
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-29-01/9-18-4  
Zagreb, 12.4.2018. 
 
 

POZIV  
 

na 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 17.4.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 6.3.2018.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       docentice   
       dr.sc. Bruna Tariba 
       dr.sc. Monika Kamenečki 
        izvanredne profesorice 
       doc.dr.sc. Ana Gavrilović 
       redovitoga profesora/prvi izbor 
       izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi 
       izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal 
       izv.prof.dr.sc. Zoran Luković 
   8. Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web  
   9. Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       mr.sc. Borut Bosančić, dipl.ing.agr. 
       Primjena tehnika metaanalize u hortikulturnim istraživanjima: simulirani i stvarni podaci 
       Jurica Primorac, dipl.ing.agr 
       Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u 
       uvjetima abiotskog stresa 
10.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
11.  Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.; web 
12.  Izbor dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u tri 
       akademske godine 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 
       predloženik: prof.dr.sc. Zoran Grgić; glasovanje 
13.  Izvješće u postupku izbora 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 specijalno stočarstvo; web      
14.  Izvješće u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
       poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
       Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika, na određeno vrijeme, u punom radnom 
       vremenu, na Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj; web 
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15.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor dr.sc. Domagoja Stupića u docenta, doc.dr.sc. 
       Jelenu Ramljak u izvanrednu profesoricu, 
       Senat Sveučilišta potvrđuje izbor prof.dr.sc. Milana Mesića u trajno znanstveno-nastavno 
       zvanje redovitoga profesora         
16.  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  
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 17.4. 2018.  
 
Točka 2. 
Prihvaćaju se Izmjene i dopune studijskih programa za 2018./2019. akademsku godinu, u rasponu do 
20%. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za 2018./2019. akademsku godinu. 
 
Imenuju se izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović, izv. prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka,  doc. dr. sc. Lari 
Hadelan,  doc. dr. sc. Darija Lemić, doc. dr. sc. Petra Pereković,  doc. dr. sc. Darko Preiner,   izv.prof. 
dr. sc. Jelena Ramljak članovima Povjerenstva za ocjenu znanstvenog i umjetničkog rada studenata 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2017./2018., za dodjelu 
Rektorove i Dekanove nagrade. 
 
Fakultetsko vijeće daje potporu za osnivanje zajedničkog diplomskog studija „Mediteranska 
poljoprivreda“ Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora  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, na Zavodu za melioracije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dragutin Petošić, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasna Šoštarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  
 
Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora  u suradničko 
zvanje: 
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, grana: 
Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% radnog vremena 
(pola radnog vremena 20 sati tjedno), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
umjetnost, u zamjenu za zaposlenicu koja radi s polovicom radnog vremena, do njenog povratka na 
rad u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika 
doc.dr.sc. Sonja Butula 
doc.dr.sc. Petra Pereković  

 
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, grana: 
Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću 
proizvodnju bilja, u zamjenu za zaposlenicu koja korisni rodiljin dopust, a do njenog povratka na rad. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc.Željka Zgorelec 
doc.dr.sc. Aleksandra Perčin 
doc.dr.sc. Ivana Šestak 
 
Nastava 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu na predmetu Biogeokemija u ljetnom semestru akademske godinine 2017./2018. 
nastavnicima: prof.dr.sc. Mariji Romć - 21 sat predavanja,  dr.sc. Lani Filipović – 9 sati predavanja i 12 
sati vježbi, doc.dr.sc. Moniki Zovko – 3 sata vježbi. 

 
Odobrava se prof.dr.sc. Mariji Romić korištenje slobodne studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
Razrješuje se prof.dr.sc. Milan Mesić  dužnosti voditelja preddiplomskog studija Agroekologija na 
vlastiti zahtjev. 
Imenuje se doc.dr.sc. Ivana Šestak voditeljicom preddiplomskog studija Agroekologija. 
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Točka 3. 
Daje se suglasnost za suorganizaciju: Međunarodne konferencije „Spirit of Rakia“ koja će se održati u 
Puli od 27. do 30. ožujka 2019. 
Daje se suglasnost za suorganizaciju: 13. Kongresa Hrvatskog tloznanstvenog društva koji će se 
održati od 10. do 14. rujna 2018. u Vukovaru s glavnom temom: „Potencijal tla i zemljišnih resursa: 
ključne uloge znanosti i učinkovitih politika“. 
Daje se potpora organizaciji Landscape Foruma koji će se održati u Zagrebu na Agronomskom 
fakultetu od 9. do 13. travnja 2019., predlagatelj Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu vrtnu 
umjetnost.  
 
Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora  u suradničko 
zvanje za rad na projektu: 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda ili Prirodne 
znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu „DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene 
Balkanske divokoze“ (istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-5751), na teret 
sredstava projekta i na rok od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu. Koordinator projekta: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem 
doc.dr.sc. Toni Safner  
prof.dr.sc. Tomislav Treer 

Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, za rad na 
projektu: "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" vezano uz 
projekt MONPERES, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom 
radnom vremenu, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok (Hrvatska zaklada za znanost), na 
Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Renata Bažok 
doc.dr.sc. Darija Lemić 
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, za rad na 
projektu "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti„, vezano uz 
projekt BBI-IA-DEMO Growing Advanced Industrial Crops on Marginal Lands for Biorafinery (Hrvatska 
naklada za znanost), na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom 
radnom vremenu, voditelj projekta: prof.dr.sc. Neven Voća, na Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, 
skladištenje i transport.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Neven Voća 
prof.dr.sc. Tajana Krička 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda ili Prirodne 
znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba 
novih doktora znanosti„ vezano uz projekt: „DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene 
Balkanske divokoze“ na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom 
radnom vremenu. Koordinator projekta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem 
doc.dr.sc. Toni Safner 
prof.dr.sc. Tomislav Treer 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, za rad na 
projektu: “Erozija i degradacija tala Hrvatske” na teret sredstava projekta i na rok koliko traje 
znanstveni projekt, u punom radnom vremenu, voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor Bogunović, na Zavoda 
za opću proizvodnju bilja.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović 
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doc.dr.sc. Aleksandra Perčin 
doc.dr.sc. Ivana Šestak 
 
Točka 4. 
Za članove Povjerenstva za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. imenuju se: Marija Kovačević, dipl.ing.sig., Ivo Barić, Jasminka 
Zgombić, dr.med.spec.med. rada i sporta. 
 
Cijena programa cjeloživotnog obrazovanja „Grožđe i vino – od vinograda do stola“ za strane studente 
iznosi  2.004,80 Eura, prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Voditelja programa je prof.dr.sc. 
Edi Maletić. 
 
Prihvaća se raspodjela prihoda ostvarenog po osnovi kamata. 
Namještaj i oprema za nastavne potrebe:     36.596,70 kuna 
Troškovi legalizacije i energetskih certifikata:        67.965,30 kuna 
Ukupno:                                                                104.562,00 kuna 
 
Prihvaća se Financijsko poslovanje i imovina Fakulteta za 2017. 
Prihvaća se Plan investicija i investicijskog održavanja u 2018. 
 
Točka 5. 
Odobrava se doc.dr.sc. Željki Mesić plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
University of Natural Resources and Life Sciences, Austrija u razdoblju od 1.5. do 31.5.2018. 
 
Točka 6. 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno i umjetničko nastavno zvanje 
(NN 106/06 i 127/06). 
 
docentice  
dr.sc. Bruna Tariba - od četiri uvjeta treba ispuniti dva, a ispunjava tri uvjeta, 
Monika Kamenečki, mag.ing.kraj.arh. - od četiri uvjeta treba ispuniti dva, a ispunjava tri uvjeta, 
 
izvanredna profesorica  
doc.dr.sc. Ana Gavrilović - od šest uvjeta treba ispuniti tri i ispunjava tri uvjeta, 
 
redoviti profesora/prvi izbor  
izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava pet uvjeta 
izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava šest uvjeta 
izv.prof.dr.sc. Zoran Luković - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava sedam uvjeta 
 
Imenovani ispunjavaju uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje, utvrđeno;  
a) Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06,138/06, 
    120/07, 71/10,116/10 i 38/11) 
b) Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17), kako slijedi:  
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Kristijana 
Franina. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Zrinke 
Drmić. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Ivana Širića. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Marije 
Cerjak. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Zlatka 
Janječića. 
 

Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, izv.prof.dr.sc. 
Krešimir Salajpal, prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet;dr. sc. Bruna 
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Tariba, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz znanstvenog područja: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, znanstvene grane: Stočarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.art. Tin Sven Franić, Sveučilište u Zagrebu 
Arhitektonski fakultet, doc.art. Ivana Ergić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet,  prof.dr.sc. 
Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet; 
Monika Kamenečki, mag.ing.prosp.arch., izabire se u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice u Umjetničkom području, polju: Likovne umjetnosti, grana: Krajobrazna arhitektura, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marina Piria, izv.prof.dr.sc. Tea 
Tomljanović, Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Ana Gavrilović, 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. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Ante 
Ivanković, prof.dr.sc. Goran Kušec, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;dr. 
sc. Danijel Karolyi, 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: prof.dr.sc. Darko Grbeša, prof.dr.sc. Zlatko 
Janječić, prof.dr.sc. Anamaria Ekert Kabalin, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet; 
dr. sc. Krešimir Salajpal, 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: prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. Boro Mioč, 
prof.dr.sc. Goran Kušec, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;dr. sc. Zoran 
Luković, 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. 
 
Točka 8. 
Prihvaćanje ocjena doktorskih radova i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskih radova 
mr.sc. Borut Bosančić, dipl.ing.agr. 
„Primjena tehnika metaanalize u hortikulturnim istraživanjima: simulirani i stvarni podaci“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anamarija Jazbec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Mićić, Sveučilište u Banja Luci Poljoprivredni fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Jurica Primorac, dipl.ing.agr 
„Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima 
abiotskog stresa“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu: 
dr.sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskih radova 
mr.sc. Sandra Golubić 
“Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostataka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica 
mentor: prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Lucijano Jakšić, mag.ing.agr. 
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva 
imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Tvrtko Jelačić, dipl. ing. agr. 
“Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive” 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Ocjene tema doktorskih radova 
Lovro Babić, mag.ing.agr. 
Stabilizacija dohotka u ratarskoj proizvodnji primjenom indeksnog osiguranja 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
doc.dr.sc. Vesna Očić , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Todor Marković, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mateja Grubor, mag.ing.agr. 
“Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kvalitetu bioulja i biougljena dobivenog 
pirolizom”Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
prof.dr.sc. Tajana Krička , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijave tema doktorskih radova 
Silvia Križanac, mag.nutr. 
“Biokemijsko-histološki profil i ekspresija stresnih proteina romba (Psetta maxima, L.) u sjevernom 
Jadranu” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Natalija Topić Popović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković 
mentori: 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivančica Strunjak-Perović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković 
 
Ana Pintar, mag. ing. agr. 
“Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u dva tipa tla” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv. prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
mentorice: 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sanja Stipičević, znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 
 
Tomislav Plavša, dipl.ing.agr. 
“Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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mentorica: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ivan Prša, dipl.ing.agr. 
“Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Maja Telišman Prtenjak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
dr.sc. Silvio Šimon, znanstveni suradnik, HCPHS, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvomentori: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Višnja Vučetić, znanstvena suradnica, Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske 
 
Filip Topličanec, dipl. ing. agr. 
“Prihvaćanje entomofagije: utjecaj informacija o koristima kukaca i senzorna ocjena” 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zvonimir Šatalić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
i predlaže mentorica: prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
mr.sc. Borut Bosančić, dipl.ing.agr. 
„Primjena tehnika metaanalize u hortikulturnim istraživanjima: simulirani i stvarni podaci“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anamarija Jazbec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Mićić, Sveučilište u Banja Luci Poljoprivredni fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Jurica Primorac, dipl.ing.agr 
„Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima 
abiotskog stresa“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu: 
dr.sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Točka 10. 
Rukopis pod nazivom „Dizajn eksperimenata s primjenom u poljoprivredi – priručnik s primjerima u R-
u“, autora: prof.dr.sc. Jerka Gunjače, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopis pod nazivom „Kvantitativna genetika u biljnim znanostima – priručnik s primjerima u R-u“, 
autora: prof.dr.sc. Jerka Gunjače, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 11. 
Prihvaća se Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 
 
Točka 12. 
Za dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2018./2019. – 2019/2020. – 2020./2021., izabran je  dr. sc. Zoran Grgić, redoviti profesor. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva od 23.3.2018, u sastavu: prof.dr.sc. Ante Ivanković, 
prof.dr.sc. Boro Mioč, izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić; 
Mateja Maričić, 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 specijalno stočarstvo, u zamjenu za zaposlenicu koja odlazi 
na rodiljni dopust, do njenog povratka na rad. 
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Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva od 5.3.2018, u sastavu: doc.dr.sc. Lari Hadelan, doc.dr.sc. 
Ornella Mikuš, prof.dr.sc. Đurđica Žutinić; 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Ekonomika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za agrarnu ekonomiku i 
ruralni razvoj.  
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 

Dekan 
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                      
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