
                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/15-02/06 
URBROJ: 251-71-01-17-26   
Zagreb, 28.9.2017. 
 

POZIV  
 

na 1. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 3.10.2017., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 5.9.2017.; web 
  2.  Aktivnosti Fakulteta u izradi Samoanalize 
  3.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za znanost; web 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izvanredne profesorice; izv.prof.dr.sc. Marina Piria 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i magisterije; web 
11.  Izvješće Odbora za osiguranje kvalitete; web 
12.  Raspisivanje javnog natječaja za upis u I. akademsku godinu 2017./2018. na poslijediplomski  
      doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije; web 
13.  Imenovanje ravnatelja Zaklade Agronomskog fakulteta  
14.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
       znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u 
       Zavodu za mikrobiologiju; web 
15.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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; web 
15a. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste 
        – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području: 
        Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
        vremenu u pokušalištu Šašinovec 
16.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na 
       radno mjesto izvanrednog/e profesora/ice; dr.sc. Tea Tomljanović, dr.sc. Nikica Šprem 
       Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
       redovitoga/e profesora/ice; dr.sc. Sandra Voća, dr.sc. Neven Voća, redovite profesorice u 
       trajnom zvanju; dr.sc. Renata Bažok  
 17. Razno 
           Dekan 
 
 
 
                                                Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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Dostavlja se: 
 
1. Članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta     
2. Tajnici Fakulteta; e-pošta 
3.  Internetska stranica Fakulteta 
4.  Pismohrana FV 
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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 
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 3. listopada 2017. 
 
Točka 2. 
U Povjerenstvo za izradu Samoanalize imenuju se Dino Šimunec predstavnik studenata, svih 
studentskih udruga.  
 
Točka 3. 
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/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za voćarstvo, 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. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Franc Štampar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, u 
znanstvenom polju: Poljoprivreda na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom 
zvanju - docent, u Umjetničkom području, umjetničkom polju: Likovne umjetnosti, umjetničkoj grani: 
Krajobrazna arhitektura, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Fakultet imenuju dva člana Stručnog povjerenstva: 
1. prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.art. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
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: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.art. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Sonja Butula, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Petra Pereković, 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: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, 
- u zamjenu za zaposlenicu, koja se nalazi na rodiljnom dopustu, do povratka na rad. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Sonja Butula, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Goran Andlar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Petra Pereković, 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, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu 
zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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1. izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Tomislav Treer, 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: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za informatiku i matematiku, 
- u zamjenu za zaposlenika, koji se nalazi na duljem bolovanju, do povratka na rad. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Jadranka Kraljević, viša predavačica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Zrinka Franušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

 
Pokreće se postupak reizbora 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Nenada Jalšenjaka, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na 
Zavodu za kemiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Nenad Judaš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Daniela Matulića 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. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Ante Biška 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. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr.sc. Marka Peteka 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 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Nina Toth,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 
    fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr.sc. Tee Tomljanović 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 
1. izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomsilav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
 
Na temelju zahtjeva dr.sc. Krune Bonačića imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Krune Bonačića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku 
 
Povjerenstva će temeljem dokumentacije koju su dostavili pristupnici, procijeniti ispunjavaju 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, 38/11 i NN 28/2017).   
Povjerenstva  su dužna u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću pisano 
izvješće s obrazloženjem. 
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Nastava 
Imenuje se prof.dr.sc. Dejan Ajduković nositeljem predmeta Ekološka psihologija, diplomskog studija 
Krajobrazna arhitektura u akademskoj godini 2017./2018.  
 
Povjerava se izvođenje nastave dr.sc. Marini Brčić, na izbornom predmetu; Zrnate mahunarke u 
ratarstvu,  diplomskog studija Biljne znanosti, 3. semestar, 2. godina, 10 sati predavana, nositeljica 
predmeta: prof.dr.sc Ana Pospišil.  
 
Povjerava se izvođenje nastave Marceli Velfl, prof., na predmetu Engleski 1 i Engleski 2 u akademskoj 
godini 2017./2018., u zamjenu Gabrijelu Bagić, prof., koja koristi rodiljni dopust, do povratka 
imenovane.  
 
Članovima Vijeća diplomskog sveučilišnog studija Ribarstvo i lovstvo imenuju se:  izv.prof.dr.sc. Darko 
Uher i izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec.  
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Alena Džidića o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2016./2017. (Sabbatical). 

 
Točka 4. 
Otpisuje se izgubljena, uništena i zastarjela knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske 
knjižnice. Za otpis je izlučeno ukupno 205 primjeraka, odnosno 107 naslova publikacija, od čega je: 72 
primjerka, odnosno 47 naslova izgubljeno, 46 primjerka, odnosno 19 naslova uništeno, 87 primjerka, 
odnosno 41 naslov zastarjele građe. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se prijedlog Odluke o iznosima nagrada koje se isplaćaju povodom Dana Fakulteta za 
akademsku godinu 2016./2017. Povelja 5.000,00 kuna, nagrada 3.750,00 kuna, nagrada za e-kolegij 
4.000,00 kuna. 

 
Izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi: 
U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi: 
Za potrebe nabave potrošnog materijala i troškova reprezentacije izvan sjedišta Fakulteta u posebnim 
i izvanrednim slučajevima u vrijednosti do 1.000,00 kn, a plaćanje se vrši osobnim sredstvima, 
umjesto narudžbenice, uz račun korisnik ispostavlja ispunjen Zahtjev za refundaciju izvanrednih 
troškova. 
 
Struktura planiranih prihoda 2018.-2020. godinu 

 
Opis 2018. 2019. 2020. 

Prihodi EU projekata 1.170.000,00 1.200.000,00 1.140.000,00 
Prihodi od najma i dr. 2.550.000,00 2.450.000,00 2.845.800,00 
Proračunski prihodi        85.006.919,00        86.667.457,00        87.335.249,00 
Vlastiti prihodi        10.160.000,00        10.594.000,00        10.373.154,00 

 
Struktura planiranih rashoda 2018.-2020. godinu 
 

Opis 2018. 2019. 2020. 
Postrojenja,oprema 4.877.544,88 3.645.000,00 3.393.903,00 
Financijski rashodi    350.331,50    350.000,00    400.100,00 
Materijali rashodi        19.233.079,42        20.055.542,18        20.760.586,00 
Rashodi za zaposlene        73.286.741,10        73.501.186,50        73.810.741,00 

Prihvaća se Financijski plan za 2018. godinu. 
 
Točka 6. 
Potpisuje se Ugovor o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studenta Mihe Pužina. 
 
Potpisuje se Ugovor o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studentice Mihaele 
Trčak.   
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Potpisuje se Ugovor o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studentice Luane 
Velagić.   
 
Fakultet se obvezuje imenovanima podmiriti troškove školarine I. godine diplomskog studija Okoliš, 
poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 2017./2018., na temelju 
Ugovora o studiranju. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje:  
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Darka Vončine u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika.  

Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Valtera Kožula u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

Fakultetsko vijeće smatra da imenovani ispunjavaju uvjete 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, 38/11 i NN 28/17), u znanstvenom području biotehničkih znanosti, 
znanstvenom polju; poljoprivreda. 
Fakultetsko vijeće predmete 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 imenovanih u predloženo znanstveno 
zvanje. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 
Pristupnica udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/06). 
redovite profesorice – prvi izbor - izv.prof.dr.sc. Marina Piria - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a 
ispunjava sedam uvjeta. 
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav Treer, prof.dr.sc. Ivica Aničić, 
prof.dr.sc. Ivica Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku; 
dr. sc. Marina Piria, 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. 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu.  
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
Dijana Horvat, dipl.ing.agr. 
„Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim 
uvjetima uzgoja“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Klaudija Carović Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marija Vukobratović, Hrvatska poljoprivredna agencija 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr. 
„Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ramona Franić , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.  
mentor: doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Neven Iveša, dipl.ing.biol. 
„Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jurica Jug Dujaković, Sustainable Aquaculture Systems, SAD 
prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Jasna Kraljičak, mag.ing.agr. 
„Model tradicijske okućnice Baranje temeljen na očuvanju i zaštiti izvornih biljnih vrsta“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Parađiković, Poljoprivredni fakultet Osijek 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan,Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentorice: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 10. 
Članovima Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija Ribarstvo imenuju se: izv.prof.dr.sc. Tea 
Tomljanović, doc.dr.sc. Daniel Matulić i doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak.  
 
Točka 11. 
Prihvaća se dokument Politika kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 12. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2017./2018. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja 
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 48.000,00 kuna, odnosno 16.000,00 kuna godina studija. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2017./2018. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo za 
stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ.spec.) ribarstva (2 semestra) iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna. 

 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 
2017./2018. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo za 
stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ.spec.) stočarstva (2 semestra) iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna. 
 
Točka 13. 
Imenuje se prof.dr.sc. Zlatko Janječić na dužnosti upravitelja Zaklade Agronomskog fakulteta za 
mandatno razdoblje 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020/2021. akademske godine. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Sanja Sikora, izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić 
Fuka, doc.dr.sc. Nataša Hulak od 25.9.2017. godine; 
Melita Bačić, 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 zamjenu za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljni dopust u Zavodu za 
mikrobiologiju. 
 
Točka 15. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ana Jeromel, doc.dr.sc. Darko Preiner,  
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj od 20.9.2017. godine; 
dr. sc. Ivana Puhelek izabire se 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.  
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Točka 15a. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Boro Mioč, prof.dr.sc. Josip Leto,  mr.sc. 
Stjepan Havrda od 2.10.2017. godine;  
Luka Brezinščak, 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, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u pokušalištu Šašinovec.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


