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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 
11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2016./2017., održane 5. rujna 2017. 
 
Točka 2. 
U Povjerenstvo za izradu Samoanalize imenuju se: 
prof.  dr. sc. Zoran Grgić, dekan (glavni urednik), prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica 
za nastavu, prof. dr. sc. Boro Mioč, prodekan za znanost, prof. dr. sc. Renata Bažok, prodekanica za 
međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ramona Franić, prodekanica za poslovodstvo (koordinatorica),  
prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić, vanjski član, Alin Žingerlin, dipl. iur., tajnica Fakulteta, Aleksandra 
Hršak, mag.(educ.) soc., stalna predstavnica uprave za kvalitetu, predstavnik/ca studenata (svih 
studentskih udruga). 
 
Točka 3. 
Produžuje se ugovor o radu prof. dr. sc. Jasmini Havranek za akademsku godinu 2017./2018. do 30. 
rujna 2018.  
 
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 – izvanredni profesor, 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: 
izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nina Kacjan Maršić, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Ekologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
mikrobiologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Nataša Hulak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u 
Zavodu za opću proizvodnju bilja, u zamjenu zaposlenicu koja odlazi na rodiljni dopust, do povratka na 
rad. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Aleksandra Perčin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Arhitektura i urbanizam, 
znanstvenoj grani: Arhitektonsko projektiranje, ili u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, ili u Umjetničkom području, umjetničkom polju: Likovne umjetnosti, 
umjetničkoj grani: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu 
za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
Stanko Stergaršek, izv.prof.dipl.ing.arh. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Saše Prđuna imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
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prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Lidija Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Darka Vončine 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 
dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayer, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Edyte Đermić imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Povjerenstva će temeljem dokumentacije koju su dostavili pristupnici, procijeniti ispunjava li uvjete za 
izbor u predložena znanstvena zvanja, a sukladno odredbama članka 32. stavka 2. Zakona i sukladno 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, - OUSRH, 
120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).   
Povjerenstva  su dužna u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću pisano 
izvješće s obrazloženjem. 
 
Nastava 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske  godine 
2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, nastavnicima; 
- prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću, 8 sati predavanja i 4 sata vježbi iz kolegija Filogenija i molekularna 
sistematika, na diplomskom studiju Eksperimentalne biologije i diplomskom studiju Molekularne 
biologije, 
- prof.dr.sc. Stjepanu Husnjaku, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi iz kolegija Pedogeografija, na 
diplomskom studiju Znanosti o okolišu, 
- izv.prof.dr.sc. Mariu Sraki, 30 sati predavanja i 15 sati vježbi iz kolegija Pedologija, na diplomskom 
studiju ekologije i zaštite prirode. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj  godini 2017./2018. na 
Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, nastavnicima; 
-izv.prof.dr.sc. Mariu Sraki - 60 sati predavanja na predmetu Osnove tloznanstva - diplomski studij 
Geološko inženjerstvo, smjer Geologija okoliša, 
-doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati vježbi na predmetu Osnove tloznanstva - diplomski studij 
Geološko inženjerstvo smjer, Geologija okoliša. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj  godini 2017./2018. na 
Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta;  
-dr.sc. Jadranki Kraljević, viša predavačica na predmetu Matematika sa statističkom analizom. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Iva Rechner Dika voditeljicom preddiplomskog i diplomskog studija Krajobrazna 
arhitektura umjesto dosadašnje voditeljice studija prof.dr.sc. Branke Aničić koja 30.9.2017. odlazi u 
mirovinu. Odluka se primjenju za akademsku godinu 2017./2018. 
 
Dodatni uvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta, uz opće uvjete koje pristupnik mora ispuniti utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i uvjete koje propisuje Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje te 
uvjete Rektorskog zbora, vrednovati će se i dodatni uvjet: 
- da je uspješno završio Program za stjecanje nastavničkih kompetencija u visokoškolskoj nastavi 
(pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje) u trajanju od minimalno 10 sati. Program se može 
izvoditi na Fakultetu ili u ovlaštenoj ustanovi. Odluka se primjenjuje se od 1. listopada 2019. 
 
Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. 
Antonio Pavičić: “Utjecaj različitih izvora svjetla i citokinina u mediju na mikropropagaciju kapara 
(Capparis spinosa L.) i merale (Amelanchier alnifolia Nutt.)” 
mentorica: prof.dr.sc. Snježana Kereša 
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Anita Štivčić: “Preferencija ishrane žute kukuruzne sovice Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: 
Noctuidae)” 
 mentorica: doc.dr.sc. Maja Čačija 
Lucija Katanec: “Detekcija viroida vinove loze sekvenciranjem nove generacije” 
mentor: doc.dr.sc. Darko Vončina 
Iva Braje, Jasna Markić, Tin Smrekar: “Prostorno-vremenska varijabilnost u produkciji sjemena i 
polena alergene korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. u kontinentalnoj Hrvatskoj” 
mentorica: doc.dr.sc. Maja Šćepanović 
Darija Borović: “Segmentacija tržišta lokalne hrane na temelju stavova potrošača” 
mentorica: doc.dr.sc. Željka Mesić. 
 
Točka 4. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
za rad na projektu H2020 „Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – 
GRACE, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom radnom 
vremenu. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Vanja Jurišić. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić 
doc.dr.sc. Ana Matin  
prof.dr.sc. Neven Voća 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje  
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Marijan 
Bubola u višeg znanstvenog suradnika. 
Fakultetsko vijeće smatra da imenovani ispunjava uvjet za izbor u predloženo znanstveno zvanje 
utvrđene Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07 
OUSRH, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom 
polju; poljoprivreda. 
Fakultetsko vijeće predmet upućuje Matičnom odboru za područje biotehničkih znanosti, polje; 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma s 
prijedlogom da potvrdi ovo mišljenje i donese odluku o izboru imenovanog u predloženo znanstveno 
zvanje. 
 
Točka 6. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Vesna Jurkić, mag.ing.agr. 
„Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta“  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc.Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Ocjena teme doktorskog rada 
Zrinko Dujmović, dr.vet.med. 
„Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih 
krmača“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dubravko Škorput, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Sven Menčik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentor: 
izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
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“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Matjaž Červek, EMONA RCP, Slovenija  
izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
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Dražen Cerjanec, dipl.ing.agr 
„Utjecaj genotipa na rast, kvalitetu trupova i mesa junica F1 križanki holštajna s mesnim pasminama 
goveda“      
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof. dr.sc Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Neven Iveša, dipl.ing.biol. 
„Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Jurica Jug Dujaković, znanstveni suradnik, Sustainable Aquaculture Systems, SAD 
prof.dr.sc. Ivica Aničić,Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 
 
Tonka Ninčević, mag.ing.agr 
„Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth./ G. Don)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod 
izv. prof.dr.sc. Sandro Bogdanović , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marija Jug-Dujaković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
 
Točka 7. 
Rukopis pod nazivom: „Proizvodnja stolnog grožđa“ autora: izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, dr.sc. 
Mirela Osrečak, doc.dr.sc. Željko Andabaka, Aleksandar Brodski, dipl.ing.agr. odobrava se korištenje 
naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopis pod nazivom: „Zbirka zadataka i riješenih primjera iz kemije“, autora: doc.dr.sc. Nenada 
Jalšenjaka, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopis pod nazivom: „Tehnologija uzgoja, dorade i skladištenja energetske kulture Sida 
hermaphrodita (L.) Rusby“, autora: prof.dr.sc. Tajana Krička, prof.dr.sc. Josip Leto, doc.dr.sc. Nikola 
Bilandžija, Mateja Grubor, mag.ing.agr., doc.dr.sc. Vanja Jurišić, doc.dr.sc. Ana Matin, prof.dr.sc. 
Neven Voća, dr.sc. Damir Dović i Ivan Horvat, mag.ing.mech., odobrava se korištenje naziva priručnik 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.   
 
Točka 8. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru člana Senata i zamjenika člana Senata  
za mandatno razdoblje u akademskim godinama  2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan Fakulteta, član  
prof.dr.sc. Ramona Franić, prodekanica za poslovodstvo, zamjenica člana 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica za nastavu, članica 
prof.dr.sc. Boro Mioč,prodekan za znanost, zamnjenik članice 
 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstvo za provođenje 
postupka glasovanja: 
izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica 
prof.dr.sc. Marija Pecina 
izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić 
 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izboru članova i zamjenika člana Vijeća 
biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje u akademskim godinama  
2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 
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Članovi Vijeća biotehničkog područja su: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, član – prof.dr.sc. Milan Poljak, zamjenik člana 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, članica – prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, zamjenica članice 
prof.dr.sc. Ramona Franić, članica – prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, zamjenica članice 
prof.dr.sc. Boro Mioč, član – prof.dr.sc. Ante Ivanković, zamjenik člana 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, članica – prof.dr.sc. Ana Pospišil, zamjenica članice 
prof.dr.sc. Renata Bažok, članica – prof.dr.sc. Božena Barić, zamjenica članice 
prof.dr.sc. Josip Leto, član – prof.dr.sc. Milan Pospišil, zamjenik člana 
doc.dr.sc. Ivica Kos, član – doc.dr.sc. Ivan Širić, zamjenik člana 
prof.dr.sc. Edi Maletić, član – prof.dr.sc. Ivan Pejić, zamjenik člana  
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, član – prof.dr.sc. Samir Kalit, zamjenik člana 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, članica – doc.dr.sc. Vesna Očić, zamjenica članice 
 
Točka 9. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju prijedloga Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. Prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
dostavlja se Sveučilištu u Zagrebu na daljnje postupanje.  
 
Točka 10. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Neven Voća, doc.dr.sc. Vanja Jurišić, 
doc.dr.sc. Ana Matin; 
dr. sc. Ming Hsun Cheng izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti,  znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad 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.  
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                       Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                


