
                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/18-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-3   
Zagreb, 1.3.2018. 
 

POZIV  
 

na 6. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 6.3.2018., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 13.2.2018.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju 
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora/reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
        docenta -  dr.sc. Domagoj Stupić 
          izvanredne profesorice -  doc.dr.sc. Jelena Ramljak 
        izvanredne profesorice/reizbor - izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec 
        redovitoga profesora u trajnom zvanju - prof.dr.sc. Milan Mesić   
  7.   Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web  
  8.   Izvješće Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora dekana Sveučilišta u 
        Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2018./2019./2020./2021., ak.god. 
        predstavljanje programa rada predloženika prof.dr.sc. Zorana Grgića; web  
  9.   Imenovanje člana Povjerenstva za nagrade 
10.   Razrješenje/Imenovanje članova Povjerenstva za web stranicu Fakulteta, web 
11.   Razrješenje dužnosti voditeljice laboratorija izv.prof.dr.sc. Mirne Mrkonjić Fuka 
        Imenovanje voditeljice laboratorija doc.dr.sc. Nataše Hulak u Zavodu za mikrobiologiju; web 
12.   Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor jednog 
        izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i  
        visokom obrazovanju na neodređeno vrijeme u Zavodu za kemiju; web 
13.   Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor jednog 
        izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i  
        visokom obrazovanju na određeno vrijeme u Zavodu za melioracije; web 
14.   Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste 
        u stručnom zvanju – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na 
        neodređeno vrijeme u Zavodu za melioracije; web 
15.   Senat Sveučilišta potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Marine Vranić u redovitu profesoricu i 
        izv.prof.dr.sc. Borisa Duraliju u redovitoga profesora 
16.   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. 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 
6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 6.ožujka 2018.  
  
Točka 2. 
Prihvaćaju se upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Preddiplomski studij 
 
Agrarna ekonomika          40 
Agroekologija          55  
Animalne znanosti          60 
Biljne znanosti          55 
Ekološka poljoprivreda          35 
Hortikultura          70 
Krajobrazna arhitektura          30 
Poljoprivredna tehnika          30 
Zaštita bilja          55 

 
 

 

Diplomski studij  
strani 
studenti 

Agrobiznis i ruralni razvitak     35 0 
Agroekologija - Agroekologija 30 1 
Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi 20 1 
Biljne znanosti 30 2 
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30 1 
Fitomedicina 30 1 
Genetika i oplemenjivanje životinja 15 1 
Hortikultura - Povrćarstvo 20 0 
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo 20 0 
Hortikultura - Voćarstvo 20 0 
Hortikultura - Ukrasno bilje 20 0 
Hranidba životinja i hrana 10 1 
Krajobrazna arhitektura 25 0 
Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija 14 1 
Poljoprivredna tehnika - Melioracije 11 1 
Proizvodnja i prerada mesa 15 1 
Proizvodnja i prerada mlijeka 15 1 
Ribarstvo i lovstvo 15 2 
Environment, agriculture and resource management, 
INTER-EnAgro 15 5 

 
Studenti (apsolventi) koji su prvi puta upisali prvu godinu diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta akademske godine 2015./2016. i 2016./2017. oslobođeni su plaćanja 
participacije troškova prenošenja upisanog, a  neobranjenog diplomskog rada (30 ECTS bodova), pod 
uvjetom da prilikom upisa u akademsku godinu 2018./19. imaju uredno izvršene sve ostale obveze 
predviđene planom i programom studija (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, prijavljena i 
prihvaćena tema diplomskog rada). 
Studenti koji su diplomski studij upisali prije akademske godine 2015./16. mogu ostvariti ova prava 
ukoliko su imali evidentirano mirovanje studija te ukoliko vrijeme trajanja njihovog studija nije dulje od 
dvostrukog vremena propisanog trajanja studija (četiri godine). Vrijeme mirovanja ne računa se u 
vrijeme trajanja studija.  
Ova prava studenti mogu ostvariti samo jedanput tijekom studija. 

Zbog proceduralne pogreške poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 640-03/18-02/04 
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-1 od 23.1.2018. o pokretanju postupka davanja Mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta dr. sc. Marije Cerjak, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
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Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje: 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marija Cerjak 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Marija Tomašević Lišanin, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ivanka Žutić 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Sanda Vladimir Knežević, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
  
viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivan Širić 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Svjetlana Krstulović Šifner  
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Nedo Vrgoč, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Povjerenstva će na temelju dokumentacije koju su dostavili pristupnici, procijeniti ispunjavaju li uvjete 
za izbor u predložena znanstvena zvanja sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 
101/14, 60/15; u daljnjem tekstu: ZZDVO) od članka 32. do 37., 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), 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) i Pravilnika o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 76/05, 118/05, 55709, 38/10, 40/11, 123/12, 32/13 i 
34/13).  Povjerenstva  su dužna u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću 
pisano izvješće s obrazloženjem. 
 
Nastava 
Daje se suglasnost nastavnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 
2017./2018. u ljetnom semestru, na predmetu Osnove tloznanstva, Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku, izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati 
predavanja, doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati vježbi. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Romani Caput-Jogunica za sudjelovanje u izvođenju nastave u 
ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. na predmetu Kineziološka metodika u visokom 
obrazovanju  na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu - 15 sati predavanja i provođenje 
ispita.  
 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija znanstvenog skupa „Pesticidi i korisni organizmi“ kojeg organizira radna 
skupina istog naziva u okviru međunarodne organizacije za biološko i integrirano suzbijanje štetnih 
životinja i biljaka (International Organization for Biological Control – IOBC koji će se održati u Zadru od 
30. rujna do 4. listopada 2018. Organizatorica skupa iz Hrvatske je prof.dr.sc. Božena Barić sa 
suradnicima iz Zavoda za poljoprivrednu zoologiju. 
 
U Knjižnični odbor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta imenuju se: prof.dr.sc. Boro Mioč, 
prodekan za znanost, prof.dr.sc. Tomislav Jemrić,  doc.dr.sc. Martina Grdiša, doc.dr.sc. Aleksandra 
Perčin, mr. sc. Vanja Masnov, voditeljica knjižnice. 

                                             
Točka 5. 
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).  
docent  - dr.sc. Domagoj Stupić - od četiri uvjeta treba ispuniti dva i ispunjava dva uvjeta, 
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izvanredna profesorica - doc.dr.sc. Jelena Ramljak – od šest uvjeta treba ispuniti tri, a ispunjava četiri 
uvjeta, 
izvanredna profesorica – reizbor - izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec - potrebno je ispuniti 5/6 uvjeta za 
izvanrednog profesora i 1/8 uvjeta za redovitoga profesora, a ispunjava 5/6 uvjeta za izvanrednog 
profesora i 1/8 uvjeta za redovitoga profesora 
redoviti profesor u trajnom zvanju - prof.dr.sc. Milan Mesić - od 12 uvjeta treba ispuniti šest, a ispunjava 
deset uvjeta. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje u znanstvenog 
suradnika. 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj 
dr.sc. Silvija Zeman 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje u znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju. 
dr.sc. Ivo Grgić 
dr.sc. Neven Voća 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Darko Preiner, izv.prof.dr.sc. Marko 
Karoglan, izv.prof.dr.sc. Dunja Leljak-Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
Dr. sc. Domagoj Stupić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Pero Mijić, 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić;  
Dr. sc. Jelena Ramljak, 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. Ines Han Dovedan, prof.dr.sc. Snježana 
Bolarić, prof.dr.sc. Jozo Franjić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;  
Dr. sc. Vesna Židovec, izvanredna profesorica, reizabire 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 temleju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. Davor Romić, 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
Dr. sc. Milan Mesić, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Ekologija i zaštita okoliša, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 7. 
Prihvaća se program poslijediplomskog specijalističkog studija Sveučilišni poslijediplomski specijalistički 
studij Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se program cjeloživotnog obrazovanja: Grožđe i vino – od vinograda do stola, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta, voditelj: prof.dr.sc. Edi Maletić. 
Prihvaća se program cjeloživotnog obrazovanja: Urbano biovrtlarstvo, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta, voditeljica: prof.dr.sc. Tanja Gotlin-Čuljak. 
Prihvaća se program cjeloživotnog obrazovanja: Testiranje i kalibracija prskalica, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta, voditelj: doc.dr.sc. Ivan Juran.  
Prihvaća se program: Priprema polaznika za studij na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, 
voditelj: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković.  
Prihvaća se program: Upis pojedinačnih modula iz studijskog programa Zaštita bilja Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta, voditeljica: prof.dr.sc. Renata Bažok.  
 
Točka 8. 
Daje se suglasnost Programu rada predloženika dr. sc. Zorana Grgića, redovitoga profesora za izbor 
dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2018./2019./2020./2021. 
akademske godine. 
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Točka 9. 
Imenuje se prof.dr.sc. Neven Antunac članom Povjerenstva za nagrade Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2017./2018. 
 
Točka 10. 
Izmjenjuje se  Odluka o imenovanju povjerenstva za web stranicu Fakulteta, KLASA: 080-03/16-01/19; 
URBROJ: 251-71-01-16-1 od 10.5.2016. 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić razrješuje se na vlastiti zahtjev iz članstva u Povjerenstvu za web stranicu 
Fakulteta, doc.dr.sc. Josip Juračak razrješuje se iz članstva u Povjerenstvu za web stranicu Fakulteta. 
Za nove članove Povjerenstva za web stranicu Fakulteta imenuju se: Aleksandra Hršak, 
mag.(educ.)soc., doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Ivona Filipović, dipl.ing. (do 
povratka Ivane Prosinečki, dipl.ing.), Nevena Opačić, mag.ing.agr. (do povratka doc.dr.sc. Sanje 
Radman).  
 
Točka 11. 
Razrješuje se dužnosti voditeljice laboratorija izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, imenuje se doc.dr.sc. 
Nataša Hulak voditeljicom  laboratorija u Zavodu za mikrobiologiju.  
 
Točka 12. 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti  visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne  znanosti, 
polju: Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za kemiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 13. 
Raspisuje se javni natječaj za 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 punom radnom vremenu, na Zavodu za 
melioracije; 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu 
izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 14. 
Na  temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. 
Marija Romić, prof.dr.sc. Ivan Šimunić; 
Dr. sc. Helena Bakić Begić izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni savjetnik u 
sustavu znanosti  visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za melioracije. 
 
Točka 14a. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marina Piria, doc.dr.sc. Daniel Matulić, 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović; 
Ivan Špelić mag.ing.agr., 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, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Točka 16. 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna za potpisivanje Ugovora; razdioba 
pokušališta Sljeme – Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet i postupak javne nabave – preseljenje 
Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo u paviljon VII. 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
                                                                                       Dekan 
        
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                
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