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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 
10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 11. srpnja 2017. 
 
Točka 2. 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg Akcijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za razdoblje 1.1.2016.- 31.12.2016.  
 
Prihvaća se Godišnji Akcijski plana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za razdoblje 
1.1.2017. - 31.12.2017.  

 
Točka 4. 
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. Petra 
Pereković članovima Povjerenstva za ocjenu znanstvenog i umjetničkog rada studenata Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. 
 
Prijedlozi i prateća dokumentacija dostavlja se Povjerenstvu za ocjenu radova do petka 14. srpnja 
2017. Povjerenstvo će ocijeniti radove studenata te prijedlog za dodjelu Nagrade i prateću 
dokumentaciju dostaviti dekanu zaključno do 1. rujna 2017.  
 
Odluka o naknadama za usluge Fakulteta s početkom primjene od akademske godine 2017./2018.  
 

 
Naplata troškova redovitim studentima                            u kunama 
Troškovi upisa u 1. godinu studija 350,00 
Troškovi upisa u više godine studija 300,00 
Troškovi dodatne provjere   
- Krajobrazna arhitektura 

 
300,00 

Troškovi završetka studija 
- preddiplomski studij 
- diplomski studij 
- poslijediplomski specijalistički studij 

 
250,00 
330,00 
330,00 

Duplikat indeksa 100,00 
Duplikat studentske iskaznice 50,00 
Ponovno izdavanje AAI identiteta 20,00 
Molba 20,00 
  
Naplata troškova osobama koje nisu u statusu redovitog studenta 
- prijepis ocjena stari studijski programi do 
  ak.god. 2005./2006. 

50,00 

- prijepis ocjena studijski programi od. ak. god. 
  2005./2006. 

20,00 

- duplikat diplome 200,00 
- ovjera diplome 20,00 
- razne potvrde (za zapošljavanje, reguliranje 
zdravstvenog osiguranja, za ostvarivanje 
poreznih olakšica, za prijelaz na drugo visoko 
učilište, za nastavak školovanja na 
poslijediplomskom studiju, za druge osobne 
potrebe) 

50,00 

  
Plaćanje školarine na 4 rate  
1. rata po potpisu ugovora  
2. rata 15. siječnja  
3. rata 15. lipnja  
4. rata  1. rujna  
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Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 
Prijave se dostavljaju do 1. listopada 2017. 
   
Procedura napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja: 
1. Početkom rujna kadrovska će služba utvrditi ukupan zbroj znanstveno-nastavnih koeficijenata koji 
će biti oslobođen u idućoj kalendarskoj godini i popis nastavnika koji u toj godini stječu pravo za 
pokretanje postupka izbora u više zvanje (navršava se pet godina od zadnjeg izbora u zvanje). 
2. Zavodi (nastavnici uz suglasnost zavoda) upućuju zahtjev za napredovanje nastavnika kadrovskoj 
službi najkasnije do početka listopada. Zahtjevu za napredovanje svaki nastavnik prilaže podatke o 
ispunjavanju kriterija za sastavljanje prioritetne liste na službenom obrascu.  
3. Povjerenstvo (sastavljeno od članova Odbora za nastavu i Odbora za izbore u zvanja) razmatra 
pristigle prijave te temeljem usvojenih kriterija i dostavljenih podataka kandidata  donosi listu prioriteta 
napredovanja za svako pojedino zvanje za iduću kalendarsku godinu. 
4. Prioritetne liste napredovanja usvaja Fakultetsko vijeće na sjednici u prosincu. 
5. Oslobađanjem koeficijenata tijekom kalendarske godine kadrovska služba uz odobrenje dekana 
raspisuje natječaj za izbor u zvanje u odgovarajućoj grani (zavodu) sukladno usvojenoj listi prioriteta.  
5. Kandidati koji u toj godini nisu ostvarili mogućnost napredovanja, prebacuje se u iduću godinu.  
  
Procedura zapošljavanja u sustavu razvojnih koeficijenata: 
1. Početkom rujna kadrovska služba utvrđuje masu razvojnih koeficijenata koja će biti na raspolaganju 
u idućoj godini. 
2.Do početka listopada zavodi šalju zahtjev za dodjelu mjesta (docent/postdoktorand/asistent) 
sukladno svojim potrebama (nastava/znanost). Zahtjevi za svako radno mjesto trebaju sadržavati 
podatke o ispunjavanju kriterija za sastavljanje prioritetne liste.  
Svaki zavod za dodjelu asistenta može uputiti samo jedan zahtjev.   
3. Odbor za znanost i Odbor za nastavu donose prijedlog strukture raspodjele oslobođenih razvojnih 
koeficijenata za narednu godinu (broj docenata/broj viših asistenata/broj asistenata). Povjerenstvo 
(sastavljeno od članova Odbora za znanost i Odbora za nastavu) razmatra pristigle prijave i na temelju 
definiranih kriterija radi prioritetnu listu raspodjele po zavodima (mentorima) do kraja listopada. 
4. Prioritetnu listu raspodjele radnih mjesta po zavodima usvaja FV u studenom. 
5.Oslobađanjem koeficijenata tijekom kalendarske godine kadrovska služba uz odobrenje dekana 
raspisuje natječaje za zapošljavanje docenata/postdoktoranda/asistenata u odgovarajućoj grani 
(zavodu) sukladno usvojenoj prioritetnoj listi. 
Nakon odlaska nastavnika u mirovinu Zavod može tražiti zamjenu (zapošljavanje novog docenta) u 
slučaju da je nastavnik imao odgovarajuće nastavno opterećenje.  
  
Kriteriji: 
 A: Potrebe Agronomskog fakulteta (maksimalno 22 boda) 
1. Atraktivnost studija* (maksimalno 10 bodova) 
BS studij (maksimalno 5 bodova): 
- udio studenta kojima je studij bio prvi izbor u ukupnom broju studenata prijavljenih na studij (iz 
sustava Postani student)  
-uzima se prosjek zadnje tri akademske godine (podatci dobiveni iz studentske referade) 
-s obzirom na raspon između pojedinih studija utvrdit će se 5 razreda ( 1-5 bodova) 
MS studij (maksimalno 5 bodova): 
-temeljem iskazanog interesa (prijave u prvom roku) u odnosu na upisnu kvotu studije će se rangirati u 
pet razreda (1-5 bodova); 
*  za svakog nastavnika uzima se u obzir samo jedan studij (Ms. + Bs. razina) = matični studij 
(nastavnici koji predaju temeljne predmete na više studija mogu za ovu potrebu izabiru jedan BS i 
jedan MS studij kao matični) 
2. Opterećenost zavoda studentima (maksimalno 5 bodova) 
- temeljem omjera broja studenata na predmetima kojima su nositelji nastavnici zavoda* i broja 
nastavnika na zavodu svi zavodi bit će rangirani u pet kategorija. Raspon između najmanjeg i 
najvećeg broja studenata po zavodu će se podijeliti u 5 jednakih kategorija.   
*zbrajaju se studenti sa svih predmeta čiji su koordinatori nastavnici zavoda na kojem radi kandidat 
(prema evidenciji ISVU) 
3. Nastavno opterećenje zavoda iznad propisane norme (300 NS izravne nastave/nastavniku)  
(maksimalno 5 bodova) 
- Zavodi koji imaju nastavno opterećenje iznad propisane norme bit će rangirani u pet kategorija na 
temeljem nastavnog opterećenja.  
4. Sudjelovanje zavoda u nastavi na ostalim studijima (maksimalno 2 boda)  
- za sudjelovanje nastavnika zavoda u izvođenju predmeta (kao koordinator ili suradnik) na ostalim 
studijskim programima (osim matičnog) zavod dobiva 0,2 boda/studijskom programu (maksimalno je 
moguće ostvariti 2 boda).  
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B: Osobna postignuća (maksimalno 50) 
1. Uvjeti rektorskog zbora (maksimalno 12 bodova) 
- broj uvjeta koji kandidat zadovoljava (osim obvezujućih uvjeta).  
2. Broj studenata na predmetima kojima predaje kandidat (maksimalno 5 bodova) 
- utvrđuje se broj studenata na predmetima kojima predaje nastavnik (u svojstvu nositelja i /ili 
suradnika)  
-obzirom na raspon broja studenata prijavljenih nastavnika prijavljenih za izbor u određeno zvanje 
odredit će se pet jednakih rangova- može se postići  od 1 do 5 bodova.   
*zbrajaju se studenti sa svih predmeta kojima predaje  kandidat (prema evidenciji ISVU) 
3. Nastavno opterećenje (maksimalno 8) 
-prema ostvarenim norma satima u izravnoj nastavi nastavnici dobivaju bodove kako slijedi: 
do 70% pune norme (u pravilu 300 NS)- 1 bod 
70,1-90,0% pune norme – 2 boda 
90,1-110,00% pune norme- 3 boda  
110,1-130,00% pune norme – 4 boda 
više od 130,1% pune norme – 5 bodova 
*nastavno opterećenje u izravnoj nastavi  
-prema ostvarenim norma satima kroz dodatno nastavno opterećenje (temeljem aplikacije „nastava“) 
nastavnike će se rangirati u tri kategorije i bodovati (1-3 boda) 
 4. Znanstvena ili umjetnička produktivnost (maksimalno 25 bodova) 
Zbroj bodova ostvarenih na temelju broja objavljenih a1, a2 i a3 radova, odnosno na temelju 
umjetničke djelatnosti, rangirat će se i bodovati kako slijedi 
-minimalni broj bodova za određeno zvanje:  
- 20,1 - 50% više od minimalnih uvjeta       - 5 bodova 
- 50,1 - 100% više od minimalnih uvjeta      - 10 bodova 
- 100,1 - 150% više od minimalnih uvjeta     - 15 bodova 
- 150,1 -200 % više od minimalnih uvjeta     - 20 bodova 
- više od 200 %           
 - 25 bodova 
Za umjetničko područje primjenjuju se na isti način kriteriji i faktori iz priložene tablice – „Vrednovanje 
projekata“, a znanstveni i umjetnički kriteriji mogu se kombinirati (zbrajati). 
 
C: Doprinos radu Sveučilišta,Agronomskog fakulteta i razvoju struke (maksimalno 20 bodova) 
1. Sudjelovanje u radnim tijelima Sveučilišta  
Senat Sveučilišta, Vijeće biotehničkog područja, Matično povjerenstvo, ostali odbori i tijela Sveučilišta: 
0,2 boda za svako mandatno razdoblje  
2. Sudjelovanje u Fakultetskom vijeću te u odborima i stalnim povjerenstvima Fakulteta  
Odbor za nastavu, Odbor  za doktorate i Odbor za izbore u zvanja- predsjednik odbora: 0,5; član 0,3; 
Odbor za znanost, Odbor za kvalitetu, Odbor za financije, Odbor za međunarodnu suradnju i Odbor za 
poslijediplomske specijalističke studije i magisterije: predsjednik odbora: 0,4; član 0,2; 
Ostali stalni odbori i povjerenstva, te povremena povjerenstva imenovana od Fakultetskog vijeća:  
predsjednik odbora: 0,3; član 0,1;  
Član Fakultetskog vijeća: 0,2 boda 
 *dobivaju se bodovi (za trogodišnje mandatno razdoblje). Ako je predsjednik imenovan po funkciji, 
pripadaju mu bodovi kao i ostalim članovima odbora.   
3. Sudjelovanje u ostalim aktivnostima za potrebe Fakulteta 
Satničari, koordinator ISVU-a, voditelj izvannastavne aktivnosti koje se upisuju u dodatak diplomi: 0,5 
boda/godina 
Organizacija smotre Sveučilišta, dana otvorenih vrata Fakulteta, dana karijera  i dr. sukladno potvrdi 
izdanoj od strane nadležnog prodekana: 0,2 boda/godini;  
4. Financijski doprinos Zavoda (do 5 bodova) 
Zavodi će temeljem iznosa novčanih sredstava iz znanstvene i stručne suradnje izdvojenog za 
Fakultet u prethodnoj godini biti razvrstani u 5 kategorija. Podloga za razvrstavanje bit će podatci 
pripremljeni od strane računovodstva. 
5. Stručna aktivnost (maksimalno 5 bodova) 
Izrada strategija, studija, idejnih projekata, elaborata i sl. (potreban dokaz od odgovarajuće institucije 
za koju je napravljen): voditelj (nositelj)  0,4 boda; suradnik 0,2 boda 

Projekti – stručni, tehnologijski, VIP, suradnje s lokalnom samoupravom, potpore zaklada i sl.: voditelj 
(nositelj) - 0,3 boda; suradnik - 0,1 bod 
Patent / inovacija / selekcija – objavljeni - dokaz pravni dokument od ovlaštene institucije s brojem 
patenta ili inovacije  - 0,5 bodova  
Osnivanje novih pokušališta – 0,5 boda 

D: Kriteriji za procjenu mentora i zavoda za zapošljavanje asistenata  
1. Vrsnoća mentora i projekta te uspješnost vođenja doktoranada  (maksimalno 75 bodova)  
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1.1. Znanstveni ili umjetnički doprinos mentora u posljednjih 5 godina (maksimalno 60 bodova) 
 
Broj objavljenih znanstvenih radova i / ili ekvivalent umjetničke produktivnosti 
 
a1 rad u Q1* ili 
Q2 

ili ekvivalent umjetničke produktivnosti = 2 2 boda 

a1 rad u Q3 ili Q4 ili ekvivalent umjetničke produktivnosti = 1 1 bod 
a2 rad            ili ekvivalent umjetničke produktivnosti = 0,5 0,50 bodova 

a3 rad ili ekvivalent umjetničke produktivnosti = 0,25 0,25 bodova  
 
*Podjela znanstvenih časopisa na kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) definira se prema izvješću o citiranosti 
JRC (Journal Citation Report) za godinu u kojoj je rad objavljen ili za godinu u kojoj se pokreće izbor u 
zvanje ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika i za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja 
je najpovoljnija za pristupnika. 
Za umjetničko područje primjenjuju se na isti način kriteriji i faktori iz priložene tablice – „Vrednovanje 
projekata“, a znanstveni i umjetnički kriteriji mogu se kombinirati (zbrajati). 
Doprinos autora radu –dodatni bodovi glavnom autoru*   
Glavno se autorstvo boduje na sljedeći način: 
 
 prvi autor posljednji ili dopisni autor 
a1 rad u Q1* ili 
Q2 

0,3 boda 0,2 boda 

a1 rad u Q3 ili Q4 0,2 bod 0,1 bod 
a2 rad            0,1 bodova 0,05 bodova 

 
*Glavni autori znanstvenog rada su isključivo prvi autor, posljednji autor i dopisni autor (corresponding 
author) 
Za umjetničko područje doprinos autora radu (dodatni bodovi glavnom autoru) ugrađeni su na 
sukladan način u kriterije i faktore iz priložene tablice – „Vrednovanje projekata“, te se ne iskazuju 
posebno kroz dodatak. 
Knjige i poglavlja u knjizi 
Broj objavljenih knjiga i poglavlja u knjizi mentora: 
sveučilišni udžbenika i monografije - 4 boda;  
recenzirana knjiga i sveučilišni priručnik – 3 boda; 
fakultetski udžbenik ili priručnik  – 2 boda 
poglavlje u recenziranoj knjizi – 1 bod.  
 
Mentorstvo doktorskih disertacija 
Mentor obranjenog doktorskog rada – 2 boda 
1.2 Vrsnoća projekta – (do 15 bodova)  
Aktivni znanstveni projekti:  
Međunarodni projekt, voditelj 8 bodova; suradnik 4 boda 
Domaći projekt, voditelj 6 boda; suradnik 3 boda 
2. Kadrovske potrebe struke (maksimalno 15 bodova) 
Utvrđuje se na temelju*: 
odnosa broja znanstveno-nastavnog osoblja u zavodu i znanstvenih novaka/asistenata;  
razdoblja od zaposlenja posljednjeg znanstvenog novaka/asistenta;  potrebe za kadrovskom obnovom 
zavoda/struke; plan istraživanja i školovanja asistenta temeljem obrazloženja mentora; sukladno 
ciljevima zacrtanim Strateškim planom razvoja Fakulteta 
* (prijedlog Dekana) 
3. Sudjelovanje na projektu Agronomskog fakulteta (5 bodova)  
Suradnici zaposleni na projektu Agronomskog fakulteta (na određeno vrijeme) - 5 bodova  
(uvjet je preporuka mentora)  
4. Mjesto na prethodnoj rang listi  (do 5 bodova)  
Svi zavodi koji su iskazali potrebu i podnijeli zahtjev za asistenta u prethodnom internom natječaju, a 
nisu dobili asistenta, imaju pravo na dodatne bodove sukladno mjestu na listi  
Formiranje prioritetnih lista 
Prioritetne liste formiraju se na način da se za svakog kandidata  ostvareni  broj bodova u pojedinoj 
skupini kriterija (A,B,C,D) izrazi kao postotak od maksimalnog broja bodova koji se može osvojiti u toj 
kategoriji te se potom ponderira: 
I. Za napredovanje u viša zvanje izvanredni profesor, redoviti profesor, redoviti profesor u trajnom 
zvanju 0,2xA+ 0,6xB + 0,2xC 
Ako je kandidat bio na listi prethodne godine , a nije ostvario napredovanje na ukupan broj bodova 
dodaje mu se 5%. 
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II. Za izbor u zvanje docenta 0,45xA + 0,45xB + 0,1xC 
III. Za zapošljavanje asistenata i viših asistenata 0,5xA + 0,5xD 
Zavodima koji su u prethodnih pet godina dobili asistenta iz mase razvojnih koeficijenata ukupan broj 
bodova umanjuje se na slijedeći način:  

zapošljavanja asistenta  
odobreno prije    

1 godina 2 godine 3 godine  4 godine 5 godina  

ukupni bodovi umanjuju se za 50% 40% 30% 20% 10% 

 
Prilog 1:  Vrednovanje projekata (Umjetničko područje) 

kriteriji opis faktor 

A. složenost projekta složenost 1 0,75 

složenost 2 1 

složenost 3 1,25 

složenost 4 1,5 

  složenost 5 1,75 

B.  spomenik kulture ne 1 

  da 1,25 

C. autorstvo jedini autor 1,25 

dva autora 1,15 

tri autora 1,1 

koautor (grupa autora) 1,05 

autor-suradnik 1 

D. izvedenost neizveden 1 

  izveden 2,5 

E.1. natječaj međunarodni 2 

nacionalni 1,25 

E.2. opći 1 

opći i pozivni (za pozvane autore) 1,25 

F. nagrađivanost 1.nagrada 2 

2.nagrada 1,75 

3.nagrada 1,5 

otkup ili dr. 1,25 

nacionalne nagrade životno djelo 4 

godišnja 2,5 

nagrade profesije životno djelo 4 

  godišnja 2 

G. izložba samostalna izložba 2 

  skupna izložba 1,25 

H. objavljivanje neobjavljen 0,75 

web 1 

javna glasila (novine, radio, tv) 1,1 

stručni časopis - domaći 1,5 

stručni skup - domaći 1,5 

fakultet. udžbenik / priručnik 2 

stručni časopis - strani 2,5 

stručni skup – međunarod. 2,5 

stručna recenzirana knjiga 3 

  sveuč.udžb. ili monografija 4 
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Korektivni faktor ekvivalenta umjetničke produktivnosti (eup) 0,25 
 
 
 
Izračun ekvivalenta umjetničke produktivnosti (eup) za pojedini projekt / umjetničko djelo: 

eup = A x B x C x D x E.1 x E.2 x F x G x H x 0,25 (za sve elemente samo jedan / najveći faktor) 
 
Broj bodova (eup) odgovara znanstvenim kriterijima: 

znanstveni rad bodovi ekvivalent umjetničke produktivnosti (eup) 
a1 rad u Q1* ili Q2  2 eup = 2 
a1 rad u Q3 ili Q4  1 eup = 1 
a2 rad             0,5 eup = 0,5 
a3 rad  0,25 eup = 0,25 

 
Uvjeti - broj bodova (eup) odgovara znanstvenim kriterijima, prema propisanim uvjetima: 
 
 

docent izvanredni prof. redoviti prof. 

br
.r

ad
ov

a 

bo
do

vi
 

eu
p 

br
.r

ad
ov

a 

bo
do

vi
 

eu
p 

br
.r

ad
ov

a 

bo
do

vi
 

eu
p 

a1 rad u Q1* ili Q2   2      2      2   
a1 rad u Q3 ili Q4 2 1    4 1    6 1   
a2 rad            3 0,5    6 0,5    12 0,5   
a3 rad 2 0,25    4 0,25    6 0,25   
ukupno bodova 
(min)   4 4   8 8   13,5 13,5 

 
Napomena:  
- Ovo vrednovanje načinjeno je za potrebe dokumenta „Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske 
obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog Fakulteta“. 
- Svi pristupnici prolaze Zakonom propisanu proceduru i konačnu umjetničku evaluaciju. 
Vrednovanje je zasnovano na slijedećim dokumentima: 
- HKA- Pravilnik o standardu usluga arhitekata (A) 
- Zakon o zaštiti spomenika kulture (B) 
- HKA -Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (C, E.1., E.2., F) 
- Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 
nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta na Sveučilištu 
u Zagrebu. 
 
Prilog 2: Vrednovanje projekata (Umjetničko područje) u tabličnom kalkulatoru s primjerima izračuna: 
valorizacija_umj-napredovanje.xlsx 
Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
prihvaćeni su na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2016./2017. održanoj 
11.7.2017. godine i objavljuju se na Intranet stranici Fakulteta. 
 
Uvodi se izvannastavna aktivnost – Vinarska grupa, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 
voditeljica: doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika.  
 
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, 
grani: Stočarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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 
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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, grani: Fitomedicina u Zavodu za herbologiju, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
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 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. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
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 povrćarstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. prof.dr.sc. Nada Parađiković, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u  
   Osijeku 
 
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, zamjena za zaposlenicu koja će koristiti rodiljni dopust, u punom radnom vremenu, 
u Zavodu za mikrobiologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Nataša Hulak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  znanstveno-
nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: 
Psihologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Sveučilištu u Zagrebu 
Agronomskom fakultetu. 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Dejan Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Maje Šćepanović imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
Na temelju zahtjeva dr.sc. Valtera Kožula imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjet za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 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. prof.dr.sc. Davor Lucić, Sveučilište u Dubrovniku  
 
Nastava 
Donosi se Odluka o prijelazu na preddiplomske studije Agronomskog fakulteta s drugih srodnih 
sveučilišnih studija 

Molbe za prijelaz na preddiplomske studije s drugih srodnih sveučilišnih studija na Agronomski fakultet 
(AFZ) zaprimaju se od 21. kolovoza do 8. rujna 2017. godine poštom ili putem pisarnice Fakulteta. 
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Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, početkom akademske godine. Broj 
prijelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta. Studenti plaćaju maksimalnu participaciju troškova do 
završetka studija. 

Molbi se prilaže: 
- domovnica (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid prilikom upisa), 
- rodni list (neovjerena preslika uz obvezu podnošenja izvornika na uvid prilikom upisa), 
- ovjereni nastavni plan i program studija koji pohađa, 
- ovjereni prijepis ocjena s informacijom o trajanju studija u semestrima, razdoblju provedenom na 
  matičnom učilištu te ukupno ostvarenim ECTS bodovima tijekom studija, 
- potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice, 

za pristupnike sa sveučilišta izvan Republike Hrvatske prilaže se rješenje Ureda za akademsko 
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 

- pristupnici se trebaju javiti u Studentsku referadu Agronomskog fakulteta  18.rujna 2017. godine radi 
  preuzimanja rješenja molbe za prijelaz, 
- pristupnici kojima je odobren prijelaz moraju se upisati 26. rujna 2017., 
- pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s visokog učilišta na kojem je do tada studirao 
- ispisnicu s visokog učilišta na kojem je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog 
  rješenja zamolbe o prijelazu. 
Studenti koji su izgubili pravo studija na matičnom fakultetu ne mogu prijeći pod ovim uvjetima na 
Agronomski fakultet već je potrebno pristupiti upisu putem Državne mature. 
 
Prihvaćeni su zaključci sa sastanka Etičkog povjerenstva održanog 7. srpnja 2017.  
Prijedlog aktivnosti uključivanja nastavnih tema o etici u studijske programa u akademskoj godini 
2017./2018., a koje se temelje na zaključcima radionice za nastavnike „Primjena etičkih pitanja u 
visokom obrazovanju“ („Managing ethical issues in higher education – Policy into practice“ ) održane 8. 
lipnja 2017. godine u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju i Etičkog povjerenstva, prijedlozima 
nastavnika i dokumentu o etici na Sveučilištu Georgia, prof. Davida Knaufta. 
Promocija etike 
Prilikom prijema studenata (prva godina: preddiplomskog i diplomskog studija) organizirati polaganje 
zakletve. Prema rezultatima istraživanja vezano za poznavanje etike na Fakultetu nakon provedenih 
promotivnih aktivnosti kao što su: promotivni letak o etici, prezentacije za nastavnike i web stranica o 
etici, samo jedna trećina ispitanih studenata je odgovorila da je upoznata s pravilima o etici i proceduri 
prijave. 
Na temelju dosadašnjeg iskustva u razgovorima sa studentima prijavljenim za neetična ponašanja, 
Etičko povjerenstvo je utvrdilo da studenti nisu svjesni posljedica i da ne shvaćaju ozbiljno potpisanu 
izjavu u ugovoru o studiranju kojom se obvezuju na poštivanje Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i 
pravila etike na Fakultetu kao ni napomene nastavnika da će biti prijavljeni za neetična ponašanja prije 
pismene provjere znanja.  
Etičko povjerenstvo predlaže da se od akademske godine 2017./2018. godine u sve veće predavaonice 
na Fakultetu postave posteri o etici na hrvatskom i engleskom jeziku s ciljem utjecaja na svijest 
studenata, uključujući i strane studente i nastavnike. Etičko povjerenstvo će predložiti sadržaj postera. 
Etika u nastavnom procesu u akademskoj godini 2017./2018. 
Etičko povjerenstvo će uputiti Odboru za nastavu i izbor nastavnika prijedloge uključivanja etike u 
nastavni proces, a nastavno na zaključke s radionice i prijedloge prof. Knaufta. 
Za studente doktorskog studija: u okviru postojećeg obveznog predmeta uvrsti temu etike u 
istraživanju. Za studente diplomskog studija u okviru Diplomskog seminara uvrstiti temu o etici u 
znanosti. Za studente preddiplomskog studija – online predmet (putem Merlina) u okviru kojeg će se 
razraditi najučestalija neetična ponašanja: prepisivanje, plagiranje, kupovina radova i dr. te definirati 
vrednovanje studenata koji će napisati određene zadatke i/ili sudjelovati u inteaktivnim radionicama. Za 
nastavnike organizirati od jedne do dvije radionice tijekom akademske godine. 
Prijedlog etičkog povjerenstva uredu za međunarodnu suradnju 
S ciljem veće zastupljenosti predmeta o etici i usavršavanja nastavnika, potrebno je utvrditi eventualnu 
suradnju europskih visokih učilišta s Fakultetom na predmetima o etici na svim razinama studija. 
Također potrebno je organizirati za nastavnike/doktorande mogućnost razmjena i stručnog 
usavršavanja kako bi se povećao broj predmeta u čijem nastavnom planu i programu ima više 
nastavnih tema o etici.  
Prijedlog etičkog povjerenstva nastavnicima 
U svrhu praćenja najučestalijih neetičnih ponašanja na Fakultetu, Etičko povjerenstvo predlaže 
nastavnicima da informiraju studente veznao uz neetična ponašanje i eventualne posljedice te da 
prijavljuju studente za neetična ponašanja. U tu svrhu predlaže se uvođenje alata na nastavničkom 
portalu gdje nastavnici nakon seminara, kolokvija i ispita mogu evidentirati studente za neetična 
ponašanja. Alat bi trebao omogućiti svim nastavnicima uvid u eventualne prijave studenata za neetično 
ponašanje te u slučaju da student ponovi neetično ponašanje Stegovno povjerenstvo može izreći 
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odgovarajuću mjeru. U tu svrhu predlaže se nakon donošenja Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta, izraditit opći akt koji će regulirati navedenu materiju. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Darije Bendelja Ljoljić, dipl.ing. za razdoblje od 
ožujka 2016. do ožujka 2017., mentora: prof.dr.sc. Nevena Antunca. 
 
Prihvaća se Suorganizacija međunarodnog znanstvenog skupa 

15. Europska konferencija o peradi „15
th

 European Poultry Conference“  
 

Točka 6.  
Izmjene i dopune Plana nabave: 
Tajništvo i Zavod za mehanizaciju iskazali su potrebu za izmjenom i dopunom slijedećih stavki u Planu 
nabave; 
1. Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Klimatizacijski, rashladni i ventilacijski uređaji i dijelovi, 
evidencijski broj JN090, povećava se vrijednost nabave za 130.000,00 kn i iznosi 195.000,00 kn bez 
PDV-a, 
2. Uvođenje novog predmeta nabave: Analizator ispušnih plinova traktorskih motora s dodatnom 
opremom, evidencijski broj JN130A, u vrijednosti nabave 68.000,00 kn bez PDV-a. 
Uvedenom izmjenom i dopunom Plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 198.000,00 
kn i sada iznosi 44.213.790,00 kn 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)  po svakom ugovoru. Sredstva se oročavaju na rok od 
jedne godine, uz kamatnu stopu 0,55%. 
 
Točka 7. 
Odobrava se doc.dr.sc. Lidiji Svečnjak plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja  na 
Victoria University of Wellington, Novi Zeland u razdoblju od 27.6.2017. do 9.8.2017. godine. 
 
Točka 8. 
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika -  dr.sc. 
Darko Preiner. 
  
Prihvaća se Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
izvanrednog/e profesora/ice 
doc.dr.sc. Tea Tomljanović – od šest uvjeta treba ispuniti tri, a ispunjava četiri uvjeta 
doc.dr.sc. Nikica Šprem - od šest uvjeta treba ispuniti tri i ispunjava pet uvjeta 
redovitoga/e profesora/ice – prvi izbor 
izv.prof.dr.sc. Sandra Voća - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava sedam uvjeta 

  izv.prof.dr.sc. Neven Voća - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava sedam uvjeta 
  redovite profesorice u trajnom zvanju 
  prof.dr.sc. Renata Bažok - od dvanaest uvjeta treba ispuniti šest, a ispunjava deset uvjeta. 
 
Točka 9. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 

 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Aničić, prof.dr.sc. Tomislav 
Treer, izv.prof.dr.sc. Maria Špoljar Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
dr. sc. Tea Tomljanović, 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: prof.dr.sc. Tomislav Treer, prof.dr.sc. Roman 
Safner, prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 

  dr. sc. Nikica Šprem, 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: prof.dr.sc. Đani Benčić, prof.dr.sc. Stjepan 
Pliestić, prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
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dr. sc. Sandra Voća, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Stjepan 
Pliestić, prof.dr.sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet; 
dr. sc. Neven Voća, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju  Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Božena Barić, prof.dr.sc. Jasminka 
Igrc Barčić, „Chromos-Agro“ d.d., dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus; 
dr. sc. Renata Bažok, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 10. 
Ocjena doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
Ana Mucalo, dipl.ing.agr. 
„Utvrđivanje fenolnog profila 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na 
kakvoću vina“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, 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 
Mentori: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
 
mr.sc. Nenad Novak 
„Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
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 
 
Ivana Rajnović, dipl.ing.agr 
„Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus 
vulgaris L.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
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. 
Mentorica: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Dora Tomić Reljić, mag.ing.prosp.arh. 
„Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Željko Španjol, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
3. dr.sc. Janez Marušič, professor emeritus, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
Mentori:  
1. doc.dr.sc. Sonja Butula, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
„Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja 
ciljeva i odabira mjera“ 
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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, znanstvena savjetnica, Ekonomski institut Zagreb 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
1. prof.dr.sc Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Prijava teme doktorskog rada 
mr.sc Damir Rimac, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj genotipa i spola na sastav masnih kiselina intramuskularnog i potkožnog masnog tkiva svinja 
hranjenih uz dodatak lana“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Matjaž Červek, viši znanstveni suradnik, EMONA RCP, Ljubljana, Slovenija 
3. izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentor: izv. prof. dr. sc. Danijel Karolyi, 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 u sastavu: 
1. doc. dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Anka Mišetić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
3. izv.prof.dipl.ing.arh. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagreb Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
1. prof.dr.sc. Nenad Lipovac, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
2. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 11. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada  
Ana Mucalo, dipl.ing.agr. 
„Utvrđivanje fenolnog profila 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na 
kakvoću vina“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, 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 
Mentori: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
 
mr.sc. Nenad Novak 
„Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
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 
 
Ivana Rajnović, dipl.ing.agr 
„Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus 
vulgaris L.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
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. 
Mentorica: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Dora Tomić Reljić, mag.ing.prosp.arh. 
„Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
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1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Željko Španjol, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
3. dr.sc. Janez Marušič, professor emeritus, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
Mentori:  
1. doc.dr.sc. Sonja Butula, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
 

Točka 12. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet otvoriti će u srijedu, 12. srpnja 2017. godine javnu raspravu 
o prijedlogu Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 13. 
Nagrada - povelja Fakulteta dodjeljuje se  prof.dr.sc. Tomislavu Treeru. 
Za medalju Fakulteta nije bilo prijedloga. 
Priznanje Fakulteta redovitom/oj profesoru/ici koji/a je izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitoga/e profesora/ice:  
prof.dr.sc. Branka Aničić   
prof.dr.sc. Ino Čurik    
prof.dr.sc. Ante Ivanković   
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić   
prof.dr.sc. Damir Kovačić    
Priznanje Fakulteta redovitom/oj profesoru/ici koji je prvi puta izabran u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitoga/e profesora/ice  
prof.dr.sc. Đani Benčić     
prof.dr.sc. Snježana Bolarić   
prof.dr.sc. Mihaela Britvec   
prof.dr.sc. Dragan Bubalo   
prof.dr.sc. Marija Cerjak    
prof.dr.sc. Alen Džidić    
prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak   
prof.dr.sc. Ivo Grgić    
prof.dr.sc. Ana Jeromel     
prof.dr.sc. Tihomir Miličević   
prof.dr.sc. Marija Romić    
Nagrada zaposlenicima Fakulteta za uzoran rad i posebno vrijedan doprinos Fakultetu 
za znanstvenu izvrsnost u 2016. godini za mlade istraživače do 35 godine života - doc.dr.sc. Ivan Širić 
Nagrada zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u znanstveno-nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti, a 
stariji su od 35 godina - izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović. 
  
Nagrada nastavnicima za izvrsnost u nastavi i vođenju izvannastavnih aktivnosti - izv. prof. dr. sc. 
Aleksandra Bensa,  doc. dr. sc. Aleksandra Perčin. 
Nagrada u kategoriji - ostali zaposlenici Fakulteta (administrativni zaposlenici, pomoćno nastavno i 
nenastavno osoblje) Petrija Knežević, Anita Brnić, ing., Maja Župan Pour, ing. 
Nagrada  za najbolji  e-kolegij Fakulteta - izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić 
Zahvalnica Fakulteta svim zaposlenicima koji u 2017. godini odlaze u mirovinu; 
prof.dr.sc. Branka Aničić   
prof.dr.sc. Ivica Aničić    
izv.prof.dr.sc. Marija Bujan   
prof.dr.sc. Zlatko Čmelik   
prof.dr.sc. Roman Safner   
doc.dr.sc. Pavica Tupajić   
Ivica Čegelj     
Nikša Barbarić, iur.    
Željka Treer, prof.    
Marijan Ždero     
Ružica Gagić, dipl.ing.    
Stjepan Pisačić, dipl.ing.   
 
Točka 14. 
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, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u 
pokušalištu Šašinovec.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč 
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2. doc.dr.sc. Josip Leto 
3. mr.sc. Stjepan Havrda 
 
Točka 15. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: 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. doc.dr.sc. Darko Preiner 
3. doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj 
 
Točka 15a. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto 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. 
 
Točka 16. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Milan Pospišil, prof.dr.sc. Jasminka Butorac, 
prof.dr.sc. Manda Antunović; 
dr.sc. Marina Brčić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Bilinogojstvo na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za specijalnu proizvodnju 
bilja. 
 
Točka 17. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Dragan Bubalo, doc.dr.sc. Tea Tomljanović, 
doc.dr.sc. Lidija Svečnjak; 
dr.sc. Saša Prđun izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, 
s punim radnim vremenom, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Točka 17a. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Nina Toth, izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher; 
 
Nevena Opačić, mag.ing.hort. izabire se 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 
zaposlenicu koja koristi rodiljni dopust.  
 
Točka 18. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva:  prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Jerko Gunjača, 
prof.dr.sc. Boro Mioč; 
Daria Erić, 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 Tajništvu, u zamjenu za zaposlenicu 
koja koristi rodiljni dopust. 
 
Točka 18a. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva:  prof.dr.sc. Ana Jeromel, doc.dr.sc. Darko Preiner, dr.sc. 
Ivana Tomaz; 
Karlo Meglić, mag.chem. izabire se 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 19. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Nataša Mikulec, prof.dr.sc. Neven Antunac, 
prof.dr.sc. Samir Kalit; 
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Mateja Krga, mag.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 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     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            


