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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 
10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 5. srpnja  2016.  
  
Točka 2. 
Na preddiplomskim studijima se nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture dodjeljuje opterećenje od 0,5 
ECTS bodova/semestru, ukupno 2 ECTS boda.  
Na diplomskim studijima - opterećenje Diplomskog rada od 30 ECTS bodova preraspodjeljuje se na 
način da se u 2. semestru upisuju 2 ECTS boda, a u 4. preostalih 28 ECTS bodova. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja: 
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: 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. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, 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  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, 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. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ramona Franić, 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  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za poljoprivrednu 
botaniku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. 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 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, 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  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Stočarstvo, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i 
specijalnu zoologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. 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. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, 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: 
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1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Vinko Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, 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. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Drago Šubarić Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-biotehnološki  
    fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor prvi izbor, 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. dr.sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Sonja Vila, 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 prvi izbor, 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. dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, 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 prvi izbor, 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. prof.dr.sc. Dragutin Petošić, , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. akademik Mladen Juračić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, 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. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Pero Mijić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Fitomedicina, u Zavodu za herbologiju, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za mikrobiologiju, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Lidija Kozačinski, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za poljoprivrednu botaniku, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 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: 
1. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Tihana Teklić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Agrokemija, u Zavodu za kemiju, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, 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: Mljekarstvo, u Zavodu za mljekarstvo, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Samir Kalir, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Ekonomika na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za menadžment i ruralno 
poduzetništvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje na osobni zahtjev: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Alena 
Džidića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
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1. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Davor Kralik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 131-03/13-02/74; URBROJ: 251-71-01-13-1 od 
9.4.2013. o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. 
sc. Marka Peteka, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Marija Horvatić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje na osobni zahtjev za pristupnike izvan Fakulteta: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Kristine 
Gršić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Miroslav Čavlek, znanstveni savjetnik, Duhanski institut, Zagreb 
 
Nastava 
Imenuje se doc.dr.sc. Ivana Vitasović Kosić nositeljicom predmeta „Fitocenologija“ preddiplomskog 
studija Krajobrazna arhitektura, prva godina 2. semestar. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Tomislav Karažija nositeljem predmeta: 
 „Ishrana bilja“ preddiplomskog studija Biljne znanosti, prva godina 2. semestar, 
„Gnojiva i gnojidba“ diplomskog studija Agroekologija, prva godina 1. semestar. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Klaudija Carović Stanko članicom Vijeća preddiplomskog studija Ekološka 
poljoprivreda. 
 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću korištenje slobodne studijske godine 2016./2017. 
(Sabbatical). 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Alenu Džidiću korištenje slobodne studijske godine 2016./2017. 
(Sabbatical). 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Stjepanu Situ korištenje slobodne studijske godine 2016./2017. 
(Sabbatical). 
 
Utvrđuje se visina participacije u troškovima studija na studijskom programu InterEnAgro u iznosu od 
17.500,00 kn (sedamnaest tisuća petsto kuna) za akademsku godinu 2016./2017. 
Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije plaćaju 50% od ukupnog 
iznos školarine. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet odobrit će stipendije za participiranje troškova školarine 
najboljim studentima državljanima Republike Hrvatske na temelju natječaja.  
 

Točka 3. 
Raspisuje se  javni natječaja za izbor polijedoktoranda na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ  “Razvoj 
sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.)”  voditelj projekta: doc.dr.sc. Darko Preiner. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
U razdoblju od 11. srpnja 2016. do 1. kolovoza 2016. te od 29. kolovoza do 31. listopada 2016. provest 
će se redovita revizija fonda knjižnične građe u Centralnoj agronomskoj knjižnici. 
Za provođenje redovite revizije fonda knjižnične građe u Centralnoj agronomskoj knjižnici osniva se 
Povjerenstvo u sastavu: 
1. mr. sc. Vanja Masnov – predsjednica Povjerenstva 
2. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić – član 
3. Martina Đurinski Kunović, dipl. bibl. –članica 
4. Valentina Bezek, dipl. bibl. – članica 
5. Graciela Sivončik Matanić, dipl. ing. – članica 
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Zadaće Povjerenstva su pripremanje građe i dokumentacije; provođenje postupka revizije; utvrđivanje 
stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti; utvrđivanje posljedica nastalih 
uporabom knjižnične građe. 
Povjerenstvo je dužno po obavljenoj reviziji predati zapisnik o reviziji, prijedlog o otpisu s popisom 
građe za otpis s prijedlogom o načinu postupanja s otpisanom građom Fakultetskom Vijeću. 
Voditeljica knjižnice dužna je o početku i trajanju postupka revizije unaprijed obavijestiti korisnike i 
odrediti rok za povrat građe koja nije na vrijeme vraćena, tijekom revizije omogućiti vraćanje knjižnične 
građe, a rad s korisnicima prilagoditi postupku provođenja revizije. 
 

Točka 4. 
Prihvaća se  Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne nabave. 
Prihvaća se izmjena i dopuna slijedećih stavki u Planu nabave za 2016. godinu; 
Brisanje stavke predmeta nabave: Laboratorijska oprema-elementarni analizator, evidencijski broj 
MV011, u vrijednosti nabave 270.000,00 kn bez PDV-a, 
Uvođenje novog predmeta nabave: Laboratorijska oprema-elementarni analizator rabljeni, evidencijski 
broj nabave: BN130A, u vrijednosti nabave 195.000,00 kn bez PDV-a, 
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave smanjuje se ukupna vrijednost nabave za 75.000,00 kn 
i sada iznosi 32.551.250,00 kn bez PDV-a.  
 

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. Luna Maslov Bandić 
dr.sc. Maja Čačija  
znanstvenog savjetnika 
dr.sc. Mihaela Britvec 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
dr.sc. Darija Lemić -  od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta 
dr.sc. Joško Kaliterna - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta 
dr.sc. Toni Safner - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta 
dr.sc. Željaka Mesić - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta 
dr.sc. Lidija Svečnjak - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta 
dr.sc. Monika Zovko - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) 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. Renata Bažok, prof.dr.sc. Božena 
Barić, prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Darija Lemić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, izv.prof.dr.sc. 
Edyta Đermić, prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku;  
dr. sc. Joško Kaliterna, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, prof.dr.sc. Damir 
Kovačić, prof.dr.sc. Sanda Renko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet; 
dr. sc. Željka Mesić, 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. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Snježana 
Kereša, prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
dr. sc. Toni Safner, 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. 
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Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, prof.dr.sc. Ivica 
Aničić, prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet; 
dr. sc. Lidija Svečnjak, 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: izv.prof.dr.sc. Marija Romić, izv.prof.dr.sc. Gabrijel 
Ondrašek, prof.dr.sc. Marina Pintar, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet; 
dr. sc. Monika Zovko, 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. 
 

Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Lana Filipović, mag.ing.agr 
„Modifikacija  biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i 
saliniteta tla“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Helena Grčman, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani 
mentor: prof.dr.sc. Davor Romić, Ministarstvo poljoprivrede RH 
 
Vladimir Levak, dipl.oec. 
„Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske“Prihvaća se predloženi rad 
kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. Krunoslav Zmajić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
mentor: izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mr.sc. Ante Rako 
„Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom 
zrenja“prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
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 fakultet 
 
Domagoj Stupić, dipl. ing. 
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
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: prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  
              izv.pof.dr.sc. Dunja Leljak- Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Zrinka Drmić, dipl.ing. 
„The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae): life cycle, 
ecology and area wide control by mass trapping“ 

“Repina pipa (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae): životni ciklus, ekologija i 
suzbijanje na velikim površinama masovnim ulovom” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Miklós Tóth, Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian 
    Academy of Sciences 
3. prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Renata Bažok,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Goran Jakšić, prof. fizike, univ.spec.agr.  
„Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto–kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u 
Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Davor Zanella, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
3. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: izv. prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
             dr. sc. Margita Jadan, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković 
 
Andrijana Kegalj, dipl. ing med. biokem. 
„Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada 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 
mentori: prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
             izv.prof. dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu 
 
Marina Tomić, mag.ing.agr. 
„Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc.Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

mentor: prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Marija Vrdoljak, dipl. ing agr. 
„Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju 
funkcionalnih svojstava sira iz mišine“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc.  Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. dr.sc. Nataša Mikulec, znanstvena savjetnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
             prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Domagoj Barišić, dipl. ing. agr. 
„Aktivnost 137Cs u medu kao pokazatelj njegove biogeokemijske dinamike u šumskom ekosustavu“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
izv. prof. dr. sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Željko Grahek, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković 
 
Gordana Duvnjak, dipl. ing. agr. 
„Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc. dr. sc. Zlata Kralik, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Saša Prđun mag. ing. agr. 
„Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda mandarine unshiu (Citrus 
unshiu Marc.)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Dražić, znanstvena suradnica, Hrvatska poljoprivredna agencija 
3. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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i predlažu mentori: izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
                            prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Nikola Tomljenović, dipl.ing.agr. 
„Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa Canina L.)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof.dr.sc. Fuad Gaši,Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 
3. doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
                            prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana Žgomba Maksimović, mag.ing.agr. 
„Karakterizacija mikrobiote spontano fermentiranih kobasica od divljači“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentor: doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Lana Filipović, mag.ing.agr 
„Modifikacija  biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i 
saliniteta tla“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Helena Grčman, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani 
mentor: prof.dr.sc. Davor Romić, Ministarstvo poljoprivrede RH 
 
Vladimir Levak, dipl.oec. 
„Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. Krunoslav Zmajić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
mentor: izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mr.sc. Ante Rako 
„Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom 
zrenja“prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
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 fakultet 
 
Domagoj Stupić, dipl. ing. 
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
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:  prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  
               izv.pof.dr.sc. Dunja Leljak- Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Točka 10. 
Prihvaća Izvješće o izvršenju Godišnjeg akcijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za razdoblje 1.1.2015.- 31.12.2015.  
Prihvaća Godišnji akcijski plana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za razdoblje 1.1.2016. - 
31.12.2016.  
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Točka 11. 
Obustavlja se dio javnog Natječaja za izbor jednog izvršitelja - polijedoktoranda na radnom mjestu I. 
vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za opće stočarstvo. 
2. poslijedoktoranda u okviru projekta HRZZ(IP-11-2013-9070) „Utilisation of the whole mitogenome in 
cattle breeding and conservation genetics“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, a koji je 
objavljen u Narodnim novinama broj 46 od 18.5.2016., Večernjem listu od 18.5.2016., 
EURAXESS portalu 18.5.2016., web stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje. 
 
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“, Akronim: 
MitoTAUROMIC 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 13. 
Rukopis pod nazivom: „Korištenje mlijeka kobile i magarice u proizvodnji fermentiranih mlijeka“ 
autorice: prof.dr.sc. Dubravke Samaržija, odobrava se korištenje naziva nastavni tekst/priručnik 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 14. 
Prihvaća se državno poljoprivredno zemljište na prostoru Brodsko-posavske županije, lokaciji ribnjaka 
Jasinje, južno od autoceste na području općina Bebrina i Brodski Stupnik, ukupne površine oko 1.180 
ha, radi osnivanja Pokušališta „Jasinje“ Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Daje se suglasnost dekanu Fakulteta za potpisivanje ugovora o zakupu zemljišta iz točke I. 
(koncesijski model) na 25 godina uz godišnju naknadu u iznosu od 118.000,00 kuna, (sto osamnaest 
tisuća kuna)  uz obvezu dekana: 
1. dostavljanje šestomjesečnog izvješća o provedenim aktivnostima i troškovima projekta, 
2. dostavljanje godišnjeg izvješća o aktivnostima i troškovima projekta.  
 
 
 
 
 
 

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


