sveučilišnih i Fakultetskih zaklada 
- priznanje dekana na prijedlog voditelja studija  za određene aktivnosti izvan nastavnog 

opterećenja – poseban uspjeh tijekom studija (npr. 10% najboljih studenata u generaciji, 
iznimno uspješni studenti i sl.). 

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti na osnovu provjere dostavljenih podataka o održanoj 
aktivnosti potvrđuje upis u dodatak diplomi te prosljeđuje informaciju i  dokumentaciju prodekanu za 
nastavu Fakulteta, Studentskoj službi Fakulteta i Centru za podršku studenata. 
Nakon dobivene suglasnosti Povjerenstva, sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima upisati će se u 
ISVU sustav.  
Za potrebe vođenja evidencije izdanih potvrda, Povjerenstvo će formirati bazu podataka primljenih 
prijava i izdanih suglasnosti. 
Povjerenstvo se sastaje jednom mjesečno zbog pravovremenog rješavanja primljenih podataka. 
Obrazac za prijavu izvannastavnih aktivnosti, lista izvannastavnih aktivnosti i ključnih kompetencija u 
ciklusu cjeloživotnog učenja sastavni su dio Kriterija. 
Izmjene i dopune Kriterija donose se na isti način na koji su doneseni i Kriteriji.  
Kriteriji se javno objavljuju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta  i 
počinju se primjenjivati s danom objave. 
 
Imenuju se doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, doc.dr.sc. Darko 
Preiner, doc.dr.sc. Lari Hadelan, doc.dr.sc. Sandro Bogdanović, doc.dr.sc. Jelena Ramljak, dr.sc. 
Darija Lemić, doc.dr.sc. Ines Hrdalo članovima Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. za dodjelu 
Rektorove i Dekanove nagrade. 
 
Kriteriji angažiranosti i radnog opterećenja nastavnika i suradnika za akademsku godinu  2015./2016.  
Normiranje rada u nastavi 
Poslovi zaposlenika u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju u okviru 40-satnog 
radnog vremena su na: preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i specijalističkom studiju. 
Nastavno opterećenje 
1) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje iznosi 300 norma 
    sati godišnje. 
2) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje višeg asistenta na sveučilištu 
    iznosi 225 norma sati godišnje. 
3) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje asistenta na sveučilištu iznosi 
   150 norma sati godišnje. 
4) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u nastavno zvanje iznosi 450 norma sati godišnje. 
6) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u stručno zvanje, laboranata te pomoćnoga 
    nastavnog osoblja iznosi 600 norma sati godišnje. 
a) Za izračun norma sati vrednuje se: 
– jedan sat predavanja u postdiplomskoj nastavi kao tri norma sata 
– jedan sat predavanja u preddiplomskom, diplomskom i specijalističkom studiju kao dva   

   norma sata 
– jedan sat seminara, ako zahtijeva veću aktivnost nego vježbe, kao jedan i pol norma sat 
– jedan sat vježbi kao jedan norma sat 
– jedan sat pomoći kod izvođenja vježbi i ostalih oblika izvođenja nastave kao jedan norma  

 sat. 
– mentorstvo jednog završnog rada kao devet norma sati (nastavnik za mentorstva završnih 
   radova može ostvariti najviše 45 norma sati godišnje)    
– mentorstvo jednog diplomskog rada kao 18 norma sati (nastavnik za mentorstva diplomskih 
   radova može ostvariti najviše 90 norma sati godišnje)   
– mentorstvo jednog stručnog projekta kao četiri i pol norma sata (nastavnik za mentorstvo 
   stručnih projekata može ostvariti najviše 22,5  norma sata godišnje  
– mentorstvo stručne prakse jednog studenta kao tri norma sata  (nastavnik ili suradnik za 
   mentorstvo stručne prakse studenta može ostvariti najviše15 norma sati godišnje) 
b) Dodatna opterećenja u nastavi vrednuju se:   
- voditeljstvo studija kao 10 norma sati po semestru 
- mentorstvo jednog studenata kao jedan norma sat  
- rad  članova stručnog povjerenstva u jednom diplomskom ili završnom radu kao dva norma sata 
- održavanje ispita tijekom ljetnog, jesenskog, zimskog i izvanrednih rokova kao 0,2  norma sata 
  po studentu. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja: 
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, 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. 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, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički 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: Poljoprivredna tehnika i tehnologija u Zavodu za mehanizaciju 
poljoprivrede, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, 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: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama u Zavodu 
za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zlatko Liber, 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: 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 dva 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 suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Hranidba životinja, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
hranidbu životinja.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar, 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, 
znanstvenoj grani: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, na određeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za herbologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i 
komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za informatiku i 
matematiku.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Vitomir Grbavac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, 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, 
znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za melioracije.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ivan Šimunić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Klare 
Barić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Jure 
Brčića, 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. prof.dr.sc. Alen Soldo, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Branka Aničić članicom Stručnog povjerenstva 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, umjesto izv.prof.art. Stanka Stergaršeka, dipl.ing.arh. 
 
Nastava i studenti: 
Povjerava se nastava u akademskoj godini 2015./2016., kako slijedi; 
 
Ime i prezime  
višeg asistenta 

Naziv predmeta Koordinatorica predmeta Broj sati 
predavanja 

dr.sc. Maja Čačija 
 

Osnove fitomedicine prof.dr.sc. Renata Bažok 3 

Štetnici i bolesti 
ljekovitog i 
aromatičnog bilja 

prof.dr.sc. Renata Bažok 4 

dr.sc. Darija Lemić 
Zaštita ratarskih 
kultura od štetočinja 

prof.dr.sc. Renata Bažok 4 

 
Točka 3. 
Za članove Međunarodnog uređivačkog odbora ACS-a za razdoblje od 2016. do 2020. imenuju se: 
1. Márta BIRKÁS, Mađarska 

Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Institute of Crop 
Production, Gödöllő, Mađarska 

2. Ahmad Reza GOLPARVAR, Iran  
Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, College of Agriculture, Department of Plant 
Breeding, Isfahan, Iran 

3. Ghulam Sarwar MARKHAND, Pakistan 
 Shah Abdul Latif University, Date Palm Research Institute, Khairpur, Sindh, Pakistan 
4. Diego MORENO FERNÁNDEZ, Španjolska 
 Spanish National Research Council, Food Science and Technology Department, Murcia, 

Španjolska 
5. Ivan OSTOJIĆ, BiH 
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 University of Mostar, Faculty of Agriculture and Food Technology, Mostar, BiH 
6. Ivan PAVKOV, Srbija 
 University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbija 
7. Karmen PAŽEK, Slovenija 
 University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Chair of Agricultural Economics and 

Rural Development, Hoče, Slovenija 
8. Maria Carlota VAZ PATTO, Portugal 
 Universidade Nova de Lisboa, ITQB, Oieras, Portugal 
9. Marija ZUNABOVIC-PICHLER, Austrija 
 University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Institute of Food Science, Vienna, 

Austrija 
 

Točka 4. 
Financijsko poslovanje i imovina 
Vrijednost i struktura bilance 

Opis  31. 12. 2014. 31. 12. 2015. Udio u % Indeks 

  u kunama u kunama (2015.) 2015./2014. 

Imovina  340.311.298,00 334.430.792,00 100,00 98,27 

- nefinancijska imovina 294.699.946,00 294.002.599,00 87,91 99,76 

- financijska imovina  45.611.352,00 40.428.193,00 12,09 88,63 

Obveze i vlastiti izvori  340.311.298,00 334.430.792,00 100,00 98,27 

- od toga vlastiti izvori  328.480.229,00 325.450.303,00 97,3 99,08 

 
Pregled prihoda i rashoda 

Opis 
Ostvareno 2014. 
kuna 

Ostvareno 2015. 
kuna 

Indeks 2015./2014. 

Ukupni prihodi i rashodi 104.011.970,00 95.178.270,00 91,51 

- u tome prihodi iz proračuna 82.969.265,00 66.808.448,00 80,52 

- u tome prihodi iz vlastite djelatnosti 15.133.179,00 14.074.119,00 93,00 

- ostali prihodi 5.909.526,00 14.295.703,00 241,91 

 
Struktura i višak prihoda poslovanja te stanje financijskih sredstava 

  

2014. 

u kunama 

2015. 

u kunama 

Indeks    

2015./2014.

PRIHODI POSLOVANJA  104.011.970,00 95.178.270,00 91,51 

Prihodi iz proračuna  82.969.265,00 66.808.448,00 80,52 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 
usluga i donacija 

15.133.179,00 14.074.119,00 93,00 

Kamate na oročena sredstva 206.297,00 188.502,00 91,37 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 
(školarine) 

5.625.249,00 9.258.012,00 168,39 

    

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  195.462,00 198.871,00 101,74 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (BILANCA) 2.812.756,00 -575.100,00 91,95 

STANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA    
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog 
razdoblja 

26.344.926,00 22.346.646,00 84,82 

Stanje novčanih sredstava na početku tromjesečja 25.950.887,00 26.344.926,00 101,52 

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 33.229.581,00 33.736.903,00 101,53 
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 32.835.542,00 37.735.183,00 114,92 
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Pregled važnijih stavaka rashoda 

Opis 
2014. 
u kunama 

2015. 
u kunama 

Indeks 
2015./2014. 

UKUPNI RASHODI 101.394.677,00 95.952.240,00 94,63 

Rashodi za zaposlene 66.565.989,00 64.549.838,00 96,97 

Rashodi za materijal i energiju 7.223.068,00 7.158.198,00 99,10 

Rashodi za usluge 10.533.096,00 11.099.172,00 105,37 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.886.369 3.959.198,00 81,03 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 

2.092.679,00 460.260,00 21,99 

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim 
objektima 

1.869.380,00 397.271,00 21,25 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 

2.720.929,00 3.399.926,00 124,95 

Ostali rashodi 5.587.789,00 5.226.639,00 93,54 

 

Prihvaća se „Financijsko poslovanje i imovina“ podaci o vrijednosti imovine i pokazatelji financijskog 
poslovanja za razdoblje od  1.1.2015. do 31.12.2015. 

 
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. 
Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Termostatirajuće mućkalice i tresilice, evidencijski broj BN131, 
povećava se vrijednost nabave za 18.000,00 kn i iznosi 25.400,00 kn bez PDV-a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 18.000,00 
kn i sada iznosi 32.803.430,00 kn bez PDV-a.  
 
Odluka o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava za primjenu e-učenja za akademsku godinu 
2015./2016. kako slijedi:   

- Natječaj za najbolji e-kolegij   10.000,00 kuna 
- Nabava računalne i audio vizualne opreme  20.000,00 kuna 
- Edukacija zaposlnika    10.000,00 kuna 
- Ukupno:      40.000,00 kuna 

 
Dodjeljuje se novčana nagrada za studentski rad na temu: „Izrada idejnog rješenja Centra za podršku 
studentima i karijerno savjetovanje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta“ 
Zrinki Maranić za prvo mjesto (25 bodova) dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna. 
Josipu Grgureviću, Mariju Spajiću, Ivani Šimag za drugo mjesto (14 bodova) dodjeljuje se novčana 
nagrada u ukupnom iznosu od 600,00 kuna. 
Miri Medović za treće mjesto (13 bodova) dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 400,00 
kuna. 
 

Točka 5. 
Prihvaća se suorganizatorstvo za simpozij „The international Symposium on Animal science” koji će se 
održati od 24. do 25. studenog 2016. na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.   
 

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

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
dr.sc. Aleksandra Perčin - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta. 
dr.sc. Branka Šakić Bobić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora/prvi izbor: 
dr.sc. Stjepan Pliestić, izvanredni profesor - od 8 uvjeta treba ispuniti 4, a ispunjava 7 uvjeta.  
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. Milan Mesić, 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;  
dr. sc. Aleksandra Perčin, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice 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. Zoran Grgić, 
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Branka Šakić Bobić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tajana Krička, prof.dr.sc. Dubravko 
Filipović, prof.dr.sc. Franjo Jović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet;  
dr. sc. Stjepan Pliestić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Marija Duvnjak, dipl.ing. 
„Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ-zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna 
kukuruza“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Anita Slavica, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc.Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte, 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.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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: izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof.dr.sc. Igor 
Jerković, Sveučilište u Zagrebu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Vinko Batinić, dipl.ing.agr. 
„Morfologija vimena kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i 
Hercegovini“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ivica Faletar, mag.ing.agr. 
„Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača 
ekoloških prehrambenih proizvoda“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, 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“ 
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof.dr.sc. Davor Romić, Ministarstvo poljoprivrede 
 
Ruđer Šimek, dipl.ing.  
„Genetska analiza svojstava kvalitete pšenice“ 
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. dr.sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Domagoj Barišić dipl. ing. agr. 
„Aktivnost 137Cs u medu kao pokazatelj njegove biogeokemijske dinamike u šumskom ekosustavu“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Neven Cukrov, viši znanstveni suradnik, Institut „Ruđer Bošković“ 
mentori: izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, dr.sc. Željko 
Grahek, viši znanstveni suradnik, Institut „Ruđer Bošković“ 
 
Bojan Rajčević, dipl.ing.agr. 
„Ocjena pogodnosti STICS modela za simuliranje izmijenjenih klimatskih faktora u proizvodnji uljanog 
lana“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Andrej Ceglar, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
3. prof.dr.sc. Ordan Čukaliev, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Fakultet za zemjodelski nauki i hrana 
Skopje 
mentori: prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof.dr.sc. Milan Mesić, 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Marija Duvnjak, dipl.ing. 
„Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ-zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna 
kukuruza“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Anita Slavica, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc.Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 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.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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: izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof.dr.sc. Igor 
Jerković, Sveučilište u Zagrebu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Točka 10. 
Na prijedloga i Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, prof.dr.sc. Sanja 
Sikora, dr.sc. Nataša Hulak;  
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Irina Tanuwidjaja, mag.ing. agroekologije, izabire se  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.  
 
Točka 11. 
Na prijedloga prijedloga i Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ivica Kisić, doc.dr.sc. Željka 
Zgorelec, prof.dr.sc. Milan Mesić; 
Luka Brezinščak, mag. ing. agr., izabire se  na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja, u zamjenu za 
doc.dr.sc. Ivanu Šestak koja je na rodiljnom dopustu.  
 
Točka 12. 
Na temelju  prijedloga i Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Maja Šćepanović, doc.dr.sc. Klara 
Barić, prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak; 
Valentina Šoštarčić, mag.ing.agr., izabire se 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić      
 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.                                                                                                                 


