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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/19-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-19-3  
Zagreb, 28.2.2019. 
 

POZIV  
 
na 6. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 5.3.2019., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 12.2.2019.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  5.  Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Ornella Mikuš – docentica 
  6.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web        
  7.  Izvješće Povjerenstva za računalni sustav; web 
  8.  Prijedlog za preustroj Fakulteta; web 
  9.  Izvješće Organizacijskog odbora za obilježavanje 100. obljetnice Fakulteta; web 
10.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti  
       iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja Ugovora „Provedba monitoringa zaslanjenja voda 
       i poljoprivrednih tala na području doline Neretve za razdoblje od 2019. do 2023. godine“;  
       web 
11.  Imenovanje Izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora; web 
       Imenovanje Povjerenstva za prigovore za provođenje studentskih izbora; web 
12.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – doktorand/asistentu za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja 
       karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta, 
       na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo, web 
13.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na 
       Zavodu za pedologiju, za rad na projektu „Izrade karte ograničenja tala mjerila 1:50 000 “, na 
       teret sredstava projekta, na rok od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, na Zavodu 
       za pedologiju; web 
14.  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 2018./2019., održane 5. ožujka 2019. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti  
Imenuju se prof.dr.sc Renata Bažok, izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc. Boris Lazarević, 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, doc.dr.sc. Željka Mesić, doc.dr.sc. Ivan Širić, doc.dr.sc. Toni Safner 
članovima Povjerenstva za ocjenu radova studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove 
nagrade za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Imenuju se prof.dr.sc Renata Bažok, izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc. Boris Lazarević, 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, doc.dr.sc. Željka Mesić, doc.dr.sc. Ivan Širić, doc.dr.sc. Toni Safner 
članovima Povjerenstva za ocjenu radova studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu Dekanove 
nagrade za akademsku godinu 2018./2019. 
 
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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za poljoprivrednu 
botaniku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski 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 – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mikrobiologiju do povratka na rad 
odsutne zaposlenice. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
prof.dr.sc. Sanja Sikora 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković   
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2018./2019. 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zadru, Odjelu 
za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.  
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Romani Caput-Jogunica za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu. 
 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija znanstvenog skupa  „Globalne klimatske promjene i prijetnje osjetljivim 
ekosustavima u hrvatskom priobalju“ u organizaciji HAZU – Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode, 
Sekcije za vode. 

 
Točka 4. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Branke 
Šakić Bobić za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet 
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek 
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Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovana ispunjavaju uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje utvrđeno;   
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10,116/10 
i 38/11) 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno  zvanje za 
pristupnicu: 
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Marija Duvnjak znanstveni suradnik 5,00 

 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnica udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06) 
docentica - doc.dr.sc. Ornella Mikuš udovoljava 3/4 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docentice i 2/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. 

 
Točka 7. 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva od 21.2.2019. u sastavu: prof.dr.sc. Ramona Franić, 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek,  
dr. sc. Ornella Mikuš, docentica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
znanstvene grane: Ekonomika, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 6. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada 
Monika Vidak, mag.ing.agr. 
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
mr.sc. Josip Mesić, dipl.ing.agr. 
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina kultivara Graševina (Vitis 
vinifera L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek, 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić-Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Marina Anić, mag.ing.agr. 
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u 
grožđu sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Željko Večenaj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
dr.sc. Mirela Osrečak, znanstvena savjetnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentor: izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana Čehić, mag.ing.agr. 
Primjena Teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,   
prof.dr.sc. Slobodan Ivanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,                                               
i predlaže mentorica: prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
    
Ana Džaja, mag.ing.oecoing. 
Utjecaj pasmine i kvalitete vune na sadržaj teških metala i perivih sastojaka runa 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
doc.dr.sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
i predlažu mentori:  
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ivan Širić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
mr.sc. Branka Maričić 
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav 
graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč  
izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentorice:  
doc.dr.sc. Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 

 
Točka 7. 
Prihvaća se Protokol za otvaranje korisničkog računa i izdavanje AAI identiteta na Fakultetu. 
     
Točka 10. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi 
potpisivanja Ugovora „Provedba monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala na području doline 
Neretve za razdoblje od 2019. do 2023. godine“. 
 
Točka 11. 
U Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog Fakultetskog 
vijeća i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta imenuju se:  
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, članica – doc.dr.sc. Željko Andabaka, zamjenik 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, članica – doc.dr.sc. Lari Hadelan, zamjenik 
Lan Rajlić, član – Marko Zrinščak, zamjenik 
Marija Galić, članica – Laura Banović zamjenica 
Iva Tomljanović, članica – Vedrana Petrić, zamjenica 
Zadaće izbornog povjerenstva propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
Mandat Izbornog povjerenstva traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
U Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog 
Fakultetskog vijeća i iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta imenuju se: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, član – prof.dr.sc. Mihaela Britvec, zamjenica 
prof.dr.sc. Neven Antunac, član – prof.dr.sc. Snježana Bolarić, zamjenica 
prof.dr.sc. Ana Pospišil, članica –  prof.dr.sc. Dubravko Filipović, zamjenik 
Matej Orešković, član – Antonija Mutak, zamjenica 
Luka Bartol, član – Margita Čveljo, zamjenica  
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Zadaće Povjerenstva za prigovore propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/2007) i Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
Mandat Povjerenstva za prigovore traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Agronomskog fakulteta održavat će 
se u utorak i srijedu 26. i 27. ožujka 2019. Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8 do 20 sati. 
 
Točka 12. 
Na temelju Izvješće Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Ino Čurik, doc. dr. sc. Strahil Ristov, Institut 
Ruđer Bošković, izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik od 13.2.2019. 
Maddalena Gianni izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent za 
rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti“ na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
opće stočarstvo. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješće Stručnog povjerenstva izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa, prof. dr. sc. Stjepan 
Husnjak, doc. dr. sc. Danijela Jungić od 22.2.2019.  
Martina Šipek, mag.ing., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na Zavodu za pedologiju, za rad na projektu 
„Izrade karte ograničenja tala mjerila 1:50 000 “, na teret sredstava projekta, na rok od šest (6) 
mjeseci, u punom radnom vremenu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Stjepana Husnjaka. 
 
Toni Jagečić, mag.ing., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju zvanju – stručni suradnik 
u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na Zavodu za pedologiju, za rad na projektu „Izrade karte 
ograničenja tala mjerila 1:50 000 “, na teret sredstava projekta, na rok od šest (6) mjeseci, u punom 
radnom vremenu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Stjepana Husnjaka. 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


	fv_2019-03-05_dnevni-red
	Izvadak_5-3-2019

