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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 
8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 10. svibnja  2016.  
 
Točka 2. 
Kriteriji i razredbeni postupaka za upis na diplomske studije Agronomskog fakulteta u akademskoj 
godini 2016./2017. 
1. Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle  
   najmanje 180 ECTS bodova. 
2. Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50 
Razredbeni postupak 
A: Studiji : Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda i agroturizam, Genetika i 
oplemenjivanje životinja,Hortikultura, Hranidba životinja i hrana, Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i 
prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, Ribarstvo i lovstvo 
Vrednuje se: 
- uspjeh  na preddiplomskom studiju (prosječna ocjena studija) - do 500 bodova 
-  sukladnost završenog preddiplomskog studija za upis na diplomski studij  - do 500 bodova 
Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući slijedeće pravilo:  
 
završeni  preddiplomski studij  broj bodova 
preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu 
SuZ 

500 

neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog 
područja 

450 

preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog  područja 
srodnog studijskom programu 

400 

preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350 
preddiplomski stručni studij iz nekog drugog  srodnog 
studijskom programu 

300 

 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija za studij. 
B: Studij Agrobiznis i ruralni razvitak 
Razredbeni postupak temelji se na: 
   - vrednovanju uspjeha  na preddiplomskom studiju (prosječna ocjena studija) - do 500 bodova  
  -  provjeri znanja na razredbenom ispitu – do 500 bodova 
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 500 
bodova. 
C: Studij Fitomedicina 
- na studij se mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili  stručni studij iz područja 
poljoprivrede i pri tom stekli minimalno 12 ECTS bodova iz predmeta kojima se stječu znanja iz zaštite 
bilja (predmeti u kojima se stječu znanja iz fitofarmacije, entomologije (poljoprivredne zoologije), 
fitopatologije, herbologije i aplikacije pesticida 
Vrednuje se 
- uspjeh na završenom preddiplomskom studiju (prosječna ocjena i dužina trajanja studija)  - do 500 
bodova 
Bodovi se izračunavaju prema slijedećoj formuli: 
            Broj bodova = (prosječna ocjena x 100) x F 
Pri čemu je F faktor za vrijeme provedeno na preddiplomskom studiju,  a određuje se na slijedeći 
način:  
 
Vrijeme studiranja            F 
3 godine  1,0 
4 godine 0,9 
5 godina 0,8 
6 godina 0,7 
 
- sukladnost završenog preddiplomskog studija za upis na diplomski studij  - do 500 bodova. 



 2

Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući slijedeće pravilo: 
 
završeni  preddiplomski studij  broj bodova 
preddiplomski sveučilišni studij Zaštita bilja na Sveučilištu u 
Zagrebu Agronomskom fakultetu   

500 

preddiplomski sveučilišni studij Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet ostali BS studiji, Sveučilište J.J. 
Strossmayer Osijek, Poljoprivredni fakultet, ostali 
sveučilišni studiji iz područja poljoprivrede završeni u 
inozemstvu 

400 

Stručni studiji 250 
 
D: Studij Krajobrazna arhitektura 
Razredbeni postupak temelji se na: 
    - vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija) – do 400 bodova 
   -  provjeri znanja na razredbenom ispitu do 600 bodova  
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 600 
bodova. 
E. Studij Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro) 
Vrednuje se 
- uspjeh na preddiplomskom studiju 
- znanje engleskog jezika  (potreban minimalno B2 stupanj prema CEFR) 
- motiviranost (motivacijsko pismo)  
 
Odluka o naknadama za usluge u akademskoj godini 2016./2017.  
 

Naplata troškova redovitim studentima                            u kunama 
Troškovi upisa u 1. godinu studija 350,00 
Troškovi upisa u više godine studija 300,00 
Troškovi dodatne provjere   
- Krajobrazna arhitektura 

 
300,00 

Troškovi završetka studija 
- preddiplomski studij 
- diplomski studij 

 
250,00 
330,00 

Duplikat indeksa 100,00 
Duplikat -xica 50,00 
Ponovno izdavanje AAI identiteta 20,00 
Molba 20,00 
  
Naplata troškova osobama koje nisu u statusu redovitog studenta 
- prijepis ocjena stari studijski programi do 
  ak.god. 2005./2006. 

50,00 

- prijepis ocjena studijski programi od. ak. god. 
  2005./2006. 

20,00 

- duplikat diplome 200,00 
- ovjera diplome 20,00 
- razne potvrde (za zapošljavanje, reguliranje 
zdravstvenog osiguranja, za ostvarivanje 
poreznih olakšica, za prijelaz na drugo visoko 
učilište, za nastavak školovanja na 
poslijediplomskom studiju, za druge osobne 
potrebe) 

50,00 

  
Plaćanje školarine na 4 rate  
1. rata po potpisu ugovora  
2. rata 15.1.2017. 
3. rata 15.6.2017. 
4. rata  1.9.2017. 

 
 
Odluka o oslobađanju participacije školarine za prenošenje neobranjenog diplomskog rada pri upisu u 
akademsku godinu 2016./2017. 
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Studenti (apsolventi) koji su prvi puta upisali prvu godinu diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta akademske godine 2013./2014. i 2014./2015.  oslobođeni su plaćanja 
participacije troškova prenošenja neobranjenog diplomskog rada (30 ECTS bodova), pod uvjetom da 
prilikom upisa u akademsku godinu 2016./17. imaju uredno izvršene sve ostale  obveze predviđene 
planom i programom studija (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, prijavljena i prihvaćena tema 
diplomskog rada). 
Studenti koji su diplomski studij upisali prije akademske godine 2013./14. mogu ostvariti prava iz točke 
I. ukoliko su imali evidentirano mirovanje studija te ukoliko vrijeme trajanja njihovog studija nije dulje 
od dvostrukog vremena propisanog trajanja studija (četiri godine). Vrijeme mirovanja ne računa se u 
vrijeme trajanja studija.  
 
Odluka kojom se utvrđuje raspodjela sredstava za unaprjeđenje nastave po zavodima za akademsku 
godinu 2015./2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – 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. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje: 

Zavod 
iznos u 
kunama 

sati izvedene 
nastave 

Zavod za sjemenarstvo  3.082,11  387 
Zavod za marketing u poljoprivredi  3.093,06  414 
Zavod za herbologiju  3.416,16  439 
Zavod za informatiku i matematiku  4.090,52  549 
Zavod za mikrobiologiju  5.736,19  743 
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu  5.680,73  745 
Zavod za mljekarstvo  5.868,08  805 
Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo  4.292,89  826 
Zavod za opću proizvodnju bilja  4.957,60  917 
Zavod za kemiju  7.384,28  925 
Zavod za melioracije  5.926,29  942 
Zavod za poljoprivrednu botaniku  6.248,42  946 
Zavod za povrćarstvo  6.012,83  965 
Zavod za pedologiju  7.087,18 1004 
Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj  5.042,52 1011 
Zavod za fitopatologiju  6.903,72 1036 
Zavod za mehanizaciju poljoprivrede  5.305,71 1117 
Zavod za hranidbu životinja  7.105,92 1153 
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju  8.818,73 1387 
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo  8.636,32 1401 
Zavod za ishranu bilja  10.738,53 1470 
Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku  8.286,71 1539 
Zavod za voćarstvo  8.469,72 1575 
Zavod za opće stočarstvo  8.858,96 1735 
Zavod za specijalno stočarstvo  8.970,67 1749 
Zavod za poljoprivrednu zoologiju  10.054,44 1750 
Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i 
transport  

9.948,21 1760 

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i 
vrtnu umjetnost  

9.241,73 1884 

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja  10.741,77 1988 



 4

Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Mihaele 
Britvec, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Jozo Franjić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Zorana 
Lukovića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1.  prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

   2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   3. prof.dr.sc. Goran Kušec, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Maje 
Čačija, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
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 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tatjane 
Dobroslavić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1.  prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2.  prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3.  doc.dr.sc. Sanja Tomšić, Sveučilište u Dubrovniku 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Mariji Romić za održavanje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geološkom odsjeku, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi na 
izbornom kolegiju Biogeokemija u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. 
 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec Pintarić dužnosti članice Vijeća preddiplomskog 
studija Zaštita bilja, na osobni zahtjev. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Marija Bujan članicom Vijeća preddiplomskog studija Zaštita bilja. 
 
Prihvaća će prijedlog Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. 
 
 

 Ime i prezime Kategorija 
rada 

Naslov rada Mentor Ocjena

1. Matea Petar, 
Mislav Kontek 

(a) Nagrada 
za individualni 
znanstveni i 
umjetnički rad 

Morfološke karakteristike 
korijenovog sustava 
pšenice i njihova uloga u 
usvajanju fosfora 
 

prof. dr. sc.  
Milan Poljak 

4,81 

2. Petra Škrlec (a) Nagrada 
za individualni 
znanstveni i 
umjetnički rad 

Primjena WinSEEDLE™ 
sustava u morfološkoj 
karakterizaciji sjemenki 
marelice  
(Prunus armeniaca L.) 
 

izv. prof. dr. sc.  
Martina 
Skendrović 
Babojelić 

4,50 

3. Nevena Opačić, 
Anja Šagud, 
Antonia Skomrak, 
Josipa Đurak, 
Fabijan Kos 
 

(b) Nagrada 
za timski 
znanstveni i 
umjetnički rad 

Mladi izdanci 
(„microgreens“) - brzo 
dostupan izvor minerala 

doc. dr. sc.  
Sanja Fabek 

4,72 
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Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Saše Prđuna, dipl.ing. za razdoblje od travnja 2015. do 
travnja 2016., mentor izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo. 
 
Zaključci Odbora za znanost o Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; Nacrtom 
Pravilnika potiče se znanstvena izvrsnost što je sukladno Strategiji znanstveno istraživačke djelatnosti 
Agronomskog fakulteta.  
U dijelu teksta članak 16. točka 1. potrebno je dodati:  
U postupku izbora Povjerenstvo će uzimati u obzir cjelokupni znanstveni opus pristupnika neovisno o 
njegovoj znanstvenoj produkciji ostvarenoj nakon prethodnog izbora. 
Naslov tablice 12. treba glasiti: „potreban ukupan broj bodova za izbor u znanstveno zvanje“ 
Članak 16. točka 8. Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu ili zborniku 
radova može se ostvariti najviše ½ potrebnog broja bodova određene skupine ukoliko se ne radi o 
znanstvenim časopisima zastupljenim u prvom (Q1) odnosno drugom Q2) kvartilu. Nakon duge rasprave 
pristupilo se glasovanju te je većinom glasova (7/11) prihvaćen izvorni prijedlog. 
Članak 16. točka 11. unutar kategorije “Glavni autor” predlaže se bodovno stimulirati i razlikovati prvog 
autora s dodatnih 0,1 bod. 
Članak 41. ne navodi prijelazno razdoblje za djelatnike koji iz zvanja znanstvenog savjetnika idu u 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
Za osobe zatečene u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika odnosno redovitog profesora 
na dan 30. srpnja 2013. ponovni se izbor provodi kao i prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Osobe 
koje su u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izrabrane nakon 30. srpnja 2013. u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju se izabiru na temelju predloženog Pravilnika. 
Članak 41. ne navodi prijelazno razdoblje za djelatnike koji iz zvanja znanstvenog savjetnika idu u 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
Za osobe zatečene u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika odnosno redovitog profesora 
na dan 30. srpnja 2013. ponovni se izbor provodi kao i prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Osobe 
koje su u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izrabrane nakon 30. srpnja 2013. u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju se izabiru na temelju predloženog Pravilnika. 
Znanstvene knjige pripadaju uvjetima Rektorskog zbora 
Arhitektonski/urbanistički/krajobrazni projekt nagrađen na javnim natječajima ili predstavljen na 
izložbama s recenziranim radovima te izrađene krajobrazne osnove, studije i podloge u donesenim 
prostornim planovima ili planovima upravljanja zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke 
mreže Natura 2000 verificirane izdavanjem mišljenja i suglasnosti od javnopravnih tijela vrednuju se kao 
znanstveni radovi druge skupine (a2). Broj priznatih projekata ne može biti veći od 1/2 ukupnog broja 
bodova ostvarenih objavljivanjem radova druge skupine (a2). 
Prijedlog Odbora u vezi članka 16. točke 8. za znanost se ne prihvća, uz prijedloge Odbora uvrstiti će se 
i članak 16. točka 8.  
 

Točka 4. 
Prihvaća  se Izmjena i dopuna  Plana  nabave  Sveučilišta  u   Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  za  
2016. godinu. Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2016. sada iznosi 32.618.730,00 kuna bez PDV-a. 
 
Studentu Vedranu Krevhu dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna) na ime 
korištenja autorskih radova za promidžbu „Dani karijera“ Fakulteta. 
 
Daje se suglasnost na prijedlog parcelacije koji je izradila tvrtka 3lhd iz Zagreba, za formiranje nove 
parcele u svrhu osiguranja servisnog puta za potrebe novog studentskog restorana koji se gradi na dijelu 
parcele 696 k.o. Maksimir. 
 

Točka 5.  
Nositeljima modula koji su održavali nastavu unutar modula prijavljenih na Natječaj Sveučilišta u 
Zagrebu za izradu programa i izvođenja nastave na stranom jeziku za akademsku godinu 2014./2015. 
dodijelit će se naknada u iznosu od 1.000,00 kn po ECTS bodu. 
Za module koji su bili izvođeni te prijavljeni na Natječaj prethodnih akademskih godina (2010./2011. - 
2013./2014.) dodijelit će se naknada u iznosu od 500,00 kn po ECTS bodu. Sredstva su osigurana 
putem Fonda za međunarodnu suradnju. 
 

Točka 6.  
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika: 
znanstvenog suradnika 
1. dr.sc. Lidija Svečnjak  
2. dr.sc. Marija Špehar 
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3. dr.sc. Monika Zovko 
4. dr.sc. Toni Safner  
višeg znanstvenog suradnika 
1. dr.sc. Janja Filipi 
2. dr.sc. Marica Dražić 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
dr.sc. Ana Kaić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Boris Lazarević - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Dubravko Škorput - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Goran Andlar - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 2 uvjeta, 
dr.sc. Igor Palčić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 2 uvjeta, 
dr.sc. Ines Hrdalo - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Ivan Širić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Ivana Vitasović Kosić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Kristina Batelja Lodeta - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Kristina Krklec - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Marin Mihaljević Žulj - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Milna Tudor Kalit - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 2 uvjeta, 
dr.sc. Tomislav Karažija - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Zvjezdana Marković - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 4 uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice:   
dr.sc. Branka Aničić - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 8 uvjeta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
Izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Kineziologija – 
kineziološka edukacija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Doc.dr.sc. Biserka Kolarec, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora/reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, prof.dr.sc. Boro 
Mioč, prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
dr. sc. Ana Kaić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Stočarstvo, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Tomislav 
Ćosić, prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr. sc. Boris Lazarević, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na  temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, prof.dr.sc. Boro 
Mioč, prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
dr. sc. Dubravko Škorput, 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: prof.dr.sc. Branka Aničić, prof.dr.sc. Ognjen 
Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, doc.dr.sc. Petra Pereković 
dr. sc. Goran Andlar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Krajobrazna 
arhitektura, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, izv.prof.dr.sc. 
Ana Jeromel, izv.prof.dr.sc. Sanda Rončević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
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dr. sc. Igor Palčić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Vinogradarstvo i 
vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Branka Aničić, prof.dr.sc. Ognjen 
Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, doc.dr.sc. Iva Rechner Dika 
dr. sc. Ines Hrdalo, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Krajobrazna 
arhitektura, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, doc.dr.sc. Miljenko 
Konjačić, prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr. sc. Ivan Širić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekologija i zaštita 
okoliša, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Ivica Ljubičić, doc.dr.sc. Sandro 
Bogdanović, izv. prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr. sc. Ivana Vitasović Kosić, 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.  Zlatko Čmelik, izv.prof.dr.sc. Đani 
Benčić, doc.dr.sc. Mira Radunić, Institut za melioracije krša, Split 
dr. sc. Kristina Batelja Lodeta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mladen Juračić Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, izv.prof.dr.sc. Jasenka Sremac, izv.prof.dr.sc. Dražen Perica, 
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju 
dr. sc. Kristina Krklec, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Geologija, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju  Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, prof.dr.sc. Edi 
Maletić, prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
dr. sc. Marin Mihaljević Žulj, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Neven Antunac, prof.dr.sc. Ante 
Ivanković, prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
dr. sc. Milna Tudor Kalit, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Mljekarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Tomislav 
Ćosić, prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr. sc. Tomislav Karažija, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, doc.dr.sc. 
Darko Preiner, izv.prof.dr.sc. Dunja Leljak Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 
dr. sc. Zvjezdana Marković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva prof. Dušan Ogrin, professor emeritus, Biotehniška Fakulteta 
Univerze v Ljubljani, akademik prof.dr.sc. Frane Tomić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Boris Morsan Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
dr. sc. Branka Aničić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz Umjetničkog područja, znanstvenog polja: Likovne umjetnosti, znanstvene 
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grane: Krajobrazna arhitektura (umjetnički dio – krajobrazno oblikovanje), Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Boris Neljak, prof.dr.sc. Mirna 
Andrijašević, prof.dr.sc. Igor Jukić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Kineziologija – 
kineziološka edukacija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Boris Guljaš, prof.dr.sc. Damir Bakić, 
prof.dr.sc. Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
doc.dr.sc. Biserka Kolarec, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Mr.sc. Ante Rako  
„Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Irena Gregurec-Tomiša, dipl.ing.agr. 
„Fauna cikada( Auchenorrhyncha) vektora fitoplazmi vinove loze u Koprivničko-križevačkoj županiji“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. izv.prof.dr.sc. Edyita Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
3. prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
OsijekuPrihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor prof. dr. 
sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Gordana Duvnjak, dipl.ing.agr. 
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet   
3. dr.sc. Marica Dražić, znanstvena suradnica, Hrvatska poljoprivredna agencija 
i predlažu mentori: 
1. doc.dr.sc. Dalibor Bedeković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
 
Jurica Primorac, dipl.ing.agr. 
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima 
abiotskog stresa 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. dr.sc.  Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.  
 
Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr. 
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
mentor: doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 9. 
Prihvaća se Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2015., iznijeti su podaci 
po područjima djelovanja za navedeno razdoblje; 
- Ustroj i organizacija Fakulteta 
- Zaposlenici Agronomskog fakultet 
- Stručna sprema zaposlenika 
Znanost 
- Znanstveni novaci 
- Znanstvena i stručna postignuća 
- Ukupna znanstveno-istraživačka i stručna postignuća djelatnika Agronomskog fakulteta u 2015.    
  godini i prethodnim izvještajnim razdobljima 
Međunarodna suradnja 
- Međunarodna suradnja 
- Ured za međunarodnu suradnju 
- Studentska mobilnost 
- Radionice, skupovi i seminari u (su)organizaciji AFZ-a 
- Mobilnost nastavnika i studenata 
Nastava i studenti 
- Broj studenata na preddiplomskim studijima 
- Broj studenata na diplomskim studijima 
- Udio studenata koji dolaze s drugih visokih učilišta u ukupnom broju upisanih studenata na   
  poslijediplomskim doktorskim i specijalističkim studijima AFZ 
- dodijeljene su Rektorove i Dekanove nagrade za najbolji studentski rad 
Poslovodstvo i financije 
- Visina i struktura prihoda u 2014.-2015.  
- Visina i struktura rashoda u 2014.-2015. 
- Plan poslovanja za 2015./2016.  
 
Točka 10. 
Imenuje se prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić zamjenicom članice Vijeća biotehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasminke Karoglan Kontić, umjesto prof.dr.sc. Davora Romića koji 
je imenovan na državnu dužnost ministra poljoprivrede. 
 
Točka 11. 
Osniva se Povjerenstvo za WEB stranicu Fakulteta. 
Za članove povjerenstva imenuju se: doc. dr. sc. Ivica Kos, prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. 
Stjepan Pliestić, dr.sc. Sanja Radman, doc.dr.sc. Martna Skendrović-Babojelić, izv.prof.dr.sc. Sandra 
Voća, doc.dr.sc. Darko Vončina, doc.dr.sc. Josip Juračak, Ivana Prosinečki, dipl.ing., Petra 
Doležalova, mag.iur. Glavna urednica je izv.prof.dr.sc. Nina Toth. 
 
Točka 12. 
Prihvaća se Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju. 
 
Točka 13. 
Raspisuje se  javni natječaja za izbor polijedoktoranda na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na istraživačkom projektu HRZZ(IP-11-2013-9070) 
„Utilisation of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics“ voditelj projekta: 
prof.dr.sc. Ino Čurik. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Strahil Ristov, znanstveni savjetnik Institut „Ruđer Bošković” 
3. doc.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Edyta Đermić, izv.prof.dr.sc. 
Snježana Topolovec-Pintarić i izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević; 
Katarina Martinko, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Fitomedicina, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za fitopatologiju. 
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Točka 15. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Marko Vinceković, izv.prof.dr.sc. 
Marija Bujan i doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak; 
Marko Viskić, mag. primjenjene kemije, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Agrokemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za kemiju. 
 
Slaven Jurić, mag. nutricionizma, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Agrokemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za kemiju. 
 

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


