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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 
11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2015./2016., održane 6. rujna  2016.  
 
Točka 2. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i 
ruralni razvoj, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. dr.sc. Vesna Pavić, professor emerita, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, u Zavodu za opće 
stočarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

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 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za melioracije, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. prof.dr.sc. Ivan Šimunić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Jasna Šoštarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Povrćarstvo, u Zavodu za povrćarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - docent, 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. 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 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, znanstvenoj 
grani: Ekonomika na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i 
ruralni razvoj.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, znanstvenoj 
grani: Ekologija i zaštita okoliša na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
melioracije.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ivan Šimunić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ivan Mustać, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, znanstvenoj 
grani: Posebne sociologije na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za agrarnu 
ekonomiku i ruralni razvoj.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, znanstvenoj 
grani: Ukrasno bilje na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Krajobrazna arhitektura na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 

1. izv.prof.art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
Pokreće se postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Željka Jukića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

1. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vlatka Rozman, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje na osobni zahtjev: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marka 
Karoglana, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Magdalene Zrakić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Josip Tica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
Nastava 
Imenuje se doc.dr.sc. Kristina Krklec nositeljicom predmeta: 
Geomorfologija s osnovama geologije, 1. semestar, preddiplomski studij  Krajobrazna arhitektura  
Krš kao prostorni fenomen, 3. semestar, diplomski studij Krajobrazna arhitektura  
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Geomorfologija, 3. semestar, diplomski  studij Agroekologija  
Geomorphology and landscape ecology, 2. semestar, diplomski studij  Inter-EnAgro.  
 
Ovlašćuje se izv.prof.dr.sc. Marija Bujan za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta 
preddiplomskog studija: Kemija i Kemija s osnovama biokemije Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Marko Vinceković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta 
preddiplomskog studija: Biokemija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta 
diplomskog studija: Biokemija (odabrana poglavlja) i Biljna biokemija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit nositeljicom predmeta Sigurnost hrane preddiplomskog studija 
Animalne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Dragica Šalamon za ispitivanje iz nastavnih predmeta: 
Povijest poljoprivrede na  preddiplomskom studiju 
Osnove laktacije i strojne mužnje na preddiplomskom studiju  
Uvod u SAS i R na diplomskom studiju Genetika i oplemenjivanje životinja. 
Programiranje u programima  SAS i R na diplomskom studiju Genetika i oplemenjivanje životinja. 
  
Dodjeljuje se Dekanova nagrada za radove studenata u akademskoj godini 2015./2016. kako slijedi: 
1. Mia Crnčić, Potrošnja alkoholnih pića među hrvatskim studentima 
    mentorica: izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak 
2. Tajana Čop, Anamaria Petković, Istraživanje stavova studenata i nastavnog osoblja o  
    zadovoljstvu visokim poljoprivrednim obrazovanjem 
    mentor: doc.dr.sc. Josip Juračak 
3. Daniela Patricia Bilić, Nutritivna kvaliteta voćnog soka s dodatkom praha aronije (Aronia  
    melanocarpa)  
    mentorica: doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur. 
 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Mariji Cerjak korištenje slobodne studijske godine 2016./2017. 
(Sabbatical). 
 
Podržava se prijedlog Voditelja Ms studija Poljoprivredna tehnika usmjerenje Mehanizacija i usmjerenje 
Melioracije za  osnivanje novog usmjerenja na Ms studiju Poljoprivredna tehnika, radnog naslova:  
Obnovljivi izvori energije i gospodarenje otpadom u poljoprivredi. 
 
Dopuna Odluke o izmjenama  i dopunama kriterija i uvjeta vrednovanja podataka o izvannastavnim 
aktivnostima KLASA: 602/01/16-02/13, URBROJ: 251-71-01-16-12 od 5.4.2016.  
Izvannastavne aktivnosti koje se mogu unijeti u dodatak diplomi u akademskoj godini 2016./2017. 
Botanička grupa, doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar 
Vrtlarska grupa, doc.dr.sc. Sanja Fabek i dr.sc. Sanja Radma 
Ozelenjavanje zajedničkih interijera Agronomskog fakulteta, izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec 
Voćarska grupa, izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić. 
 

Točka 3. 
Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo, Zavod za opće stočarstvo, Zavod za opću proizvodnju 
bilja i Tajništvo iskazali su potrebu za promjenom Plana nabave, predlaže izmjenu i dopunu slijedećih 
stavki u Planu nabave; 
Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Programska oprema za računala za administrativne potrebe, 
evidencijski broj BN113, povećava se vrijednost nabave za 39.000,00 kn i iznosi 65.000,00 kn bez PDV-
a. 
Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Usluge razvoja programske podrške i ostale računalne usluge, 
evidencijski broj BN195, povećava se vrijednost nabave za 25.000,00 kn i iznosi 65.000,00 kn bez PDV-
a, 
Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Mjerni instrumenti za mjerenje vlage i temperature, evidencijski 
broj BN127, povećava se vrijednost nabave za 40.000,00 kn i iznosi 60.000,00 kn bez PDV-a, 
Uvođenje novog predmeta nabave: Usluge istraživanja za potrebe projekta H2020-TWINN MendTheGap 
692249-EU, evidencijski broj nabave: BN245A, u vrijednosti nabave 155.000,00 kn bez PDV-a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 259.000,00 
kn i sada iznosi 32.810.250,00 kn bez PDV-a. 
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Točka 4.  
Raspisuje se Natječaj za akademsku godinu 2016./2017. za dodjelu tri stipendije za podmirenje troškova 
školarine diplomskog studija Environment, Agriculture and Resource Management/   Okoliš, 
poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro).  
Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 180 
ECTS bodova u području poljoprivrede, šumarstva, ekologije, biologije, geologije, geografije i drugih 
srodnih područja. Prednost će imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Procedura za financijsku i administrativnu provedbu projekata iz programa Obzor 2020. 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 

Točka 5.  
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
znanstvenog suradnika 
dr.sc. Jure Brčić  
dr.sc. Tatjana Dobroslavić  
znanstvenog savjetnika 
dr.sc. Alen Džidić 
dr.sc. Zoran Luković 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice: 
Pristupnici zadovljavaju uvjete Rektorskog zbora; 
dr.sc. Ivana Pajač Živković - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Nikola Bilandžija - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice: 
Pristupnica zadovoljava uvjete Rektorskog zbora;  
doc.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
Pristupnik zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; 
prof.dr.sc. Ino Čurik - od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 (šest), a ispunjava 9 (devet) uvjeta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice: 
doc.dr.sc. Sonja Butula – treba ispuniti 2/4 i 1/6 uvjeta između uvjeta za docenta i izvanrednog profesora 
te 4/4 za docenta i 1/6 za izvanrednog profesora. 
 

Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Božena Barić, izv.prof.dr.sc. 
Aleksandar Mešić, prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet, 
dr. sc. Ivana Pajač Živković, 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. Stjepan Sito, prof.dr.sc. Dubravko 
Filipović, doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 
dr. sc. Nikola Bilandžija, 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: prof.dr.sc. Miroslav Kapš, prof.dr.sc. Zlatko 
Šatović, prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice 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. Miroslav Kapš, prof.dr.sc. Zlatko 
Šatović, prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
dr. sc. Ino Čurik, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
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znanstvene grane: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Branka Aničić, prof.dr.sc. Dean 
Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, doc.dr.sc. Petra Pereković, 
doc.dr.sc. Sonja Butula, reizabire 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. 
 

Točka 7. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Zrinka Drmić, dipl.ing.agr. 
„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” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. 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 
    mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Goran Jakšić, profesor fizike, sveučilišni specijalist agronomije 
„Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto–kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u 
Hrvatskoj“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 

Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Kristijan Franin, dipl.ing.agr. 
“Fauna stjenica (Insecta:Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Emilija Raspudić, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
3. doc.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   mentori:  prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

   prof.dr.sc. Jozo Rogošić, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 
 

Mr.sc. Predrag Ivanković 
„Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Margita Jadan, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković 
3. izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
   mentori: prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

  doc.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr. 
„Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Saša Prđun, mag.ing.agr. 
„Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda mandarine unshiu  (Citrus 
unshiu Marc)“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Dražić, Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatska 
3. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Jurica Primorac, dipl. ing.agr. 
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima 
abiotskog stresa 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Vinko Kozumplik, profesor 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, Bosna i Hercegovina 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Bojan Rajčević, dipl.ing.agr. 
„Ocjena pogodnosti STICS modela za simuliranje izmijenjenih klimatskih faktora u proizvodnji uljanog 
lana“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Andrej Ceglar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
3. prof.dr.sc. Ordan Čukaliev, Univerzitet sv. Kiril i Metodij, Fakultet za zemlodjelski nauki i hrana, 
   Skopje, Makedonija 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Irena Gregurec-Tomiša, dipl.ing.agr. 
„Fauna cikada (Auchenorrhyncha) potencijalnih vektora fitoplazmi vinove loze u Koprivničko-
križevačkoj županiji“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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 Osijeku 
Prihvaća 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 
Mushtaque Ahmed Jatoi Baloch 
“Improving storage potential of fresh Goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using postharvest hot water 
dip treatments” 
Poboljšanje čuvanja svježih Goji bobica (Lycium barbarum L.) uporabom tretmana potapanja u vruću 
vodu 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc.  Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
i predlažu mentori:  
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Rajko Vidrih, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet  
 
Maja Novak, dipl. ing. agr. 
„Alelopatski potencijal invazivnog alohtonog korova pajasena (Ailanthus altissima Mill. Swingle)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Dubravka Vitali Čepo,  Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
i predlaže mentorica: doc.dr.sc. Klara Barić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Marko Vuković, mag. ing. agr. 
„Vegetativni rast, urod i kakvoća ploda breskve (Prunus persica (L.) Batsch.) sorte 'Suncrest' uzgajane 
ispod fotoselektivnih mreža“ 
1. doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Branko Vidrih, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
i predlažu mentori:  
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Zrinka Drmić, dipl.ing.agr. 
„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” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. 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 
    mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Goran Jakšić, profesor fizike, sveučilišni specijalist agronomije 
„Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto–kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u 
Hrvatskoj“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Točka 9. 
Za članove Etičkog Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 
u akademskoj godini 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020, imenuju se:   
1. izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica predsjednica povjerenstva 
    doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, zamjenik predsjednice povjerenstva 
2. izv.prof.dr.sc. Neven Voća, član povjerenstva 
    doc.dr.sc. Ivan Vnučec, zamjenik člana povjerenstva 
3. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, član povjerenstva 
    izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, zamjenik člana povjerenstva 
4. studentica Lucija Skočibušić, članica povjerenstva 
    studentica Magdalena Brešić, zamjenica članice povjerenstva  
5. student, zamjenik  
 
Točka 10. 
a) Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, iz znanstvenog područja: Biotehničke 
znanosti, polja: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić 
3. doc.dr.sc. Darko Preiner 
 
b) Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, iz znanstvenog područja: Biotehničke 
znanosti, polja: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić 
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2. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel 
3. doc.dr.sc. Marko Karoglan 
 

 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Dekan 
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                      


