
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-29-01/9-18-5  
Zagreb, 10.5.2018. 
 

POZIV  
 

na 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 15.5.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 17.4.2018.; 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/reizbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       docentica dr.sc.Marina Štambuk, društvene znanosti, polje psihologija – dopuna  
        izvanredni/a profesor/ica 
       doc.dr.sc. Maja Šćepanović 
       izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito – reizbor 
       redoviti/a profesor/ica u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Ramona Franić 
       prof.dr.sc. Bernard Kozina       
   8. Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web  
   9. Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Lucijano Jakšić, mag.ing.agr. 
       „Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva“ 
 10. Izvješće Povjerenstva za nagrade, izmjene i dopune Pravilnika; web 
 11. Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad jedan 
       milijun kuna; web 
 12. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora predstavnika u Fakultetsko 
       vijeće Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 
       2018./2019./2020./2021. akademske godine 
 13. 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, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opće 
       stočarstvo; web        
 14. Izvješće 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: Prirodne  znanosti, polju: Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
       vremenu, na Zavodu za kemiju; web 
 15. Izvješće 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 punom radnom 
       vremenu, na Zavodu za melioracije; web 
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 16. Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor dr.sc. Brune Tariba u docenticu, doc.dr.sc. 
       Anu Gavrilović u izvanrednu profesoricu 
       Vijeće umjetničkog područja potvrđuje izbor Monike Kamenečki, mag.ing.prosp.arch., u 
       docenticu      
 17. 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  

8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 15.5. 2018.  
 
Točka 2. 
Prihvaća se Pravilnik o radu vijeća preddipolmskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.   
 
Uvjeti upisa na diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. ostaju nepromijenjeni uz dopunu: 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studija, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija. Pristupnik kojem se odredi obaveza 
polaganja razlikovnih predmete ukupnog opterećenja većeg od 18 ECTS-a dužan je upisati razlikovnu 
godinu u statusu izvanrednog studenta.  
  
Prihvaća se raspodjela sredstava za unaprjeđenje nastave po zavodima za akademsku godinu 
2017./2018. kako je prikazano u Tablici 1. i Tablici 2. 
 
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 - izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Fitomedicina u Zavodu za fitopatologiju, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – 
redovitoga profesora/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte 
prof.dr.sc.Dubravko Mačešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ksenija Markov, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 
 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje: 
Na temelju zahtjeva imenovanih imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u predloženo znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ivan Vnučec 
 Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
dr.sc. Zvonimir Prpić  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 

 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 

 
viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Tanja Šegvić Bubić –  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
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Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
dr.sc. Nedo Vrgoč, Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za oceanografiju i ribarstvo 
 
Nastava 
Odobrava se prof.dr.sc. Đurđici Žutinić korištenje slobodne studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Prijedlog Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj  godini 2017./2018. 

 
Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Darije Bendelja Ljoljić, dipl.ing. za razdoblje od 
15.3.2017.  do 15.3.2018. godine, mentora prof.dr. sc. Nevena Antunca. Izvješće o radu dostavlja se 
MZiO-u.  

Suglasnosti za suorganizaciju:  
XV. International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS koji će se održati u Zagrebu u vremenu 
od 17. do 20. 6.2019.  
13. Međunarodne konferencije o akvakulturi koja će se održati u studenom 2018. u Vukovaru. 
 
Točka 4. 
Utvrđuje se struktura izdvajanja sredstava ostvarenih prodajom interne nastavne literature (udžbenika, 
priručnika i ostale literature) za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta. 
Fakultete će financirati izdavanje nastavne literature za koju je obavljen recenzentski postupak prema 
protokolu Odbora za izdavačku djelatnost. Zahtjev za tiskanje i umnožavanje materijala potpisuje 
predstojnik zavoda i dostavlja u Tajništvo. Izdavanje računa za prodani nastavni materijal obavljat će 
Tajništvo. Od ukupne prodajne cijene nastavne literature, izdvajanje iznosi kako slijedi: 
Materijalni troškovi (tisak, umnožavanje)  50% 
Troškovi poslovanja fakulteta    20% 
od čega 2% za studentske potrebe 
Troškovi unaprjeđenja nastave na zavodima 30% 

Sredstva doznačena zavodima raspoređuju se na mjesto troška 0-29-105/broj zavoda, a namijenjena 
su unaprjeđenju nastave prema dogovoru autora nastavnog materijala i predstojnika zavoda. 

 Ime i prezime 
studenta 

Kategorija 
rada 

Naslov rada Mentor 

1. Marta Bedek individualni Fizikalno-kemijska karakterizacija i 
mehanizmi otpuštanja Trichoderma 
viride spora i kalcijevih iona iz 
mikrosfera kalcijevog alginata 

izv.prof.dr.sc. 
Marko 
Vinceković 

2. Tina Stuhne, 
Iva Radičević, 
Katarina 
Bencetić 

timski Utjecaj različitih hranidbenih smjesa na 
masnokiselinski profil i koncentraciju 
malondialdehida u mišićnom tkivu hame 
Argyrosomus regius (Asso, 1801) 

doc.dr.sc.  
Daniel Matulić 

3. Marieta Jareš, 
Klara 
Novaković, 
Santina Pamić, 
Dora Zurak 

timski Evaluacija fizikalnih svojstava zrna za 
predikciju caklavosti 

doc. dr. sc. 
Kristina Kljak 

4. Tea Arvaj,  
Željana Bjelja 

individualni Utjecaj vrste hrane na razvojne osobine 
i kvalitativni sastav brašna dobivenog 
preradom ličinki brašnara (Tenebrio 
molitor Linnaeus, 1758) 

prof. dr. sc. 
Renata Bažok 

5. Paula Jurjević, 
Lara Radović, 
Ana-Klaudija 
Štilinović 

timski Utjecaj informativne kampanje na 
ponašanje u konzumaciji brze hrane 
među studentima 

dr. sc.  
Marina Tomić 

6. Borna 
Glückselig, 
Jakov Mandić, 
Mara Stipić 

timski Učinkovitost ekološki prihvatljivijih 
insekticida i metoda u suzbijanju 
krumpirove zlatice 

doc. dr. sc.  
Maja Čačija 

7. Ivan Pervan, 
Tena Radočaj 

individualni Determinacija spola i morfološke 
osobine sivog puha (Glis glis L.) s 
područja Dalmatinske zagore 

izv. prof. dr. 
sc. Tea 
Tomljanović 
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Točka 5. 
Daje se suglasnost za znanstveno usavršavanje znanstveno usavršavanje u inozemstvu – plaćeni 
dopust dr. sc. Lani Filipović na Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Njemačka u 
razdoblju od 25.6. - 28.9.2018. 
 
Točka 6. 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora/reizbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/06) 
kako slijedi: 
 
docentica 
dr.sc. Marina Štambuk- od 4 četiri uvjeta treba ispuniti dva, a ispunjava tri uvjeta 
 
izvanredni/a profesor/ica  
dr.sc. Maja Šćepanović – od šest uvjeta treba ispuniti tri, a ispunjava četiri uvjeta 
dr.sc. Stjepan Sito – reizbor 
potrebno je udovoljiti 3/6 uvjeta za izvanrednog profesora i 2/8 uvjeta za redovitoga profesora i 
udovoljava 3/6 uvjeta za izvanrednog profesora i 3/8 uvjeta za redovitoga profesora 
 
redoviti profesora/ica u trajnom zvanju 
dr.sc. Bernard Kozina - od 12 uvjeta treba ispuniti šest, a ispunjava sedam uvjeta 
dr.sc. Ramona Franić - od 12 uvjeta treba ispuniti šest, a ispunjava devet 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 – viši znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Dubravke 
Dujmović Purgar. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Nikice 
Šprema. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Ivanke Žutić. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Svjetlane 
Krstulović Šifner. 
 
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. Nine Toth. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora/reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prof.dr.sc. 
Branka Aničić, prof.dr.sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet; 
dr. sc. Marina Štambuk, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Psihologija, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Klara Barić, prof.dr.sc. Božena 
Barić, Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Maja Šćepanović, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Tajana 
Krička, Mladen Jurišić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Stjepan Sito, izvanredni profesor, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prof.dr.sc. 
Mirjana Herak Ćustić, prof.dr.sc. Zvonimir Božinović, Zemjodelski fakultet, Univerzitet Sv.Kiril i Metodij, 
Skopje;  
dr. sc. Bernard Kozina, 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: Vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, prof.dr.sc. Jasminka 
Karoglan Kontić, prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti; 
dr. sc. Ramona Franić, redovita profesorica, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Prihvaćanje ocjena doktorskih radova i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskih radova 
Lucijano Jakšić, mag.ing.agr. 
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u 
sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, viši znanstveni suradnik, 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 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskih radova 
Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva 
i odabira mjera 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Maruška Vizek, znanstvena savjetnica, Ekonomski institut, Zagreb 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Antonija Tomić, dipl.ing.agr. 
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentorica: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjene tema doktorskih radova 
Vladimir Brajković, mag.ing.agr. 
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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, Univerzitet u Ljubljani Biotehniška fakulteta. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
doc.dr.sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković. 

 
Vjekoslav Markotić, dipl.ing.agr.  
Fauna kukaca iz podreda Sternorrhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Tatjana Masten Milek, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Danijel Mulc, dipl. ing. agr. 
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Utjecaj dobi jarica pri prvom pripustu na mliječnost i reprodukcijske odlike 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Poljoprivredni fakultet Osijek 
doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijave tema doktorskih radova 
Mateja Pećina, mag.ing.agr  
Povezanost polimorfizma FASN, SCD i GH gena sa sadržajem masti i masnih kiselina u trupu i mesu 
junadi 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof. dr.sc Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
i predlaže mentor: prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Lucijano Jakšić, mag.ing.agr. 
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u 
sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, viši znanstveni suradnik, 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 
 
Točka 10. 
Prihvaćju se izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 

Točka 11. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za izradu „Projekta za određivanje 
područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama, uz 
utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 „Organska tvar u tlu“ i broj 42 „Erozija tla vodom“ za 
programsko razdoblje 2021.-2027.”, predviđeni iznos Ugovora je 6.249.375,00 kn s PDV-om, voditelj 
projekta: prof. dr. sc. Stjepan Husnjak. 
Na temelju članka 21. i 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, (pročišćeni tekst), Odluka Fakultetskog 
vijeća se dostavlja Senatu radi ishođenja suglasnosti za potpisivanje Ugovora.  
 
Točka 12. 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predstavnika u Fakultetsko  vijeće Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademske godine 2018./2019.- 2019/2020. - 2020./2021., u 
sastavu: prof.dr.sc. Lepomir Čoga, predsjednik povjerenstva, prof.dr.sc. Josip Leto, član, prof.dr.sc. 
Marijana Barić, članica, prof.dr.sc. Sandra Voća, članica, doc.dr.sc. Biserka Kolarec, članica. 
Postupka izbora provest će se 12.6.2018. u vremenu od 9-12 sati u Maloj vijećnici Fakulteta. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva od 19.4.2018 u sastavu: prof.dr.sc. Miroslav Kapš, 
izv.prof..dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, doc.dr.sc. Maja Ferenčaković; 
Vladimir Brajković, 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, na Zavodu za opće stočarstvo. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva od 7.5.2018. u sastavu: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, 
doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić, doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak; 
Katarina Sopko. mag.ing.kem., izabire se 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. 
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Točka 15. 
Izvješća stručnog povjerenstva od 9.5.2018. u sastavu: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. 
Marija Romić, doc.dr.sc. Monika Zovko; 
Dora Strižić, mag.ing.agr., izabire se 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, u zamjenu 
za odsutnu zaposlenicu, do njenog povratka na rad. 
 

 
Izvadak se objavljuje na web stranici Faklteta. 
 
                                                                                        
 
 

Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                               
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