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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  

9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 7. lipnja  2016. 
 
Točka 2. 
Prihvaća se akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2016./2017. 
početak nastave       3.10.2016. 
Dan neovisnosti       8.10.2016. 
Svi sveti        1.11.2016. 
izvanredni ispitni rok                2.11.2016. - 15.12.2016. 
Božić        25.12.2016. 
Sveti Stjepan       26.12.2016. 
božićni i novogodišnji blagdani     27.12.2016.- 6.1.2017. 
Nova Godina           1.1.2017. 
Bogojavljanje ili Sveta tri kralja         6.1.2017. 
završetak nastave u zimskom semestru                 27.1.2017. 
početak zimskog ispitnog roka        30.1.2017. 
završetak zimskog ispitnog roka       24.2.2017. 
početak nastave u ljetnom semestru       27.2.2017. 
izvanredni ispitni rok                  27.3.2017.- 12.5.2017. 
Uskrs           16.4.2017. 
Uskrsni ponedjeljak ili drugi dan Uskrsa      17.4.2017. 
Praznik rada            1.5.2017. 
završetak nastave u ljetnom semestru         9.6.2017. 
tjedan bez nastave-priprema za ispitni rok       12.6.2017. - 16.6.2017. 
Tijelovo           15.6.2017. 
početak ljetnog ispitnog roka         19.6.2017. 
Dan antifašističke borbe         22.6.2017. 
Dan državnosti           25.6.2017. 
završetak ljetnog ispitnog roka         14.7.2017. 
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti         5.8.2017. 
Velika Gospa           15.8.2017. 
početak jesenskog ispitnog roka        21.8.2017. 
završetak jesenskog ispitnog roka        15.9.2017. 
 
 
Imenuju se prof.dr.sc. Branka Aničić, izv.prof.dr.sc. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., izv.prof.dr.sc. 
Damir Ljubotina članovima Povjerenstva za provedbu dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti 
za upis na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u akademskoj godini 2016./2017. 
 
Razvojna radna mjesta: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanja: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Stočarstvo u Zavodu za specijalno stočarstvo, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša u Zavodu za opću proizvodnju bilja, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Gordana Pehnec, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 
3. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša u Zavodu za opću proizvodnju bilja, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski 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 u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, 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. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, 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. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirna Ćurković Perica, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Pokreće se postupka reizbora doc.dr.sc. Sonje Butula, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Krajobrazna arhitektura, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Petra Pereković, 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. Lune 
Maslov Bandić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
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. Marko Močibob, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Nastava: 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću za održavanje vježbi u ljetnom semestru akademske 
godine 2015./2016., iz predmeta Osnove tloznanstva, 15 sati vježbi na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geološkom odsjeku. 
 
Daje se suglasnost dr. sc. Tomislavu Karažiji za izvođenje nastave u akademskoj godini 2016./2017., 
iz predmeta Ishrana bilja, 30 sati predavanja u zimskom semestru diplomskog studija Šumarstvo, 
smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem na  Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom 
fakultetu. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka članicom Vijeća diplomskog studija Agroekologija. 
 

 Točka 3. 
 Izvješće o radu znanstvene novakinje Dore Tomić, mag.ing.prosp.arh. za razdoblje od travnja 2015. Do 
 travnja 2016., mentorice doc.dr.sc. Sonje Butula. 
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Točka 4. 
Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.  
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 7.520,00 kn i 
sada iznosi 32.626.250,00 kn bez PDV-a.  
 
Prihvaća se  Izvješće o financijskom poslovanju zavoda Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
2015. Godinu. 
 
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. Ivan Juran 
dr.sc. Jelena Gadže 
višeg znanstvenog suradnika 
dr.sc. Klara Barić 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
dr.sc. Aleš Vokurka - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Ante Galić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Dragica Šalamon - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Jana Šic Žlabur - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta, 
dr.sc. Maja Ferenčaković - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 4  uvjeta, 
dr.sc. Vanja Jurišić - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 4 uvjeta, 
dr.sc. Željko Andabaka - od 4 uvjeta treba ispuniti 2, a ispunjava 3 uvjeta. 
dr. sc. Borka Bobovec, od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 2 uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora/ice: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
prof.dr.sc. Božena Barić - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 8 uvjeta, 
prof.dr.sc. Zlatko Čmelik - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 7 uvjeta, 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 7 uvjeta, 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 9 uvjeta, 
prof.dr.sc. Vjekoslav Par - od 12 uvjeta treba ispuniti 6, a ispunjava 8 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. Marija Pecina, dr.sc. Vinko Kozumplik, 
professor emeritus, prof.dr.sc. Sonja Marić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet; 
dr. sc. Aleš Vokurka, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Genetika i 
oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na  te 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. Ana-Marija Jagatić Korenika, 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 u sastavu: prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, prof.dr.sc. Dubravko 
Filipović, prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Ante Galić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Poljoprivredna 
tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Alen Džidić, prof.dr.sc. Miroslav 
Kapš, doc.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Dragica Šalamon, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Nadica Dobričević, izv.prof.dr.sc. 
Sandra Voća, prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet; 
dr. sc. Jana Šic Žlabur, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ino Čurik, prof.dr.sc. Miroslav Kapš, 
doc.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;  
dr. sc. Maja Ferenčaković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tajana Krička, izv.prof.dr.sc. Neven 
Voća, doc.dr.sc. Alan Antonić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Vanja Jurišić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: 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. Željko Andabaka, 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: izv.prof.dr.sc. Ivan Mlinar Sveučilište u Zagrebu 
Arhitektonski fakultet, prof.dr.sc. Nenad Lipovac, prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet;  
dr. sc. Borka Bobovec, izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 
područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Arhitektura i urbanizam, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: dr.sc. Zvonimir Ostojić, professor emeritus, dr.sc. 
Bogdan Cvjetković, professor emeritus, prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Božena Barić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Ivica Kisić, 
prof.dr.sc. Franci Štampar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; 
dr. sc. Zlatko Čmelik, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Voćarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju  Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Ana Pospišil, 
prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;  
dr. sc. Ines Han Dovedan, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Ukrasno bilje, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, prof.dr.sc. Edi 
Maletić, akademkinja Sibila Jelaska, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Na temleju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav Treer, prof.dr.sc. Tajana 
Krička, prof.dr.sc. Jernej Turk, Univerza v Mariboru, Fakultet za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Slovenija; 
dr. sc. Vjekoslav Par, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekonomika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Magdalena Zrakić, mag.ing.agr. 
„Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada:  
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Lana Filipović, mag.ing.agr 
„Modifikacija  biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i 
saliniteta tla“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada : 
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, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani 
mentor: prof.dr.sc. Davor Romić, Ministarstvo poljoprivrede RH 
 
Domagoj Stupić, dipl. ing. 
„Problemi u oplodnji cv. Grk (V. vinifera L.) i utjecaj na kakvoću grožđa i vina“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Sandro Bogdanović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Nenad Malenica, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.pof.dr.sc. Dunja Leljak- Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Ante Marić dipl. ing. 
„Osjetljivost sorata šljive (Prunus domestica L.) na važne štetnike ploda i lista“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mladen Zovko, dipl.ing.agr. 
„Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dva ekološki različita uzgojna 
područja“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Tihomir Milićević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Tihomir Milićević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivan Ostojić,Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Magdalena Zrakić, mag.ing.agr. 
„Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada:  
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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 
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2. prof. dr. sc. Emil Erjavec, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
 
Točka 10. 
Rukopis pod nazivom:“Kvaliteta voća, povrća i prerađevina – priručnik za vježbe“ autora: dr.sc. Jana 
Šic Žlabur, izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, prof.dr.sc. Nadica Dobričević, odobrava se korištenje naziva 
priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopis pod nazivom:“Uvod u mikroekonomiju“ autora: prof.dr.sc. Vjekoslav Par, doc.dr.sc. Branka 
Šakić Bobić, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 11. 
Izmjena zaglavlja memoranduma Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog  fakulteta, novi izgled je: 
 

Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet 

University of Zagreb 
Faculty of Agriculture 

 
Osniva se Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Točka 12. 
Godišnje nagrade, odlikovanja i slična javna priznanja Fakulteta dodjeljuju se: 
prof.dr.sc. Ivanu Pejiću dodjeljuje se Povelja Fakulteta,  
prof.dr.sc. Dubravki Samaržija i  izv.prof.dr.sc. Marini Piria dodjeljuje se Medalja Fakulteta, 
doc.dr.sc. Kristini Kljak dodjeljuje se Godišnja nagrada za uzoran rad i poseban vrijedan doprinos u 
radu za promidžbu i dobrobit fakulteta u kategoriji: zaposlenici koji sudjeluju u znanstveno-istraživačkoj 
djelatnosti za poticanje znanstvene izvrsnosti mladim istraživačima do 35 godine života,  
dr. sc. Lidiji Svečnjak dodjeljuje se Godišnja nagrada za uzoran rad i poseban vrijedan doprinos u 
radu za promidžbu i dobrobit fakulteta u kategoriji: zaposlenici koji sudjeluju u znanstveno-istraživačkoj 
djelatnosti za poticanje znanstvene izvrsnosti stariji od 35 godina života.  
Mariji Gadža, dipl.ing., Dragici Miletić i Ivi Dugandžiji dodjeljuje se Godišnja nagrada za uzoran rad i 
poseban vrijedan doprinos u radu za promidžbu i dobrobit fakulteta u kategoriji: ostali zaposlenici. 
Nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se: 
„Uzgoj i korištenje goveda“ – voditelja prof.dr.sc. Ante Ivankovića 
„Kakvoća i prerada mesa“ – voditelja doc.dr.sc. Ivice Kosa. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Klara Barić, prof.dr.sc. Dubravko Filipović i 
doc.dr.sc. Maja Šćepanović;  
Josip Lakić, mag.ing.agr. izabire se 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. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Vitomir Grbavac, prof.dr.sc. Dubravko Filipović i 
doc.dr.sc. Biserka Kolarec;  
Damjan Jojić mag.oec. izabire se 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. 
 
Točka 15. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Ivan Šimunić i 
izv.prof.dr.sc. Marija Romić; 
Ivona Žiža, mag.ing.agr. izabire se 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. 
 
Točka 16. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Zlatko Grbeša i 
izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar; 
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dr. sc. Marija Duvnjak izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorandica, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Hranidba životinja, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za hranidbu životinja. 
 
 
 
 

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


