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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 
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 4. listopada 2016.  
 
Točka 2. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i 
komunikacijske znanosti, u Zavodu za informatiku i matematiku, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Vitomir Grbavac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc.  Vladimir Mateljan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski 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, u 
Zavodu za ishranu bilja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u  nastavnom zvanju – 
predavač/viši predavač, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za informatiku i matematiku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marina Ninčević, viša predavačica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Filip Najman, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odjel 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Građevinarstvo, 
znanstvenoj grani: Hidrotehnika 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 
 
Nastava 
 
Dr. sc. Nataši Mikulec, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2016./2017., kako slijedi: 
 

Predmet Nositelj predmeta 
Broj sati 

predavanja 

Kemija i fizika mlijeka 
 

prof.dr.sc.  
Neven Antunac 

2 

Senzorno ocjenjivanje mlijeka i 
mliječnih proizvoda  2 

Laboratorijska tehnologija 
 2 

 
 
Doc.dr. sc. Kristini Batelja Lodeta, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2016./2017., 
kako slijedi: 
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Predmet Nositelj predmeta 
Broj sati 

predavanja 

Organsko biološki uzgoj voća 
prof.dr.sc.  
Zlatko Čmelik 

  16 

Voćarstvo    10 

 
Toniju Vidoviću, mag. math. privremeno se povjerava izvođenje dijela nastave u akademskoj godini 
2016./2017. do okončanja postupka izbora zaposlenika u zamjenu za dr.sc. Marinu Ninčević, višu 
predavačicu koja koristi rodiljni dopust, kako slijedi: 

- 5 sati pripremnih predavanja za studente svih smjerova iz predmeta Matematika 
- 2 sata predavanja tjedno iz predmeta Matematika 1 
- 2 sata predavanja tjedno iz predmeta Matematika 2 
- 6 sati predavanja tjedno iz predmeta Matematika (tri grupe po 2 sata) 
- 4 sata predavanja tjedno iz predmeta Uvod u poslovnu matematiku 

 
Marceli Velfl, prof. privremeno se povjerava izvođenje dijela nastave u akademskoj godini 2016./2017. 
u zamjenu za Gabrijelu Bagić, prof. koja koristi rodiljni dopust, nositeljica predmeta je Tina Miholjančan 
Kužić,prof., kako slijedi: 
      - Engleski 1  
      - Engleski 2 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru ak. god. 2016./2017. na 
Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku nastavnicima kako 
slijedi; 
- prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću, 8 sati predavanja i 4 sata vježbi iz kolegija Filogenija i molekularna 
sistematika, na diplomskom studiju eksperimentalne biologije i diplomskom studiju molekularne 
biologije,  
- prof.dr.sc. Stjepanu Husnjaku, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi iz kolegija Pedogeografija, na 
diplomskom studiju znanosti o okolišu, 
- doc.dr.sc. Danijeli Jungić 15 sati vježbi iz kolegija Pedologija, na diplomskom studiju ekologije i 
zaštite prirode. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje dijela nastave na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom 
fakultetu Sveučilišta u Mostaru nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u 
akademskoj godini 2016./2017., na preddiplomskom studiju Agronomije i diplomskom studiju 
Bilinogojstvo, nastavnicima kako slijedi: 
 
Nastavnik Predmet Studij Ciklus 

obrazova
nja 

Semestar Broj 
sati 

prof.dr.sc. Tomislav 
Treer 

Agrarna zoologija Agronomija I I 15 

prof.dr.sc. Milan 
Mesić 

Agroklimatologija Agronomija I II 30 

prof.dr.sc. Zlatko 
Čmelik 

Opće Voćarstvo Agronomija I IV 5 
Specijalno voćarstvo Agronomija I V 5 
Voćarstvo II Bilinogojstvo II II 24 

 Fitopatologija Agronomija I V 20 
Fitofarmacija Agronomija I V 8 
Specijalna fitopatologija Bilinogojstvo II II 10 

prof.dr.sc. Stjepan 
Pliestić 

Postupci i oprema u 
finalizaciji 
poljoprivrednih 
proizvoda* 

Agronomija I VI 60 

Prerada i skladištenje 
biljnih proizvoda 

Bilinogojstvo II II 30 

 
Imenuje se prof.dr.sc. Boro Mioč članom Vijeća preddiplomskog studija Poljoprivredna tehnika. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek članom Vijeća diplomskog studija Poljoprivredna tehnika. 
 
Studenti kojima je odobren upis u višu godinu studija na temelju molbe 
koja je podnesena i odobrena nakon završetka redovitog upisnog roka, pri upisu se obračunava iznos 
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dvostruke upisnine kao naknada za trošak obrade predmeta. Ova Odluka primjenjuje se u akademskoj 
godini 2016./2017. 
 
Točka 3. 
Proširuje se Radna skupina za izradu Prioritetne liste napredovanja nastavnika za 2016./2017., s dva 
nova člana: doc.dr.sc Ivan Širić i dr.sc. Ante Kasap. 
 

Točka 4. 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za potpisivanje Ugovora sa Addiko bank d.d. o 
oročenom kunskom depozitu u iznosu od 1.000.001,00 kuna (slovima: jedanmilijunjedna kuna). 
Sredstva se oročavaju na rok od šest mjeseci, uz kamatnu stopu 1,03%. 
 

Točka 5.  
Fakultet se obvezuje studentu Vitu Horvatiću, bacc.univ.ing.agr. podmiriti troškove školarine I. godine 
diplomskog studija Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 
2016./2017., temeljem Ugovora o studiranju.  
 

Točka 6. 
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
znanstvenog suradnika 
dr.sc. Darija Bilandžija 
dr.sc. Igor Bogunović 
višeg znanstvenog suradnika 
dr.sc. Željka Zgorelec 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog/e profesora/ice: 
Pristupnici zadovoljavaju uvjete Rektorskog zbora;  
doc.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a ispunjava 5 (pet) uvjeta, 
doc.dr.sc. Klara Barić - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta, 
doc.dr.sc. Miljenko Konjačić - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri), a ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga/e profesora/ice: 
Pristupnici zadovoljavaju uvjete Rektorskog zbora;  
izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 7 (sedam) uvjeta, 
izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 7 (sedam) 
uvjeta, 
izv.prof.dr.sc. Ivo Grgić - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 7 (sedam) uvjeta, 
izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 5 (pet) uvjeta, 
izv.dr.sc. Marija Romić - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 6 (šest) uvjeta, 
izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 7 (sedam) uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
Pristupnik zadovoljava uvjete Rektorskog zbora; 
prof.dr.sc. Ante Ivanković - od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 (šest), a ispunjava 9 (devet) 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. Sanja Sikora, prof.dr.sc. Zlatko 
Janječić, prof.dr.sc. Lidija Kozačinski, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet; 
Dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice 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. Božena Barić, prof.dr.sc. Zlatko 
Svečnjak, prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
Dr. sc. Klara Barić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne 
profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ante Ivanković, izv.prof.dr.sc. Zoran 
Luković, prof.dr.sc. Pero Mijić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
Dr. sc. Miljenko Konjačić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na  temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Damir Kovačić, prof.dr.sc. Ramona 
Franić, prof.dr.sc. Sanda Renko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet; 
Dr. sc. Marija Cerjak, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Božena 
Barić, prof.dr.sc. Boris Hrašovac, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
Dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice/prvi izbor, 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. Ramona Franić, prof.dr.sc. Vjekoslav 
Par, prof.dr.sc. Vinko Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet; 
Dr. sc. Ivo Grgić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 
profesor/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temleju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Jasminka 
Karoglan Kontić, prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet; 
Dr. sc. Ana Jeromel, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dragutin Petošić, prof.dr.sc. Stjepan 
Husnjak, akademik prof.dr.sc. Mladen Juračić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
Dr. sc. Marija Romić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke 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. Ivica Aničić, prof.dr.sc. Tomislav Treer, 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
Dr. sc. Dragan Bubalo, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temleju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Boro Mioč, prof.dr.sc. Dubravka 
Samaržija, prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
Dr. sc. Ante Ivanković, 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: Stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Marina Tomić, mag.ing.agr. 
„Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Ivana Puhelek, dipl. ing. agr. 
„Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara 
Kraljevina“  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
3. doc.sr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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mentorica:  izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Tina Fazinić, dipl. ing. agr. 
„Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na 
breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J. J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
mentor:izv.prof.dr.sc. Tihomir Milićević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ivana Rajnović, dipl.ing.agr. 
„Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koji noduliraju grah (Phaseouls 
vulgaris L.)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr. 
„Dinamika razgradnje neonikotinoida u šećernoj repi uzgojenoj iz tretiranog sjemena i njihov učinak na 
štetnu i korisnu faunu“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Marina Tomić, mag.ing.agr. 
„Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Točka 10. 
Imenuje se prof.dr.sc. Damir Kovačić predstojnikom Zavoda za marketing u poljoprivredi za vrijeme 
odsutnosti predstojnice zavoda izv.prof.dr.sc. Marije Cerjak, kojoj je odobreno korištenje slobodne 
studijske godine (Sabbatical) 2016./2017. 
 
Točka 12. 
Imenuju se članovi i zamjenici članova Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016./2017., 
2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.  
1. doc.dr.sc. Željka Zgorelec članica, doc.dr.sc. Ivana Šestak, zamjenica članice 
2. doc.dr.sc. Miroslav Poje, član, doc.dr.sc. Petra Pereković, zamjenica člana 
3. studentica Petra Pejić, članica,  studentica Valentina Deisinger, zamjenica članice. 
 
Točka 13. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 
2016./2017. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, 
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja 
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 48.000,00 kuna s mogućnošću plaćanja u najviše 6 rata po 8.000,00 kuna. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 
2016./2017. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo za 
stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva (2 semestra) iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna s mogućnošću plaćanja  u 2 rate po 7.000,00 kuna. 
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Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 
2016./2017. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo za 
stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva (2 semestra) iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna s mogućnošću plaćanja  u 2 rate po 7.000,00 kuna. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 
2016./2017. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje 
u agrobiznisu - MBA za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni specijalist (univ. spec.) MBA Agr. (4 
semestra) iz znanstvnog područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda i Certifikata 
međunarodne mreže MBA studija Agrimba 
Ukupni iznos školarine je 30.000,00 kuna s mogućnošću plaćanja  u 4 rate po 7.500,00 kuna. 
 
Točka 14. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke 
znanosti, polja: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
mljekarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Samir Kalit 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac 
3. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija 
 
Točka 15. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke 
znanosti, polja: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Tajana Krička 
2. doc.dr.sc. Vanja Jurišić 
3. doc.dr.sc. Ana Matin 
 
Točka 16. 
Dr.sc. Dinko Novosel, poslijedoktorand izabire se na radno mjesto 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, na 
određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opće stočarstvo. 
 
Točka 17. 
Tajana Čop, mag.ing. izabire se 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.  
 
Točka 18. 
Imenuje se doc.dr.sc. Željko Andabaka voditeljem Pokušališta „Jazbina“ u sastavu Zavoda za 
vinogradarstvo i vinarstvo.   
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                   


