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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 
6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 9. ožujka 2017.  
 
Točka 2. 
Prihvaća se Uputa za izradu završnog rada preddiplomskog studija; 
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/559/dokumenti. 
 
Imenuju se doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, doc.dr.sc. Darko Preiner, doc.dr.sc. Lari Hadelan, 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, doc.dr.sc. Jelena Ramljak, doc.dr.sc. Darija Lemić, doc.dr.sc. Ines 
Hrdalo članovima Povjerenstva za ocjenu znanstvenog i umjetničkog rada studenata Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2016./2017. 
Povjerenstvo je dužno ocijeniti radove studenata te Fakultetskom vijeću dostaviti cjelokupnu 
dokumentaciju. Nakon što Fakultetsko vijeće prihvati i potvrdi prijedloge Povjerenstva, prijedlozi i 
prateća dokumentacija dostavlja se Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 
do petka 26. svibnja 2017. na daljnje postupanje. 
 
Dopuna Odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 402-10/16-05/17; URBROJ: 251-71-01-16-1 od 
10.5.2016. o naknadama za usluge u akademskoj godini 2016./2017., glasi: Troškovi završetka 
poslijediplomskog specijalističkog studija iznose 330,00 kuna. 
 
Nastava 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Ivan Juran za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta; 
 
Preddiplomski studij Naziv predmeta Koordinator sati predavanja 

Zaštita bilja 
Poljoprivredna entomologija 

prof.dr.sc. Tanja 
Gotlin Čuljak 

15 

Zaštita povrća i ukrasnog 
bilja od štetočinja 

prof.dr.sc. 
Tihomir Miličević 

15 

 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Ivan Juran za ispitivanje i ocjenjivanje iz nastavnog predmeta diplomskog 
studija: Forenzična entomologija, koordinatorica prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak. 
 
Ovlašćuje se doc.dr.sc. Vilim Filipović  za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta; 
 
Naziv predmeta Koordinator Sati 

predavanja 
Poljoprivredne melioracije izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 12 
Odvodnja izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 15 
Uređivanje proizvodnih površina doc.dr.sc. Ivan Mustać   8 
Zaštita okoliša od suvišnih voda doc.dr.sc. Ivan Mustać 12 
Hidrology and water resources prof.dr.sc. Duška Kunštek   9 
Use and conservation of water 
resources 

prof.dr.sc. Davor Romić   4 

 
Ovlašćuje se dr.sc. Lana Filipović za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta; 
 
Naziv predmeta Koordinator Sati 

predavanja 
Laboratorijske metode i 
upravljanje podacima 

prof.dr.sc. Marija Romić 4 

Analytical chemistry and 
laboratory methods 

prof.dr.sc. Marija Romić 2 

 
Ovlašćuje se dr.sc. Marina Bubalo Kovačić za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta; 
 
Naziv predmeta Koordinator Sati 

predavanja 
Poljoprivredne melioracije izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 9 
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Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj 
godini 2016./2017. u ljetnom semestru, na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu, Biološkom odsjeku; 30 predavanje i 15 sati vježbi iz kolegija Osnove tloznanstva, na 
diplomskom studiju Znanost o okolišu. 
 
Točka 3. 
Osniva se Radna grupa za organizaciju i koordinaciju obilježavanja manifestacije - 70 godina Centralne 
Agronomske knjižnice. 
Članovi Radne grupe su: prof.dr.sc. Boro Mioč, prodekan za znanost, mr.sc. Vanja Masnov, voditeljica 
knjižnice, izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, dr.sc. Sanja Ćurković, viša predavačica,  
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, prof.dr.sc. Josip Leto, studentica Magdalena Brešić. 
 

 Točka 4.  
Prihvaća se Financijsko poslovanje i imovina, podaci o vrijednosti imovine i pokazatelji financijskog 
poslovanja za razdoblje od  1.1.2016. do 31.12.2016.  
 
Prihvaća se Plan investicija i investicijskog održavanja u 2017. godini. 
 
Uređuje se način i svrha korištenja novčanih sredstava, kamate koje su ostvarene oročenim kunskim 
depozitima kod Addiko bank d.d., Ugovor broj: (898-14860/2016 i 898-14862/2016) u iznosu od 
2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijuna kuna). 
Kamate ostvarene na novčanim sredstvima iznose 120.849,00 kuna (slovima: 
stodvadesettisućaosamstočetrdesetdevet kuna), namjenski su prihod Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta i koriste se: 
- namještaj za nastavne potrebe  67.500,00 
- programska oprema za administraciju  53.349,00 
  Ukupno:                 120.849,00 
 
Usklađuje se Plan nabave za 2017. s Direktivom EU i  Zakonom o tržištu električne energije o 
objedinjavanju računa troškova električne energije i naknada za korištenje mreža u stavkama:  
1. Brisanje stavke predmeta nabave: Distribucija električne energije - mrežarina, evidencijski broj 
VK401, u vrijednosti nabave 700.000,00 kn bez PDV-a, 
2. Brisanje stavke predmeta nabave: Opskrba prirodnim plinom, evidencijski broj VV001, u vrijednosti 
nabave 1.000.000,00 kn bez PDV-a, 
3. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Opskrba električnom energijom i naknade za korištenje 
mreža, evidencijski broj MV001, povećava se vrijednost nabave za 700.000,00 kn i iznosi 1.450.000,00 
kn bez PDV-a. 
4. Izmjena evidencijskog broja nabave MV002 u MV007 za predmet nabave: Opskrba gorivom - grupa 
1. loživo ulje - dostava na lokacije, vrijednosti nabave 60.000,00 kn bez PDV-a, 
5. Izmjena evidencijskog broja nabave MV007 u MV014 za predmet nabave: Osobna računala stolna i 
prijenosna, vrijednosti nabave 390.000,00 kn bez PDV-a, 
6. Uvođenje novog predmeta nabave: Opskrba prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: MV002, u 
vrijednosti nabave 1.000.000,00 kn bez PDV-a, 
Uvedenim izmjenama i dopunama Plana nabave ne mijenja se ukupna vrijednost nabave i iznosi 
43.667.090,00 kn bez PDV-a.  
 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji sa svrhom 
uređenja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 5. 
Raspisuje se Natječaja za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekta za 2017. 
godinu. Sredstva se odobravaju uvjetno, odnosno projektni prijedlog mora biti prijavljen na predviđeni 
poziv te prijavljen u evidenciji Ureda međunarodne suradnje. Po projektnom prijedlogu financirat će se 
samo jedna aktivnost. Prijaviti se mogu zaposlenici koji zadovoljavaju minimalan kriterij stupnja 
obrazovanja doktora znanosti. Rokovi za prijavu je 30. lipanj 2017. godine (obuhvaćaju aktivnosti u 
razdoblju od 1.1. do 30.6.) i 31. prosinac 2017. godine (obuhvaćaju aktivnosti u razdoblju od 1.7. do 
31.12.). Predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn po roku s napomenom da Odbor za 
međunarodnu suradnju zadržava pravo uvećanja predviđenog iznosa, a usklađeno s financijskim 
stanjem. Prijave s potpunom dokumentacijom potrebno je dostaviti u Ured za međunarodne odnose. 
 
Točka 6. 
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
znanstvenog suradnika; dr.sc. Domagoj Stupić, dr.sc. Marko Černe, 
višeg znanstvenog suradnika; dr.sc. Bosiljka Mustać. 

  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice: 
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dr.sc. Lucija Blašković - od 4 (četiri) uvjeta treba ispuniti 2 (dva) i ispunjava 2 (dva) uvjeta 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora: 
doc.dr.sc. Marko Karoglan - od 6 (šest) uvjeta treba ispuniti 3 (tri) i ispunjava 3 (tri) uvjeta 
 

Izvješće u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić - 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: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, doc.dr.sc. Josip 
Juračak, prof.dr.sc. Vladimir Mateljan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet; 
dr. sc. Lucija Blašković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Informacijske i komunikacijske znanosti, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Bernard Kozina, prof.dr.sc. Ana 
Jeromel, prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Marko Karoglan, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: dr.sc. Mira Marušić, professor emerita, Sveučilište 
u Zagrebu Ekonomski fakultet, prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Milan Poljak; 
dr. sc. Damir Kovačić, 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: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Ocjena doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Saša Prđun, mag.ing.agr. 
„Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus 
unshiu Marc.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Dražić, znanstvena suradnica, 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 
 
Prijave teme doktorskog rada 
Pavao Gančević, mag.ing.agr 
„Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnog grivastog skakača (Ammotragus lervia) na 
planini Mosor“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc.Toni Safer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Damir Ugarković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
mentori: 
1. doc.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Klemen Jerina, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija 
 
Branka Ilakovac, dipl.nov. 
„Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc.Ivana Gudelj, znanstvena suradnica Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 
mentori: 
1. izv. prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Tvrtko Jelačić, mag.ing.agr. 
„Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive“  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Vedran Klišanić, dipl.ing.agr. 
„Fenotipske i genetske odlike vanjštine i plodnosti Banijske šare svinje“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Daniel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Sven Menčik,  Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Nivia Skelin, dipl.ing.agr. 
„Uloga struktura i elemenata krajobraza u stvaranju prepoznatljive slike naselja“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Anka Mišetić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
2. doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dipl.ing.arh. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Nenad Lipovac, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Antonija Tomić, dipl.ing.agr. 
„Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca u poboljšanju kakvoće vina od kupina“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. doc.dr.sc. Marin Žulj Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte 
mentorica: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada  
Saša Prđun, mag.ing.agr. 
„Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus 
unshiu Marc.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Marica Dražić, znanstvena suradnica, 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 10. 
Prihvaćaju se obrasci za prijavu neetičnog ponašanja; http://www.agr.unizg.hr/hr/category/etika/27: 
Obrazac prijave nastavnika za neetična ponašanja prodekanu za nastavu 
Obrazac prijave nastavnika Etičkom povjerenstvu 
Obrazac prijave studenta za korištenje nedozvoljenih pomagala tijekom pismene provjere znanja, 
prijava studenta za plagiranje, falsificiranje i dr. 
 
Točka 11. 
Osniva se Povjerenstvo za izradu prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Članovi Povjerenstva su: prof.dr.sc. Lepomir Čoga – predsjednik, prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Neven Antunac, izv.prof.dr.sc. Romana Caput 
Jogunica, prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, doc.dr.sc. Josip Juračak, Alin Žingerlin, dipl.iur., Suzana 
Perišić, iur., studentica Petra Pejić. 
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Točka 12. 
U Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog Fakultetskog 
vijeća i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta imenuju se:  
1. doc.dr.sc. Darko Vončina, član – doc.dr.sc. Željko Andabaka, zamjenik 
2. doc.dr.sc. Vanja Jurišić, članica – doc.dr.sc. Lari Hadelan, zamjenik 
3. Marta Lukić, članica –  Ivan Sever, zamjenik 
4. Monika Roher, članica – Ivana Šarčević zamjenica 
5. Lan Rajlić, član – Lucia Stefanidis zamjenica 
Zadaće izbornog povjerenstva propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
Mandat Izbornog povjerenstva traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
U Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog 
Fakultetskog vijeća i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta imenuju se:  
1. izv.prof.dr.sc. Klara Barić, članica – prof.dr.sc. Mihaela Britvec, zamjenica 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac, član – prof.dr.sc. Snježana Bolarić, zamjenica 
3. prof.dr.sc. Ana Pospišil, članica –  prof.dr.sc. Dubravko Filipović, zamjenik 
4. Marija Štironja, članica – Iva Babić, zamjenica  
5. Maja Račić, članica – Petra Grubić, zamjenica 
Zadaće Povjerenstva za prigovore propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
Mandat Povjerenstva za prigovore traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

 
Točka 13. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor: 
1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Ana Jeromel 
2. dr.sc. Ivana Tomaz 
3. doc.dr.sc. Darko Preiner 
 
Točka 14. 
Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,  na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
 
Točka 15. 
Mateja Krga, mag.ing.agr. izabire se 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 zaposlenice koja koristi 
rodiljni dopust.  
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
                                                                                       
         Dekan 
 
 
 
          Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                
 


