
 1

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 11. travnja 2017.  
 
Točka 2. 
Izmjene i dopune studijskih programa za 2017./2018. akademsku godinu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta u rasponu do 20%. 
1. Preddiplomski studij: Agrarna ekonomika, Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, 
Hortikultura, Krajobrazna arhitektura, Zašita bilja. 
2. Diplomski studij: Agrobiznis i ruralni razvitak, Agroekologija – usmjerenje Agroekologija, 
Agroekologija – usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi, Biljne znanosti, Ekološka 
poljoprivreda i agroturizam, Fitomedicina, Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura – 
usmjerenje Povrćarstvo, Hortikultura – usmjerenje Ukrasno bilje, Hortikultura – usmjerenje 
Vinogradarstvo i vinarstvo, Hortikultura – usmjerenje Voćarstvo, Hranidba životinja i hrana, 
Krajobrazna arhitektura, Poljoprivredna tehnika – usmjerenje Mehanizacija, Poljoprivredna tehnika – 
usmjerenje Melioracije, Proizvodnja i prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, Ribarstvo i lovstvo, 
InterEnAgro. 
 
Izmjene i dopune studijskih programa za 2017./2018. akademsku godinu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta u rasponu iznad 20%, ali ne više od 40%. 
1. Preddiplomski studij: Animalne znanosti, Poljoprivredna tehnika. 
 
Mijenja se postojeći naziv preddiplomskog studija Zašita bilja u Fitomedicina. 
  
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje: 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Fitomedicina, u Zavodu za poljoprivrednu 
zoologiju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos-Agro d.o.o., Zagreb 
3. dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Maria Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje: 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva 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 vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Darko Preiner, 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, 
znanstvenoj grani: Povrćarstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
povrćarstvo, u zamjenu za dr. sc. Sanju Radman, koja će od 2. ožujka koristiti pravo na rodiljni dopust. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, 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. Brune 
Tariba, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Darka 
Preinera, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Martine 
Skendrović Babojelić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ines 
Kovačić, za izbor u znanstveno zvanje 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. doc.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Sanje 
Tomšić, za izbor u znanstveno zvanje viši 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. Branko Glamuzina, Sveučilište u Dubrovniku 
3. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Sanje 
Radeka, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
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Nastava 
Povjerava se doc.dr.sc. Jošku Kaliterni izvođenje 6 (šest) sati nastave iz nastavnog predmeta;Bolesti 
vinove loze, Diplomski studij – Hortikultura – Vinogradarstvo i vinarstvo (izborni predmet, 2. semestar 
1. godina), nositelj predmeta: doc.dr.sc. Darko Vončina.  
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u  Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu, Geološkom odsjeku iz nastavnog predmeta: Biogeokemija, u ljetnom semestru akademske 
godine 2016./2017., nastavnicama:  
prof.dr.sc. Mariji Romić - 30 sati predavanja 
doc.dr.sc. Moniki Zovko -  2 sata seminara i 2 sata vježbi 
dr.sc. Lani Filipović - 2 sata seminara i 14 sati vježbi. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Romani Caput-Jogunica za izvođenje nastave na Sveučilištu u  
Zagrebu Kineziološkom fakultetu na integriranom preddiplomskom i  diplomskom sveučilišnom studiju 
Kineziologije, u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017., na predmetu Kineziološka metodika  
15 sati predavanja/ispiti.  
 
Daje se suglasnost dr. sc. Jadranki Kraljević, višoj predavačici za izvođenje nastave na Hrvatskom 
katoličkom Sveučilištu, u Zagrebu, u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017., na predmetu 
Modeli analize varijance, 112,5 norma sati predavanja. 
 
Razrješuje se doc.dr.sc. Ines Hrdalo dužnosti članice Povjerenstva za ocjenu znanstvenog i 
umjetničkog rada studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2016./2017. radi korištenja rodiljnog dopusta. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Petra Pereković članicom Povjerenstva za ocjenu znanstvenog i umjetničkog 
rada studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2016./2017. 
 
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, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na HRZZ projektu: "Converting Waste Agricultural 
Biomass and Dedicated Crops into Energy and Added Value Products-Bio-Oil and Biochar Production, 
na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport Voditeljica projekta: prof. dr. sc. 
Tajana Krička.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Osniva se Radna grupa za organizaciju manifestacije Četvrtog međunarodnog „Dana očaranosti 
biljkama“ koji će se održati 18. svibnja 2017. godine. 
Članovi Radne grupe su: doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, doc.dr.sc. Boris Lazarević, doc.dr.sc. 
Ivana Pajač Živković, doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, doc.dr.sc. Darko 
Preiner, izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, izv.prof.dr.sc. Željko Jukić, Aleksandra Hršak, mag.soc. 
 
Prihvaća se zamolba Univerziteta Crne Gore za suorganizaciju 7th International Symposium of 
Ecologists of Montenegro! ISEM7 4-7. October 2017., bez financijskih obveza.  
 

Točka 4.  
 Izmjena i dopuna Plana nabave; 
1. Izmjena naziva stavke predmeta nabave: Službeno vozilo u  Osobno vozilo, evidencijski broj JN087, u 
vrijednosti nabave 196.500,00 kn bez PDV-a, 
2. Izmjena naziva stavke predmeta nabave: Traktor za radove u šumarstvu u  Terensko vozilo rabljeno, 
evidencijski broj JN089, u vrijednosti nabave 180.000,00 kn bez PDV-a, 
3. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Usluge popravaka i održavanja dizala, evidencijski broj 
JN223, povećava se vrijednost nabave za 40.000,00 kn i iznosi 95.000,00 kn bez PDV-a, 
4. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Laboratorijsko posuđe od plastičnih masa (baloni, kapsule, 
boce, epruvete, pločice, bočice), evidencijski broj JN066, povećava se vrijednost nabave za 15.000,00 
kn i iznosi 190.000,00 kn bez PDV-a, 
5. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Zaštitna radna obuća (cipele, čizme i dr.), evidencijski broj 
JN014, povećava se vrijednost nabave za 8.000,00 kn i iznosi 83.000,00 kn bez PDV-a, 



 4

6. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Usluge SNP analiza (traitgenetics), evidencijski broj JN265, 
povećava se vrijednost nabave za 75.000,00 kn i iznosi 95.000,00 kn bez PDV-a, 
7. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Ostali kompleti (kitovi) kemijskih preparata, evidencijski broj 
JN045, povećava se vrijednost nabave za 23.000,00 kn i iznosi 198.000,00 kn bez PDV-a, 
8. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Mjerni instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu, 
evidencijski broj JN128, povećava se vrijednost nabave za 40.000,00 kn i iznosi 178.400,00 kn bez 
PDV-a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama Plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 
196.700,00 kn i sada iznosi 43.863.790,00 kn bez PDV-a. 
 
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 dvanaest mjeseci, uz kamatnu stopu 0,65%. 
 

Točka 5. 
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
znanstvenog suradnika; dr.sc. Marina Tomić, dr.sc. Valentino Držaić, dr.sc. Boris Dorbić 
višeg znanstvenog suradnika; dr.sc. Ana Kaić. 
 
Točka 6. 
Ocjena doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Marina Brčić, dipl.ing.agr. 
„Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
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:   
1. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Mushtaque Ahmed Jatoi Baloch 
„Poboljšanje čuvanja svježih goji bobica (Lycium barbarum L.) postupkom potapanja u vruću vodu“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori:  
1. prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Rajko Vidrih, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet 
 
mr.sc. Nenad Novak  
„Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta“   
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc. Maja Šćepanović, 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 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
mr. sc. Aleksandar Maksimović 
„Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i 
Hercegovine“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. prof.dr.sc. Zorica Vasiljević, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet 
5. prof.dr.sc. Črtomir Rožman, Univerza v Mariboru  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ferhat Ćejvanović, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet 
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Ocjena teme doktorskog rada 
mr.sc. Borut Bosančić, dipl. ing. agr. 
„Primjena tehnika metaanalize u hortikulturnim istraživanjima: simulirani i stvarni podaci“ 

Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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, Sveučilište u Banja Luci Poljoprivredni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
prof. dr. sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mateja Janeš, mag.ing.agr. 
„Genetska varijabilnost kraškog ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskog terijera“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. prof.dr.sc. lno Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Ćurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
 
Tvrtko Jelačić, mag.ing.agr. 
„Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju 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 
 
Josip Volarević, mag.ing.agr. 
„Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavac mali“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
1. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: prof.dr.sc. 
Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
„Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja 
ciljeva i odabira mjera“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. doc.dr.sc.Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc.Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Maruška Vizek, viša znanstvena suradnica, Ekonomski institut u Zagrebu 
i predlažu mentori: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Točka 7. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada  
Marina Brčić, dipl.ing.agr. 
„Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
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:   
1. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 8. 
Prihvaća se Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 
 
Točka 10. 
Poništava se dio javnog natječaja: 
1. 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, polju: Poljoprivreda, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, a koji je 
objavljen u Narodnim novinama broj 24 od 17.3.2017., Večernjem listu, EURAXESS portalu, web 
stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje. 
 
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: Prirodne 
znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo.  
 
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 
znanosti, polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Tajništvu, u 
zamjenu za Ivanu Prosinečki, dipl.ing. koja koristi rodiljni dopust. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača 
3. prof.dr.sc. Boro Mioč 
 
Točka 12. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Josip Juračak, doc.dr.sc. Vesna Očić, doc.dr.sc. 
Branka Šakić Bobić od 31.3.2017.  
Tajana Čop, mag.ing., izabire se 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. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, doc.dr.sc. Goran Fruk, 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović od 17.3.2017. 
Marko Vuković, mag.ing., izabire se 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. 
 

 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Lepomir Čoga, prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, 
prof.dr.sc. Milan Poljak od 14.3.2017. 
Mihaela Šatvar, mag.ing., izabire se 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. 
 
Točka 15. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, 
doc.dr.sc. Igor Kovačev od 17.3.2017. 
Zlatko Koronc, mag.ing., izabire se 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. 
 
Točka 16. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ivica Kisić, izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, 
prof.dr.sc. Milan Mesić od 23.3.2017. 
Marija Ćaćić, mag.ing., izabire se 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. 
 
 
 



 7

Točka 17. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Boro Mioč, 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić od 4.4.2017. 
Mateja Pećina, mag.ing., izabire se 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. 
 
Točka 18. 
Na temelju Izvješće Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, prof.dr.sc. Marijana Barić, 
prof.dr.sc. Snježana Kereša od 21.3.2017. 
dr. sc. Ana Lovrić, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktoranda, 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. 
 
Točka 19. 
Na temelju Izvješće Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Božena Barić, 
izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić od 28.3.2017. 
dr. sc. Zrinka Drmić, izabire se 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, na HRZZ projektu: "Monitoring 
rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću 
(MONPERES), u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju.  Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok. 

 
Točka 20. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ino Čurik, doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik od 10.3.2017.  
Anja Stanić, mag.ing., 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 opće stočarstvo, u 
zamjenu za Ivanu Držaić, dipl.ing. koja koristi rodiljni dopust. 
 

 
Točka 21. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Ivan Šimunić, 
prof.dr.sc. Davor Romić od 4.4.2017. 
Filip Kranjčec, mag.ing., 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 neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za melioracije. 
 
Točka 22. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Marina Piria, prof.dr.sc. Dragan Bubalo, 
doc.dr.sc. Nikica Šprem od 13.3.2017. 
Andrea Rezić, mag.ing., 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 neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, 
lovstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Točka 23. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ana Jeromel, prof.dr.sc. Bernard Kozina, 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan od 27.3.2017. 
dr. sc. Mirela Osrečak, izabire se  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. 
 
Točka 24. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. 
Hrvoje Šarčević od 4.4.2017.  
Snježana Čavlovićak, dipl.ing. 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, na HRZZ projektu: „Procjena 
adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu -
AGRO_DROUGHT_ADAPT” u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.  Voditelj 
projekta: prof.dr.sc. Ivan Pejić. 



 8

 
Marko Čajić, mag.ing. 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, na HRZZ projektu: „Procjena 
adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu -
AGRO_DROUGHT_ADAPT” u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.  Voditelj 
projekta: prof.dr.sc. Ivan Pejić. 
 
Saša Vuletić, dipl.ing. 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, na HRZZ projektu: „Procjena 
adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu -
AGRO_DROUGHT_ADAPT” na izdvojenom mjestu rada na Poljoprivrednom institutu u Osijeku na 
Odjelu za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ivan Pejić. 

 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
                                                                                       Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                               


