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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 
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 17. siječnja 2017.  
 
Točka 2. 
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, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Sven Jelaska, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-nastavnom 
zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Kineziologija, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Romana Caput Jogunica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Boris Neljak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 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: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama,  na određeno vrijeme, 
s punim radnim vremenom, u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Hrvoje  Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za voćarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Igor Kovačev, 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 – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za ishranu bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, 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 u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu 
za mljekarstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka Darije Bendelja Ljoljić, 
koja od 1. ožujka koristi rodiljni dopust.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivane 
Tomaz, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Danijela Ašperger, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i  
    tehnologije 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Domagoja 
Stupića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dunja Leljak-Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
3. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Borisa 
Dorbića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Željko Španjol, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Nastava 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 2016./2017. na 
Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu; prof.dr.sc. Ivici Kisiću iz predmeta Zaštita 
tla na doktorskom studiju Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo, 15+5 sati nastave. 
 
Uvodi se izvannastavna aktivnost – Mehanizatorska grupa, voditelj: doc.dr.sc. Krešimir Čopec.  
 
Točka 3. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku, prihvaća se prijedlog Zavoda za Melioracije za izbor 
predloženika dr.sc. Dragutina Petošića, redovitoga profesora u trajnom zvanju u mirovini, u počasno 
zvanje professor emeritus za akademsku godinu 2016./2017. 
Predlaže se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga:  
akademik Franjo Tomić, professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Davor Romić, redoviti profesor u trajnom zvanju - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Josip Marušić, redoviti profesor u trajnom zvanju - Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor tri 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; 
(dva izvršitelja u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku te jednog izvršitelja sa 
izdvojenim mjestom rada na Poljoprivrednom institutu u Osijeku na Odjelu za oplemenjivanje i 
genetiku industrijskog bilja), na HRZZ projektu: „Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta 
kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu -AGRO_DROUGHT_ADAPT”. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Ivan Pejić 
2. prof.dr.sc. Marija Pecina 
3. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević 
 

Točka 4.  
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku; prihvaća se  Pravilnik o provedbi  jednostavne 
nabave. 
 
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. 
Novi plan nabave sadrži 413 stavaka, razlike u odnosu na postojeći su; 
1. Promjena naziva „bagatelna nabava“ u „jednostavna nabava“ u stavkama Plana, sukladno odredbi 
članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), te izmjena kratica evidencijskih brojeva iz „bn“ 
(bagatelna nabava) u „jn“ (jednostavna nabava). 
2. Brisanje svih stavki s pripadajućim vrijednostima koje se odnose na usluge javnog željezničkog 
prijevoza osoba, prijevoza osoba podzemnom željeznicom, te odvjetničke, pravne i javnobilježničke 
usluge, obzirom da su navedene usluge člankom 30. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) izuzete iz 
primjene Zakona. 
Ukupna vrijednost planiranih nabava u 2017. godini sada iznosi 43.667.090,00 kuna bez PDV-a. 
 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za potpisivanje produljenja Ugovora sa Addiko 
bank d.d. o oročenim kunskim depozitima (898-14860/2016 i 898-14862/2016) u iznosu od 2.000.000,00 
kuna (slovima: dvamilijuna kuna). Sredstva se oročavaju na rok od šest mjeseci, uz kamatnu stopu 
0,55%. 
 

Točka 6.  
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika: 
1. dr.sc. Mirela Osrečak 
2. dr.sc. Željana Đođo 
 

Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice: 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/06) 
Docent/ica 
dr.sc. Darija Bilandžija - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 2 uvjeta, 
dr.sc. Stipe Vikak - od 4 uvjeta treba ispuniti 2 i ispunjava 2 uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u nastavno zvanje viša predavačica: 
Pristupnica udovoljava uvjetima sukladno odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) 
Viša predavačica 
dr.sc. Jadranka Kraljević - od 6 uvjeta treba ispuniti 3, a ispunjava 4 uvjeta. 
 

Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, doc.dr.sc. Gordana 
Pehnec, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, prof.drs.c. Milan Mesić; 
Dr. sc. Darija Bilandžija, 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. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Filip Najman, doc.dr.sc. Ilja Gogić, 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, doc.dr.sc. Biserka Kolarec; 
Dr. sc. Stipe Vidak, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematike, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
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Izvješće u postupku izbora u nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet, dr.sc. Marina Ninčević, viša predavačica, izv.prof.dr.sc. Filip Najman, Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet: 
Dr. sc. Jadranka Kraljević, izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač, na određeno 
vrijeme, iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Ocjene 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” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.  
“Dinamika razgradnje neonikotinoida primijenjenih tretiranjem sjemena šećerne repe i učinak na štetnu i 
korisnu faunu” 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijave tema doktorskih radova 
mr.sc. Borut Bosančić 
“Primjena tehnika meta-analize u hortikulturnim istraživanja: simulirani i stvarni podaci” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Anamarija Jazbec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
3. prof.dr.sc. Nikola Mićić, Poljoprivredni fakultet Banja Luka 
mentorica: prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Tomislav Ivanušić, dipl.ing.agr. 
“Morfološka, agronomska i molekularna varijabilnost lokalnih populacija i kultivara crvene djeteline” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc.Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Tihomir Čupić, znanstveni savjetnik,Poljoprivredni institut Osijek  
mentorica: prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Josip Volarević, mag.ing.agr. 
“Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor:  prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku; prihvaća se Strateški plan Fakulteta za razdoblje 
2016.-2020. 
 
Točka 10. 
Imenuje se Aleksandra Hršak, mag.(educ.)soc. članicom Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti. 
 
Točka 11. 
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 
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znanosti, polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opće 
stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Ino Čurik 
2. doc.dr.sc. Maja Ferenčaković 
3. izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik 
 
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 neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. izv.prof.dr.sc. Marina Piria 
2. prof.dr.sc. Dragan Bubalo 
3. doc.dr.sc. Nikica Šprem 
 
Točka 13. 
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 neodređeno 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 14. 
Mateja Krga, dipl.ing. 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 
određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, na pola radnog vremena, u Zavodu za mljekarstvo, na teret 
sredstava Zavoda. 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                


