
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-01-17-28   
Zagreb, 30.11.2017. 
 

POZIV  
 

na 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 5.12.2017., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 7.11.2017.; web 
  2.  Aktivnosti Fakulteta u izradi Samoanalize 
  3.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       redovitoga profesora – izv.prof.dr.sc. Boris Duralija 
       izvanrednog profesora – doc.dr.sc. Božidar Benko 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Dijana Horvat, dipl.ing.agr. 
       „Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u 
       različitim uvjetima uzgoja“ 
       Vesna Jurkić, mag.ing.agr. 
       „Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta“ 
       Maja Žulj Mihaljević, dipl.ing.agr. 
       „Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze“ 
11.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
12.  Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća; web 
13.  Predstavnici studenata u Fakultetskim tijelima; razrješenje/imenovanje; web 
 
14.  Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog 
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti  
visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno, zamjena za roditeljski  dopust) u 
Zavodu za melioracije; web 
  
15.  Raspisivanje javnog natječaj  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora pet 
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom 
području: Biotehničke ili Prirodne znanosti, za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i 
molekularno oplemenjivanje bilja, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest 
mjeseci, u punom radnom vremenu.  Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović; web 
 
16. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
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polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, web 
 
17. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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, (zamjena 
za rodiljni dopust); web 
 
18. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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, (zamjena za bolovanje), web 
 
19. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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, web 
 
20. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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, za rad na HRZZ projektu: „Procjena 
adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na 
sušu -AGRO_DROUGHT_ADAPT”, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni 
projekt, s punim radnim vremenom, u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, 
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ivan Pejić; web 
 
21.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor dr.sc. Marine Piria izvanredne profesorice u redovitu   
profesoricu 
 
22.  Razno 
 
 
 
           Dekan 
 
 
 
                                                Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
 
 
Dostavlja se: 
 
1. članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta     
2. tajnici Fakulteta; e-pošta 
3. mrežna stranica Fakulteta 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 
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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 
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 5. prosinca 2017.  
 
Točka 3. 
Utvrđuju se kriteriji za sastavljanje rang lista pri upisu na preddiplomske studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2018./2019. kako slijedi: 
 
Agrarna ekonomika:  Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - viša, strani jezik – osnovna razina. 
Agroekologija:  Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina. 
Animalne znanosti: Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina.  
Biljne znanosti: Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina. 
Ekološka poljoprivreda: Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina. 
Hortikultura: Matematika – viša, Hrvatski jezik – viša, strani jezik – osnovna razina. 
Krajobrazna arhitektura: Matematika – osnovna, Hrvatski jezik – viša, strani jezik – osnovna razina. 
Poljoprivredna tehnika:  Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina 
Zaštita bilja: Matematika - osnovna, Hrvatski jezik - osnovna, strani jezik – osnovna razina. 
 
Pored obveznih predmeta državne mature, pri upisu na preddiplomske studijske programe vrednovat 
će se jedan izborni predmet prema osobnom odabiru učenika: 
Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Poljoprivredna 
tehnika i Zaštita bilja - Biologija ili Kemija 
Krajobrazna arhitektura - Biologija ili Likovna umjetnost 
Agrarna ekonomika - Biologija ili Kemija ili Politika i gospodarstvo  
 
Za upis na studij Krajobrazna arhitektura vrednuju se i rezultati dodatnih provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti (provjera likovnih sposobnosti; provjera predispozicije za kreativnost kroz 
rješenje jednog prostornog problema; provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja) -                   
eliminacijski uvjet za upis. 
 
Izravan upis na studije Agrarna ekonomika, Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, 
Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Poljoprivredna tehnika i Zaštita bilja ostvaruju učenici koji su 
osvojili 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz 
predmeta: Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik ili Klasični jezik, odnosno                         
1.-3. mjesto na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog sektora poljoprivreda, prehrana, veterina, 
podsektora poljoprivreda, disciplina AGRO.  
 
Utvrđuju se upisne kvote i kriteriji za upis hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske u I. godinu 
preddiplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019. na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom 
fakultetu kako slijedi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rang lista za upis u I. godinu preddiplomskog studija sastavlja se prema bodovima koje ostvare 
prijavljeni pristupnici. Bodovi se mogu ostvariti u sljedećim kategorijama:  
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi 
b) na temelju završne ocjene na državnoj maturi, završnom ispitu 
c) na temelju prosjeka ocjena iz Matematike u srednjoj školi 
d) na temelju prosjeka ocjena iz Biologije ili iz Kemije u srednjoj školi (uzima se bolja ocjena) 
e) na temelju prosjeka ocjena iz stranog jezika u srednjoj školi. 
f) na temelju dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
   za upis na studij Krajobrazne arhitekture 

Agrarna ekonomika 1 
Agroekologija 1 
Animalne znanosti 1 
Biljne znanosti 1 
Ekološka poljoprivreda 1 
Hortikultura 1 
Krajobrazna arhitektura 1 
Poljoprivredna tehnika 1 
Zaštita bilja 1 
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- provjera likovnih sposobnosti 
- provjera predispozicije za kreativnost kroz rješenje jednog prostornog problema 
- provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja  
 
Pristupnik koji na testovima dodatne provjere ne zadovolji bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz 
daljnjeg razredbenog postupka.  
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednost stranih 
svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te potvrdu o 
znanju hrvatskog jezika.           
 
Pokreće se izvannastavna aktivnost: Istraživačke grupe za analizu grožđa i vina. Voditeljica: dr.sc. 
Ivana Tomaz. 
 
Pokreće se izvannastavna aktivnost: Čudesni svijet korova. Voditeljica: doc.dr.sc. Maja Šćepanović. 
 
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: Ekologija i zaštita okoliša u Zavodu za opću 
proizvodnju bilja, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, 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 u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Vinogradarstvo i vinarstvo u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonimir Božinović, Zemjodelski fakultet, Univerzitet Sv.Kiril i Metodij, Skopje 
 
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 specijalno stočarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Pero Mijić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, 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: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak reizbora: 
Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Vesne Židovec izvanredne profesorice, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jozo Franjić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pisano 
izvješće o radu zaposlenika. 
 



 3

 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Dragan Bubalo 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Lepomir Čoga  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
dr.sc. Nadica Dobričević  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Edi Maletić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Boris Duralija  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Edi Maletić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 
dr.sc. Josip Leto 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Pospišil,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
dr.sc. Tihomir Miličević  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Božena Barić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
dr.sc. Stjepan Pliestić  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
dr.sc. Neven Voća  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Duška Ćurić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Sandra Voća 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Kata Galić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
znanstveni savjetnik  
dr.sc. Željko Jukić 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Vlatka Rozman, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
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znanstveni suradnik  
dr.sc. Lana Filipović 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Snježana Mihaljević, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
 
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. 
 
Nastava 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Marini Vranić i prof.dr.sc. Josipu Leti  za sudjelovanje u izvođenju 
praktičnog dijela nastave u akademskoj godini 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu Veterinarskom 
fakultetu iz predmeta; Animal breeding and production, Hygiene and Housing of Animals i Applied 
Animal Nutrition, bez nastavnog opterećenja. 
 
Razrješuje se prof.dr.sc. Marija Romić dužnosti voditeljice  diplomskog studija; Okoliš, poljoprivreda i 
gospodarenje resursima - Environment, agriculture and resource management (Inter-EnAgro). 
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek voditeljem diplomskog studija; Okoliš, poljoprivreda i 
gospodarenje resursima - Environment, agriculture and resource management (Inter-EnAgro). 
  
Točka 4. 
Prihvaća se suorganizacija 3. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Natural Resources, 
Green Technology and Sustainable Development / 3 – GREEN2018“ koja će se održati u Zagrebu od 
5.-8. lipnja 2018. 
 
Točka 5. 
Zavod za mljekarstvo i Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo iskazali su potrebu za izmjenom i dopunom 
slijedećih stavki u Planu nabave; 
Brisanje stavke predmeta nabave: Laboratorijski instrument za određivanje dušika,  
Kjeltec  analyser K 8400, evidencijski broj MV011, u vrijednosti nabave 250.000,00 kn bez PDV-a, 
Uvođenje novog predmeta nabave: Laboratorijski instrument za određivanje dušika,  
Kjeltec  analyser K 8400, evidencijski broj nabave: JN133A, u vrijednosti nabave 193.000,00 kn bez 
PDV-a, 
Dopuna vrijednosti predmeta nabave: Komora rasta, evidencijski broj nabave: JN098, povećava se 
vrijednost nabave za 155.000,00 kn i iznosi 185.000,00 kn bez PDV-a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave smanjuje se ukupna vrijednost nabave za 98.000,00 
kn i sada iznosi 44.370.790,00 kn bez PDV-a. 
 
Točka 6. 
Odobrava se doc.dr.sc. Kristini Krklec plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na na 
Xi'an Jiaotong Institute of Global Environmental Change, Kina, u razdoblju od 5.3.2018. do 5.5.2018. 
godine. 
 
Točka 7.  
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/06). 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora: 
doc.dr.sc. Božidar Benko - od šest uvjeta treba ispuniti  tri, a ispunjava četiri uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
izv.prof.dr.sc. Boris Duralija - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava pet uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr. sc. Ante Biška. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Daniela Matulića. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ivane Vitasović Kosić. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Maje Šćepanović. 
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Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ane Gavrilović. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Marka Peteka. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Edyta Đermić. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbordr. sc. Tee Tomljanović. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju: 

  Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Tanje Gotlin Čuljak 
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Božena Barić, prof.dr.sc. Đani Benčić, 
prof.dr.sc. Franci Štampar, Univerza v Ljubljani; 
dr. sc. Boris Duralija, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Milan 
Poljak, izv.prof.dr.sc. Nina Kacjan Maršić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; 
dr. sc. Božidar Benko, 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. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Neven Antunac članom Odbora za izbore u zvanja. 
 
Točka 9. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu 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“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Vesna Jurkić, mag.ing.agr. 
„Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Lepomir Čoga Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Maja Žulj Mihaljević, dipl.ing.agr. 
„Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
mentor: prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Željka Bedek, dipl.ing.agr. 
„Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Ocjena teme  doktorskog  rada 
Jasna Kraljičak, mag.ing.agr. 
„Model tradicijske okućnice Baranje temeljen na očuvanju i zaštiti izvornih biljnih vrsta“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Parađiković, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv. prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 

Prijava teme doktorskog rada 
Vladimir Brajković, mag.ing.agr. 
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda 
 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet    
doc.dr.sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković 
 
Točka 10. 
Izvješće o ocjenjivanju 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“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Vesna Jurkić, mag.ing.agr. 
„Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Lepomir Čoga Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Maja Žulj Mihaljević, dipl.ing.agr. 
„Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
mentor: prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 11. 
Rukopisu pod nazivom „Senzorska svojstva mlijeka i mliječnih proizvoda” autora: prof. dr. sc. Nevena 
Antunca i doc. dr. sc. Nataše Mikulec, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta  u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopisu pod nazivom „Praktikum iz kemije s osnovama biokemije" autora: izv. prof. dr. sc. Marka 
Vincekovića, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta  u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

 
Točka 12. 
Prihvaća se Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća. 
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Točka 13. 
Razrješuje se Mia Majić predstavnica studenata dužnosti članice Povjerenstava za izvannastavne 
aktivnosti. 
Imenuju se Branimir Turk predstavnikom studenata članom Povjerenstava za izvannastavne 
aktivnosti. 
 
Točka 14. 
Raspisuje se javni natječaj za izbora 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 određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno, 
zamjena), do povratka zaposlenice na rad, u Zavodu za melioracije. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
2. prof.dr.sc. Marija Romić 
3. doc.dr.sc. Monika Zovko 
Povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od dana imenovanja  podnijeti Fakultetskom vijeću pisano 
izvješće o izboru pristupnika. 
 
Točka 15. 
Raspisuje se javni natječaj i imenuje se stručno povjerenstva u postupku izbora pet izvršitelja na radno 
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke ili 
Prirodne znanosti, za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje 
bilja, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu.  
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević 
prof. dr. sc. Ivan Pejić 
 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
prof. dr. sc. Ivan Pejić 
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević 
 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
prof. dr. sc. Edi Maletić 
doc. dr. sc. Darko Preiner 
 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
doc. dr. sc. Martina Grdiša 
prof. dr. sc. Zlatko Šatović 
 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko 
doc. dr. sc. Boris Lazarević 
 
Točka 16. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, prof.dr.sc. Dragan Bubalo, 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, od 20.11.2017; 
Krešimir Kavčić, mag.ing. izabire se 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.  
 
Točka 17. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Sonja Butula, doc.dr.sc. Goran Andlar, 
doc.dr.sc. Petra Pereković od 13.11.2017; Ana Žmire, mag.ing.kraj.arh., izabire se 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 zaposlenice na rad. 
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Točka 18. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, dr.sc. Jadranka Kraljević, viša 
predavačica, izv.prof.dr.sc. Zrinka Franušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 
od 20.11.2017; Ivana Bobinec, mag.math., izabire se 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 bolovanju, do povratka zaposlenika na rad. 

 
Točka 19. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: Stanko Stergaršek, izv.prof.dipl.ing.arh., doc.dr.sc. Sonja 
Butula, doc.dr.sc. Petra Pereković od 13.11.2017; 
Dr. sc. Dora Tomić Reljić, izabire se 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. 
 
Točka 20. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. 
Hrvoje Šarčević od 15.11.2017;  
Krešimir Đuretec, mag.ing.arg., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –  stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u  znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polju: Poljoprivreda, za rad na HRZZ projektu: „Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza 
i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu -AGRO_DROUGHT_ADAPT”, na teret 
sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ivan Pejić. 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakuteta. 
   
 
 
 
 
                                                                                       Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                
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