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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 
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 6. prosinca 2016. 
 
Točka 2. 
Odluka o oslobođenju od plaćanja troškova participacije studentima slabijeg imovinskog statusa u 
troškovima studija. 
Utvrđuju se kategorije, bodovi i uvjeti, postupak, obveze studenta i druga pitanja vezano uz 
oslobođenje od participacije studenta u troškovima studija na preddiplomskom i diplomskom studiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu (dalje: Fakultet). 
Odluka o oslobođenju studenata od participiranja u troškovima studija temelji se na sustavu 
bodovanja. 
Sustav bodovanja uređen je na način da pojedine kategorije koje obuhvaćaju studentovu akademsku, 
socijalnu, materijalnu i obiteljsku sferu te njegovu angažiranost u ispunjavanju redovnih studentskih 
obveza, nose određen broj bodova.  
Pojedinim kategorijama dodijeljen je određen broj bodova, kako slijedi: 
a) za studenta kojem prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 65% proračunske 
osnovice za tekuću kalendarsku godinu sukladno važećim propisima, a koja se objavljuje u Narodnim 
novinama, priznaje se 6 bodova; 
b) za ostvaren prosjek ocjena najmanje 3,5 ili više tijekom studija priznaju se dva boda; 
c) za minimalno 42 ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini priznaju se dva boda; 
d) za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje se upisuju u dodatak diplomi priznaje se 
najviše dva boda temeljem preporuke Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti; 
e) za studenta koji je roditelj priznaje se jedan bod za svako dijete; 
f)  za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se jedan bod; 
g) za studenta s invaliditetom priznaju se dva boda; 
h) za studenta kojemu je roditelj poginuli hrvatski branitelj ili trajni stopostotni invalid Domovinskog rata 
priznaje se jedan bod; 
i) za studenta bez roditeljske skrbi priznaju se dva boda; 
j) za studenta kojeg uzdržava samohrani roditelj priznaje se jedan bod. 
Kandidat mora imati minimalno 10 bodova (kao zbroj bodova iz različitih kategorija) kako bi mogao 
podnijeti molbu za oslobođenje od participiranja.  
Dokumentacija koju treba priložiti uz molbu za oslobođenje mora dokazivati bodove stečene u 
pojedinim kategorijama na koje se kandidat poziva, a odnosi se na: 
- Potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za 
svakog člana zajedničkog kućanstva (kategorija a) 
- Potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji 
nezaposlenih osoba (kategorija a) 
- Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (kategorija a) 
- Prijepis svih ocjena (kategorija b) 
- Dokaz o stečenim ECTS bodovima iz ISVU-a (kategorija c) 
- Preporuka Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti (kategorija d) 
- Preslika rodnog lista djeteta (kategorija e) 
- Podaci o prebivalištu (kategorija f) 
- Preslik rješenja o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja (kategorija g) 
- Potvrda da je roditelj studenta poginuli hrvatski branitelj ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj 
stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata (kategorija h) 
- Preslik izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja te dokument kojim se 
dokazuje da je dijete bez roditeljske skrbi (uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb)  (kategorija i) 
- Preslik presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične 
knjige umrlih, ukoliko studenta uzdržava samohrani roditelj te izjavom roditelja da ne živi u 
izvanbračnoj zajednici (kategorija j) 
Vlastoručno potpisanu molbu s pripadajućom dokumentacijom student predaje u pisarnicu 
Agronomskog fakulteta u vrijeme upisa u novu akademsku godinu           
Student može biti oslobođen participiranja u troškovima studija u cijelosti ili djelomično.  
Odluku donosi dekan temeljem prijedloga Odbora za nastavu i vrijedi za jednu akademsku godinu.  
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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 marketing u 
poljoprivredi, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. dr.sc. Mira Marušić, professor emerita, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet  
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 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, u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. prof.dr.sc. Ana Jeromel, 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 u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Ekonomika,  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
marketing u poljoprivredi.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ivo Grgić, 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, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Stočarstvo,  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
specijalno stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Željene 
Đođo, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i znanstvene 
    studije 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Renate 
Erhatić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Siniša Srečec, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
2. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marka 
Černe, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
1. prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Nastava 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 2016./2017. na 
Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, kako slijedi; 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka (30+0) predavanje iz predmeta Osnove tloznanstva, na diplomskom studiju 
Geološkog inženjerstva, smjer: Geologija okoliša, I. semestar. 
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doc.dr.sc. Vedran Rubinić (0+15) vježbe iz predmeta Osnove tloznanstva, na diplomskom studiju 
Geološkog inženjerstva, smjer: Geologija okoliša, I. semestar. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Milan Mesić članom Vijeća preddiplomskog studija Ekološka poljoprivreda. 
 
Točka 3. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Reakreditacijskog povjerenstva. 
 
Otpisuje se zastarjela i izgubljena knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske knjižnice. 
Zastarjela literatura 129 svezaka, 131 svezak nije pronađen. 
Knjigovodstvena vrijednost otpisanih knjiga je 3.765,00 kn (tritisućesedamstošezdesetpet kuna). 
 

Točka 4.  
1. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Razna računalna oprema i pribor (skeneri, UPS, čitači, usb, 
cd, dvd i dr.), evidencijski broj BN111, povećava se vrijednost nabave za 46.000,00 kn i iznosi 
103.200,00 kn bez PDV-a, 
2. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Vage (precizne i dr.), dozatori, mikropipete, pipete i dr., 
evidencijski broj BN137, povećava se vrijednost nabave za 30.000,00 kn i iznosi 87.630,00 kn bez PDV-
a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama Plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 76.000,00 
kn i sada iznosi 33.402.700,00 kn bez PDV-a.  
 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku, prihvaća se; Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o 
zaštiti od požara i Plan evakuacije i spašavanja. 
 
Izmjene i dopune Odluke KLASA: 402-10/16-05/17; URBROJ: 251-71-01-16-8 od 4.10.2016. o 
raspisivanju javnog natječaja i participaciji školarine za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017. 
u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje u agrobiznisu 
- MBA  
Točka II. dopunjuje se i glasi: 
Zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta plaćaju 50% od ukupnog iznos školarine 
utvrđene u točki II. Odluke KLASA: 402-10/16-05/17; URBROJ: 251-71-01-16-8 od 4.10.2016. 
Zaposlenici ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu plaćaju 75% od ukupnog iznos školarine utvrđene u 
točki II. Odluke KLASA: 402-10/16-05/17; URBROJ: 251-71-01-16-8 od 4.10.2016., za prvih pet 
prijavljenih kandidata. 
Produžuju se rok za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017. u prvu godinu poslijediplomskog 
sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA do 5. prosinca 2016.  
 

Točka 5.  
Prihvaća se suorganizaciju 3. međunarodne konferencije Hrvatskog društva za proučavanje obrade tla 
(HDPOT), pod nazivom: "Sustainability challenges in agroecosystems„ koja će se održati u Osijeku od 
19. do 21 lipnja 2017. Pokroviteljstvo: International Soil & Tillage Research Organization, ISTRO.  
 
Prihvaća se suorganizaciju Food Marketing Research Symposiuma, pod nazivom: "Food Marketing 
Research Symposium„ koji će se održati u Dubrovnik od 15.6. do 16.6. 2017. Organizator: Institute  of 
Food  Products Marketing, Saint Joseph’s University Philadelphia. 
 
Odobrava se prof.dr.sc. Zlatku Svečnjaku plaćeni dopust zbog znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
na University of Nebraska - Lincoln, SAD, u razdoblju od 30.1.2017. do 15.12.2017. 
 

Točka 6.  
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
znanstvenog suradnika - dr. sc. Sanja Radman 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice: 
Pristupnici zadovoljavaju uvjete Rektorskog zbora;  
dr.sc. Ivan Juran - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Jelena Gadže - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 2 (dva) uvjeta, 
dr.sc. Luna Maslov Bandić - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva) a ispunjava 2 (dva) uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog/e profesora/ice: 
Pristupnici zadovoljavaju uvjete Rektorskog zbora;  
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doc.dr.sc. Tatjana Prebeg - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) i ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
doc.dr.sc. Željka Zgorelec - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri, a ispunjava 4 (četiri) uvjeta, 
doc.dr.sc. Sandro Bogdanović - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) a ispunjava 4 (četiri) uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
Pristupnik zadovoljava uvjete Rektorskog zbora;  
izv.prof.dr.sc. Đani Benčić - od 8 (osam) uvjeta treba ispuniti 4 (četiri), a ispunjava 6 (šest) uvjeta. 
 

Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoge profesorice: 
Pristupnica zadovoljava uvjete Rektorskog zbora;  
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić - od 12 (dvanaest) uvjeta treba ispuniti 6 (šest), a ispunjava 8 (osam) 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. Tanja Gotlin Čuljak, izv.prof.dr.sc. 
Aleksandar Mešić, prof.dr.sc. Mirjana Brmež, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet;  
dr. sc. Ivan Juran, 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: prof.dr.sc. Marijana Barić, prof.dr.sc. Snježana 
Kereša, prof.dr.sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Ivanka Habuš Jerčić, 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. Zlatko Čmelik, izv.prof.dr.sc. Đani 
Đenčić, doc.dr.sc. Mira Radunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split; 
dr. sc. Jelena Gadže, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: 
Voćarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Marko Vinceković, izv.prof.dr.sc. Marija 
Bujan, doc.dr.sc. Marko Močibob, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; dr. sc. Luna 
Maslov Bandić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Agrokemija, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, prof.dr.sc. Milan 
Poljak, prof.dr.sc. Tihana Teklić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; dr. sc. 
Tatjana Prebeg, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne 
profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Ukrasno bilje, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Milan Mesić, prof.dr.sc. Ivica Kisić, 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Željka Zgorelec, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Mihaela Britvec, prof.dr.sc. Sanja 
Sikora, prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
dr. sc. Sandro Bogdanović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Ekologija i zaštita okoliša, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, prof.dr.sc. Božena Barić, 
prof.dr.sc. Drago Šubarič, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet; 
dr. sc. Đani Benčić, 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: Voćarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Vjekoslav Par, dr.sc. Vesna Pavić, 
professor emerita, prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 
fakultet; 
dr. sc. Đurđica Žutinić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovita profesorica iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Valentino Držaić, mag.ing.agr. 
„Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Vesna Pavić, professor emerita, 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 
             prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
 
Ivana Puhelek, dipl. ing. agr. 
„Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara 
Kraljevina“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Mentorica: izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, 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” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc.  Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc. Nataša Mikulec, 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 
 
Ocjene tema doktorskog rada 
Maja Novak, dipl. ing. agr. 
“Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena  (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Maja Ščepanović, 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Ivana Rajnović, dipl.ing.agr. 
“Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus 
vulgaris L.)” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora,Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Nikola Tomljenović, dipl.ing.agr. 
“Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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2. izv. prof.dr.sc. Fuad Gaši,Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 
3. doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
1. prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Valentino Držaić, mag.ing.agr. 
„Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Vesna Pavić, professor emerita, 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 
               prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
 
Ivana Puhelek, dipl. ing. agr. 
„Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara 
Kraljevina“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Mentorica: izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, 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” 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc.  Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc. Nataša Mikulec, 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 
 
Točka 10. 
Rukopis pod nazivom „Kemija s osnovama biokemije I – opća kemija”, autora doc.dr.sc. Marka 
Vincekovića, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 11. 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2015./2016., Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2016./2017., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 12. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u  znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
melioracije. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
2. prof.dr.sc. Ivan Šimunić 
3. prof.dr.sc. Davor Romić 
 
Točka 13. 
Dr. sc. Marina Bubalo Kovačić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorandica, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Građevinarstvo, 
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znanstvenoj grani: Hidrotehnika na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
melioracije.  
 
Točka 14. 
Mateja Grubor, mag.ing.agr. izabire se 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.  
 
Točka 15. 
Dijana Plavljanić, dipl.inž. izabire se 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.  
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 

                                                                                      Dekan 
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                      


