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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 
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 7. veljače 2017.  
 
Točka 2. 
Utvrđuju se upisne kvote za upis u I. godinu preddiplomskog studija u akademskoj godini 2017./2018. 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta kako slijedi: 
 
Agrarna ekonomika          40 
Agroekologija          55   
Animalne znanosti          60 
Biljne znanosti          55 
Ekološka poljoprivreda          35 
Hortikultura          70 
Krajobrazna arhitektura          30 
Poljoprivredna tehnika          30 
Zaštita bilja          55 

 
 

 
Utvrđuju se kriteriji  angažiranosti i radnog opterećenja nastavnika i suradnika u nastavi kako slijedi; 
Normiranje rada u nastavi 
Poslovi zaposlenika u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju u okviru 40-satnog 
radnog vremena su na: preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i specijalističkom studiju. 
Nastavno opterećenje 
1) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje iznosi 300 norma 
sati godišnje. 
2) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje višeg asistenta na sveučilištu 
iznosi 225 norma sati godišnje. 
3) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u suradničko zvanje asistenta na sveučilištu iznosi 
150 norma sati godišnje. 
4) Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u nastavno zvanje iznosi 450 norma sati godišnje. 
6) Puno nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u stručno zvanje, laboranata te pomoćnoga 
nastavnog osoblja iznosi 600 norma sati godišnje. 
a) Za izračun norma sati vrednuje se: 
– jedan sat predavanja u postdiplomskoj nastavi kao tri norma sata 
– jedan sat predavanja u preddiplomskom, diplomskom i specijalističkom studiju kao dva   

 norma sata 
– jedan sat seminara, ako zahtijeva veću aktivnost nego vježbe, kao jedan i pol norma sat 
– jedan sat vježbi kao jedan norma sat 
– jedan sat pomoći kod izvođenja vježbi i ostalih oblika izvođenja nastave kao jedan norma  

 sat. 
– jedan sat predavanja na engleskom jeziku kao 3 norma sata; jedan sat seminara na   

engleskom jeziku kao 2 norma sata;  jedan sat vježbi na engleskom jeziku kao 1,5 norma sat 
– mentorstvo jednog završnog rada kao devet norma sati (nastavnik za mentorstva završnih 
   radova može ostvariti najviše 45 norma sati godišnje)    
– mentorstvo jednog diplomskog rada kao 18 norma sati (nastavnik za mentorstva diplomskih 
   radova može ostvariti najviše 90 norma sati godišnje)   
– mentorstvo jednog stručnog projekta kao četiri i pol norma sata (nastavnik za mentorstvo 
   stručnih projekata može ostvariti najviše 22,5  norma sata godišnje  
– mentorstvo stručne prakse jednog studenta kao tri norma sata  (nastavnik ili suradnik za 
   mentorstvo stručne prakse studenta može ostvariti najviše15 norma sati godišnje) 
b) Dodatna opterećenja u nastavi vrednuju se:   
-  voditeljstvo studija kao 10 norma sati po semestru 
-  mentorstvo jednog studenata kao jedan norma sat  
-  rad  članova stručnog povjerenstva u jednom diplomskom ili završnom radu kao dva norma sata 
-  održavanje ispita tijekom ljetnog, jesenskog, zimskog i izvanrednih rokova kao 0,2  norma sata 
po studentu. 
Ova Odluka primjenjuje se za izračun radnog opterećenja nastavnika od akademske godine 2016./17.  
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Naputak o pisanju diplomskog rada na engleskom jeziku: 
Diplomski rad na studijima Agronomskog fakulteta koji se izvode na hrvatskom jeziku pišu se na 
hrvatskom jeziku. 
Iznimno, ako je student diplomski rad izradio u inozemstvu te je jedan od članova povjerenstva strani 
nastavnik, diplomski rad može se pisati na engleskom jeziku, u tom slučaju dužan  je prijavu napisati 
na hrvatskom i engleskom jeziku, te u radu napisati prošireni sažetak na hrvatskom jeziku. 
 
Dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu od 11.7.2016., URBROJ: 380-012/246-16-12 i URBROJ: 
380-012/246-16-14 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, dva izvršitelja. 
Traži se prenamjena Suglasnosti za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Zavodu 
za vinogradarstvo i vinarstvo, u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, 
grana vinogradarstvo i vinarstvo, dva izvršitelja. 
 
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, u punom radnom vremenu, 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. izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marine 
Tomić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučiliše u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Valentina 
Držaića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ane Kaić, 
za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Bosiljke 
Mustać, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc.Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. izv.prof.dr.sc. Slaven Zjalić,  Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu  
 
Točka 3. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktoranda, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Fitomedicina, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
poljoprivrednu zoologiju, na HRZZ projektu: "Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije 
i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću (MONPERES). Voditeljica projekta je prof.dr.sc. 
Renata Bažok. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv. prof.dr.sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Daje se poticaj za pokretanje  postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2016. godinu, u 
kategoriji: Godišnja nagrada znanstvenim novacima – mladi znanstvenici do 35 godina života: 
doc.dr.sc. Dariji Lemić. 
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Daje se poticaj za pokretanje  postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2016. godinu u 
kategoriji: Godišnja nagrada za znanost – znanstveno otkriće: izv.prof.dr.sc. Marku Vincekoviću i 
izv.prof.dr.sc. Snježani Toplovec-Pintarić. 
Daje se poticaj za pokretanje  postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2016. godinu u 
kategoriji: Godišnja nagrada za znanost – značajno znanstveno postignuće: izv.prof.dr.sc. Marini Piria. 
Daje se poticaj za pokretanje  postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2016. godinu u 
kategoriji: Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: prof.dr.sc. Bori Mioču. 
 

Točka 4.  
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika: 
1. dr.sc. Ivana Tomaz 
2. dr.sc. Nataša Hulak 
3. dr.sc. Renata Erhatić 
 
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. Igor Bogunović - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Maja Čačija - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva), a ispunjava 3 (tri) uvjeta, 
dr.sc. Ante Biško - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva) i ispunjava 2 (dva) uvjeta. 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. Nikola Pernar, 
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, prof.dr.sc. Milan Mesić; 
Dr. sc. Igor Bogunović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 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. Renata Bažok, izv.prof.dr.sc. 
Aleksandar Mešić, prof.dr.sc. Boris Hrašovec; 
Dr. sc. Maja Čačija, 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: prof.dr.sc. Lepomir Čoga, prof.dr.sc. Milan Poljak, 
prof.dr.sc. Milan Oršanić; 
Dr. sc. Ante Biško, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakultet. 
 
Točka 6. 
Ocjena doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Andrijana Kegalj, dipl.ing.med.biokem. 
„Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Daniel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc.Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. izv.prof.dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Marina Brčić, dipl. ing. polj. 
„Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc.Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
5. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori:  
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1. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Saša Prđun, mag.ing.agr. 
„Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus 
unshiu Marc.)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Dražić, znanstveni suradnik, Hrvatska poljoprivredna agencija 
3. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Točka 7. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada  
Andrijana Kegalj, dipl.ing.med.biokem. 
„Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Daniel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc.Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. izv.prof.dr.sc. Mirko Gugić, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin 
 
Točka 8. 
Imenuje se Izborno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata glasovanja za izbor predloženika u počasno 
zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017. 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, predsjednik 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, članica 
3. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, članica 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže za izbor predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akademskoj godini 2016./2017. dr. sc. Dragutina Petošića, redovitoga profesora u trajnom 
zvanju, u mirovini.  
 
Točka 9. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  
stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u  znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Ana Jeromel 
2. prof.dr.sc. Bernard Kozina 
3. doc.dr.sc.  Marko Karoglan 
 
Točka 10. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Boro Mioč, doc.dr.sc. 
Jelena Ramljak od 19.1.2017. 
Dr. sc. Valentino Držaić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktoranda, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Stočarstvo,  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za specijalno stočarstvo. 
 
Točka 11. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Damir Kovačić, prof.dr.sc. Marija Cerjak, 
prof.dr.sc. Ivo Grgić od 27.1.2017. 
Dr. sc. Marina Tomić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorandice, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Ekonomika,  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za marketing u poljoprivredi. 
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Točka 12. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Ivan Šimunić, 
prof.dr.sc. Davor Romić od 30.1.2017.  
Iva Bažon, mag.ing.agr. izabire se 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. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
 
                                                                                       
       Dekan 
 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                


