
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-7  
Zagreb, 30.5.2019. 
 
 
 

POZIV  
 
na 9. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 4.6.2019., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 7.5.2019.; web 
       Prihvaćanje Zapisnika 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 28.5.2019.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Razrješenje prof.dr.sc. Jasminke Karoglan Kontić dužnosti prodekanice za nastavu, na 
       osobni zahtjev 
  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 Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće Povjerenstva za računalni sustav 
  9.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta; web 
10.  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 
       mikrobiologiju do povratka odsutne zaposlenice na rad; web 
11.  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, znanstvena grana: krajobrazna arhitektura,  na određeno vrijeme, u 
       nepunom radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme), na Zavodu za ukrasno 
       bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, do povratka odsutne zaposlenice na rad u 
       punom radnom vremenu; web 
12.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
       polje: Poljoprivreda, za rad na projektu „KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno 
       oplemenjivanje bilja“, na određeno vrijeme od tri godine i šest mjeseci, u punom radnom 
       vremenu, na Zavodu za  sjemenarstvo; web 
13.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor prof.dr.sc. Lepomira Čogu u trajno znanstveno nastavno 
       zvanje redovitoga profesora  
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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 
9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2018./2019., održane 4. lipnja 2019. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti  
Prihvaća se Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2019./2020. 
početak nastave     30.09.2019. 
Dan neovisnosti     08.10.2019. 
Svi sveti      01.11.2019. 
izvanredni ispitni rok              04.11.2019. - 13.12.2019. 
Božić       25.12.2019. 
Sveti Stjepan      26.12.2019. 
božićni i novogodišnji blagdani    23.12.2019. - 06.01.2020. 
Nova Godina      01.01.2020. 
Bogojavljenje ili Sveta tri kralja    06.01.2020. 
završetak nastave u zimskom semestru  24.01.2020.  
početak zimskog ispitnog roka    28.01.2020. 
završetak zimskog ispitnog roka   21.02.2020. 
početak nastave u ljetnom semestru   24.02.2020. 
izvanredni ispitni rok              23.03.2020. - 08.05.2020. 
Veliki Petak     10.04.2020. 
Uskrs       12.04.2020. 
Uskrsni ponedjeljak ili drugi dan Uskrsa  13.04.2020. 
Praznik rada      01.05.2020. 
završetak nastave u ljetnom semestru   05.06.2020. 
tjedan bez nastave-priprema za ispitni rok  08.06.2020. - 12.06.2020. 
Tijelovo      11.06.2020. 
početak ljetnog ispitnog roka    15.06.2020. 
Dan antifašističke borbe    22.06.2020. 
Dan državnosti      25.06.2020. 
završetak ljetnog ispitnog roka    10.07.2020. 
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti   05.08.2020. 
Velika Gospa      15.08.2020. 
početak jesenskog ispitnog roka   24.08.2020. 
završetak jesenskog ispitnog roka   18.09.2020. 
 
 
Kriteriji i uvjeti upisa na diplomske studije u akademskoj godini 2019./2020. 
Pravo prijave za upis na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i 
stekle najmanje 180 ECTS-a. Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50. 
Razredbeni postupak  
a) Razredbeni postupak za studij Agrobiznis i ruralni razvitak temelji se na:  
- vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija),  
- provjeri znanja na razredbenom ispitu.  
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispit. 
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 500 
bodova. 
b) Razredbeni postupak za studij Krajobrazna arhitektura temelji se na:  
- vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija),   
- provjeri znanja na razredbenom ispitu.  
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 400 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu. 
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 600 
bodova. 
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c) Razredbeni postupak za studije: Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda i 
agroturizam, Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura, Hranidba životinja i hrana, 
Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, Ribarstvo i lovstvo 
temelji se na: 
- vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija),   
- sukladnosti  s  preddiplomskim  studijima  Agronomskog  fakulteta  u  Zagrebu  za pojedine 
diplomske studije. 
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima na 
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući slijedeće pravilo :  
 

završeni  preddiplomski studij  broj 
bodova 

preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu 

500 

neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog 
područja 

450 

preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog  područja 
srodnog studijskom programu 

400 

preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350
preddiplomski stručni studij iz nekog drugog  srodnog 
studijskom programu

300 

 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.  
d) Razredbeni postupak za studij Fitomedicine temelji se na: 
Osnovni uvjet 
Diplomski studij Fitomedicina mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili  stručni 
studij iz područja poljoprivrede i pri tom stekli minimalno 12 ECTS bodova iz predmeta kojima se 
stječu znanja iz zaštite bilja (predmeti u kojima se stječu znanja iz fitofarmacije, entomologije 
(poljoprivredne zoologije), fitopatologije, herbologije i aplikacije pesticida).  
Sastavljanje rang liste kandidata koji zadovoljavaju osnovni uvjet 
1. Kandidati mogu ostvariti do 500 bodova na temelju završenog preddiplomskog studija (Tablica 1.) 
Tablica 1. Dodjela bodova na temelju završenog preddiplomskog studija 
 

završen preddiplomski studij  broj 
bodova 

Zaštita bilja,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  500 
ostali preddiplomski studij na Agronomskom  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  
Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek  
sveučilišni studiji iz područja poljoprivrede završeni u inozemstvu

400 

stručni studiji  250 
 
2. Kandidati ostvaruju do 500 bodova na temelju uspjeha u studiranju i vremena utrošenog na 
završetak preddiplomskog studija. Bodovi se izračunavaju prema forumuli. Broj bodova = (prosječna 
ocjena x 100) x F, pri čemu je F faktor za vrijeme provedeno na preddiplomskom studiju,  a određuje 
se na slijedeći način: 
 

vrijeme studiranja F
3 godine 1
4 godine 0,9
5 godina 0,8
6 godina 0,7

 
e) Razredbeni postupak za studije Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi temelji se na: 
- vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija),  
- sukladnosti  s  preddiplomskim  studijima  Agronomskog  fakulteta  u  Zagrebu  za pojedine 
diplomske studije. 
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Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima na 
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući slijedeće pravilo:  
 

završeni  preddiplomski studij  broj 
bodova  

preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu

500 

neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog područja 450
preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog  područja srodnog 
studijskom programu

400 

preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350
preddiplomski stručni studij iz nekog drugog  srodnog studijskom 
programu 

300 

 
U slučaju ostvarenog istog broja bodova, prednost će se dati kandidatu koji je na preddiplomskom 
studiju stekao minimalno 6ECTS bodova iz područja proizvodnje i korištenja biomase i biogoriva te 
gospodarenja otpadom u poljoprivredi.  
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.  
f) Razredbeni postupak za studij Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro) 
temelji se na: 
- vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija),   
- sukladnosti  s  preddiplomskim  studijima  Agronomskog  fakulteta  u  Zagrebu,  
- razini znanja engleskog jezika (prema CEFR stupnju). 
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima. Sukladnost 
utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija. 
 
Razredbeni ispit  
Na razredbenom ispitu za studij Agrobiznis i ruralni razvitak provodi se provjera znanja iz agrarne 
ekonomike  (najviše 500 bodova).  
Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova. Pristupnik koji na razredbenom 
ispitu ostvari manje od 60% bodova isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. 
Na razredbenom ispitu za studij Krajobrazna arhitektura provodi se provjera:  
- likovnih i grafičkih sposobnosti (ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i 
predodžbe te preslike krajobraznih struktura kroz provjeru vizualne memorije, zapažanja i prikazivanja 
projekcije i volumena na plohu) (najviše 300 bodova),  
- predispozicije  za  kreativnost  kroz  rješenje  jednoga  prostornog  problema  (ocjena postavljanja 
problema, analize situacije, jasnoća opisnog i grafičkog izražavanja te kvalitete rješenja) (najviše 300 
bodova). 
Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova (180 bodova) u svakom testu. 
Pristupnik koji na razredbenom ispitu ostvari manje od 60% bodova (180 bodova) u svakom testu 
isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, 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 status izvanrednog studenta.  
 
Imenuju se izv. prof. art. Stanko Stergaršek, dipl. ing. arh., doc. dr. sc. Iva Rechner Dika, doc. dr. sc. 
Ines Hrdalo, prof. dr. sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Renata 
Waldgoni, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, članovima Povjerenstva za provedbu dodatne 
provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u 
akademskoj godini 2019./2020. Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje: 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/709, URBROJ: 380-012/246-18-2 od 8. 
veljače 2019. godine, raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
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znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu na Zavodu za hranidbu životinja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof. dr. sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Ante lvanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Matija Domačinović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/709, URBROJ: 380-012/246-18-2 od 8. 
veljače 2019. godine, 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, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/709, URBROJ: 380-012/246-18-2 od 8. 
veljače 2019. godine, 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 
specijalno stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof. dr. sc. Zoran Luković, 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 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje: 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/18-03/533, URBROJ: 380-012/246-18-2 od 6. 
studenog 2018. godine, 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, polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni  natječaj za izbor u suradničko zvanje: 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta KLASA: 100-01/19-03/197, URBROJ: 380-012/246-19-2 od 8. 
svibnja 2019. godine, 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 specijalnu proizvodnju 
bilja, do povratka na rad odsutne zaposlenice. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Poništava se  Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 131-03/16-02/62, URBROJ: 251-71-01-16-2 od 
1.3.2016. o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  
znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika, u Zavodu za 
menadžment i ruralno poduzetništvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenog 
u Narodnim novinama broj 23 od 16.3.2016. godine.  
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 131-03/16-02/74, URBROJ: 251-71-01-16-1 od 
1.3.2016. o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje – 
predavač, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
objavljenog u Narodnim novinama broj 23 od 16.3.2016. godine. 
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Odobrava se prof.dr.sc. Ramoni Franić korištenje slobodne studijske godine 2019./2020. (Sabbatical). 
Odobrava se prof. dr. sc. Mirjani Herak Ćustić korištenje slobodne studijske godine 2019./2020. 
(Sabbatical). 
 
Točka 3. 
Razrješuje se prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić dužnosti prodekanice za nastavu Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta na koju je imenovana Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 080-
03/18-01/02; URBROJ: 251-71-29-01/9-18-1 od 2. listopada 2018. godine, na osobni zahtjev.    
 
Točka 4. 
Prihvaća se Plana prihoda i strukture trošenja za investicije i investicijsko održavanje u 2019. godini. 
 
Donosi se Odluka o raspodjeli prihoda od školarina poslijediplomskog doktorskog studija 
poljoprivredne znanosti i novčanih naknada za poslove na poslijediplomskom doktorskom studiju 
poljoprivredne znanosti 
Članak 1. 
(1) Prihod ostvaren od školarina Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti (u 
daljem tekstu; Doktorski studij) raspodjeljuje se na sljedeći način:  
(a) 25 % za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta,  
(b) 20 % za unaprjeđenje materijalne osnove i znanstvene djelatnosti Doktorskog studija (nabava i 
održavanje opreme, literature ili programske podrške za potrebe Doktorskog studija).  
(c) do 55% za podmirenje troškova izvođenja nastavnog programa (predavanja, vježbe, seminari, 
konzultacije, ispiti), naknada za studijske savjetnike i mentore, članove Povjerenstva za ocjenu teme 
doktorskog rada, članove Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada, promociju i prezentaciju 
studija, sudjelovanje na radionicama i konferencijama vezano uz doktorske studije, rad Voditelja 
Doktorskog studija, za obavljanje drugih dodatnih poslova vezanih uz Doktorski studij te poticanje 
znanstvene djelatnosti studenata Doktorskog studija.  
(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 
rod. 
Članak 2. 
(1) Pravo na novčane naknade u skladu s člankom 1. točkom (c) za izvršene poslove na Doktorskom 
studiju ostvaruju: 
(a) nastavnici (koordinatori i suradnici na modulu) Doktorskog studija, 
(b) studijski savjetnik (potencijalni mentori dodijeljeni pri studentu pri upisu), 
(c) mentor, 
(d) članovi Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, 
(e) članovi Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, 
(f) članovi Povjerenstva za obranu doktorskog rada. 
(g) voditelj Doktorskog studija. 
Članak 3. 
(1) Nastavnici (koordinatori i suradnici na modulu) ostvaruju pravo na novčanu naknadu na temelju 
provedbe nastavnih aktivnosti na modulu (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije i ispiti). 
(2) Visina naknade u slučaju pune provedbe programom planirane satnice (kada modul sluša pet i više 
studenata) je u visini od 4.800,00 kn po modulu u ak. god. te se dijeli sukladno udjelu sati u 
nastavnom programu modula. Naknada se isplaćuje nakon održavanja nastave, polaganja ispita 
odnosno upisa ocjena u informacijski sustav.    
 (4) Visina naknade u slučaju konzultacija bez pune provedbe programom planirane satnice 
(konzultacije; kada modul upiše četiri i manje studenata) je u visini od 1.200,00 kn po modulu i 
studentu. Ako konzultacije provodi samo koordinator, naknada u cijelosti pripada njemu, a ako 
konzultacije provode i suradnici, naknada se dijeli sukladno udjelu sati u nastavnom programu modula. 
Naknada se isplaćuje nakon položenog ispita odnosno upisa ocjene u informacijski sustav. 
 (6) Nastavnici (izvođači nastave) pored ove novčane naknade mogu ostvarivati i druge novčane 
naknade temeljem drugih izvršenih poslova na Doktorskom studiju. 
Članak 4. 
(1) Studijski savjetnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu u visini od 1.400,00 kn po studentu za 
prvu godinu Doktorskog studija. Tijekom druge i treće godine studija studijski savjetnik ne ostvaruje 
pravo na novčanu naknadu. 
(2) Novčana naknada isplaćuje se studijskom savjetniku nakon prihvaćanja teme doktorskog rada, 
imenovanja mentora od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu te nakon uplate najmanje jedne trećine 
iznosa školarine dotičnog studenta prema Ugovoru o studiranju. 
(3) Studijski savjetnik pored ove novčane naknade može ostvarivati i druge novčane naknade na 
temelju drugih izvršenih poslova na Doktorskom studiju. 
Članak 5. 
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(1) Mentor ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini od 3.600,00 kn po studentu. Ako 
izradu doktorskog rada vode dva mentora (sumentori), pripada im novčana naknada u jednakom 
iznosu.  
(2) Novčana naknada mentoru isplaćuje se nakon obrane doktorskog rada studenta i uplate ukupnog 
iznosa školarine dotičnog studenta prema Ugovoru o studiranju. 
(3) Mentor pored ove novčane naknade može ostvarivati i druge novčane naknade na temelju drugih 
izvršenih poslova na Doktorskom studiju.  
Članak 6. 
(1) Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada ostvaruje pravo na novčanu naknadu u 
visini od 600,00 kn dok članovi Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada ostvaruju pravo na 
novčanu naknadu u visini od 400,00 kn. 
(2) Novčane naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada  
isplaćuju se nakon prihvaćanja ocjene teme doktorskog rada od strane Fakultetskog vijeća. 
(3) Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada ostvaruje pravo na novčanu naknadu u visini 
od 900,00 kn, a članovi Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada ostvaruju pravo na novčanu naknadu 
u visini od 700,00 kn. 
(4) Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorskog rada ostvaruje pravo na novčanu naknadu u visini 
od 500,00 kn, a članovi Povjerenstva za obranu doktorskog rada ostvaruju pravo na novčanu naknadu 
u visini od 400,00 kn. 
(5) Novčane naknade predsjedniku i članovima Povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskog rada 
isplaćuju se nakon obrane doktorskog rada. 
(6) Članovi Povjerenstava pored ovih novčanih naknada mogu ostvarivati druge novčane naknade na 
temelju drugih izvršenih poslova na Doktorskom studiju. 
Članak 7. 
(1) Voditelj Doktorskog studija ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu naknadu od 2.500,00 kn u 
akademskoj godini, osim u srpnju i kolovozu.  
(2) Voditelj Doktorskog studija pored ove novčane naknade može ostvarivati i druge novčane naknade 
na temelju drugih izvršenih poslova na Doktorskom studiju. 
Članak 8. 
(1) Ako je tijekom akademske godine ukupni iznos novčanih naknada nastavnicima, studijskim 
savjetnicima, mentorima, članovima Povjerenstava i voditelju Doktorskog studija koji se ostvaruje 
prema ovoj Odluci (članci 3.-7.) veći od ukupno namijenjenih sredstava prihoda prema članku 1. točka 
(c), na prijedlog Vijeća Doktorskog studija Fakultetsko vijeće donijet će Odluku o preraspodjeli ili 
proporcionalnom smanjenju novčanih naknada.  
Članak 9. 
(1) Voditelj Doktorskog studija priprema prijedlog isplate novčanih naknada nastavnicima, studijskim 
savjetnicima, mentorima i članovima Povjerenstava koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema 
ovoj Odluci (članci 3.-6.) najmanje četiri puta godišnje (prosinac, ožujak, lipanj, rujan).  
(2) Prijedlog isplate usvaja Vijeće Doktorskog studija, a odobrava dekan Fakulteta. 
Članak 10. 
(1) Dio prihoda od školarina Doktorskog studija iz članka 1. stavka (c) dodjeljuju se studentima za 
poticanje njihove znanstvene aktivnosti te stvaranje znanstvenih mreža. Studenti doktorskog studija 
mogu ostvariti sljedeće naknade i to: 
(a)subvencija kotizacije za sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim konferencijama na kojima 
usmeno izlažu znanstveni rad vezan uz temu doktorskog rada te ga publiciraju u Zborniku radova 
konferencije. Student tijekom studija može ostvariti pravo na subvenciju dvije kotizacije u ukupno 
dodijeljenom iznosu do 5% iznosa koji je student uplatio (do 3.000,00 kn/studentu). Pravo se ostvaruje 
u vidu refundacije sredstava na sastavnicu Agronomskog fakulteta koja je kotizaciju uplatila, a 
temeljem pisane zamolbe i obrazloženja  Vijeću studija.   
(b) subvencija troškova nabave znanstvene opreme i potrošnog analitičkog materijala u visini do 10 % 
iznosa školarine koju je student uplatio (do 6.000,00 kn/studentu). Pravo se ostvaruje u vidu 
refundacije sredstava na sastavnicu Agronomskog fakulteta koja je kotizaciju uplatila, a temeljem 
pisane zamolbe i obrazloženja  Vijeću studija. 
(c) subvencija novčane naknade za nabavu znanstvene opreme i potrošnog analitičkog materijala 
isplaćuje se tijekom druge ili treće godine studija.      
(d) poticanje znanstvene aktivnosti studenata Doktorskog studija kroz godišnje nagrade za objavljene 
vrsnih znanstvenih publikacija (tri nagrade godišnje u ukupnom bruto iznosu 9.000,00 kn/godini). 
Pravo se ostvaruje temeljem rezultata natječaja te odluke Vijeća studija.   
(2) Voditelj Doktorskog studija priprema prijedlog isplata novčanih naknada prema stavku 1. ovog 
članka Odluke kojeg usvaja Vijeće doktorskog studija, a odobrava dekan Fakulteta. 
Članak 11. 
(1) Novčane naknade predviđene člancima 3. do 10. iskazane su u bruto iznosu.  
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Točka 5. 
Odobrava se doc.dr.sc. Vilimu Filipoviću plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
znanstvenom institutu CISRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), 
Australija, u razdoblju od 17.6.2019. do 4.9.2019. godine, a vezano za realizaciju projekta 
„Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer 
membrane“.  
 
Točka 6. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr.sc. 
Kristine Batelja Lodeta, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom 
području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đani Benčić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Frane Strikić, znanstveni savjetnik  
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr.sc. Frane 
Škelja, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Svjetlana Krstulović Šifner, znanstveni savjetnik  
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta izv.prof.dr.sc. 
Gorane Jelić Mrčelić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Alen Soldo,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta izv.prof.dr.sc. 
Merice Slišković, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Alen Soldo,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Đurđica Žutinić članicom stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Nataše Bokan, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
znanstvenom području: Društvenih znanosti, znanstvenom polju: Sociologija. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Imenovani 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) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17). 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno  zvanje za 
pristupnike kako slijedi: 



 
 

 8

 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Dinka Grubišić znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 10,90 39,35
dr.sc. Martina Grdiša znanstveni savjetnik 30,75 
dr.sc. Hrvoje Kutnjak Znanstveni savjetnik 27,00 
dr.sc. Željka Mesić  viši znanstveni suradnik 24,50 24,50
dr.sc. Ornella Mikuš viši znanstveni suradnik 12,25 
dr.sc. Vesna Očić viši znanstveni suradnik 12,00 
dr.sc. Ivana Šestak viši znanstveni suradnik 18,70 
dr.sc. Dubravko Škorput  viši znanstveni suradnik 16,75 
dr.sc. Darija Bendelja Ljoljić znanstveni suradnik 10,50 
dr.sc. Ana Mucalo znanstveni suradnik   9,75 

 
Točka 7. 
Prijava teme doktorskog rada  
Iva Šikuten, mag.ing.agr. 
Metabolomička diskriminacija različitih geografskih grupa sorata vinove loze 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc.  Ivana Tomaz, viša stručna suradnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijela Ašperger, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
i predlaže mentor: izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Poslovnik o radu Povjerenstva za pokušališta.  
 
Točka 10. 
Helena Senko, 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 mikrobiologiju do povratka odsutne zaposlenice na rad. 
 
Točka 11. 
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, znanstvena grana: 
krajobrazna arhitektura,  na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (50% u odnosu na puno 
radno vrijeme), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, do povratka 
odsutne zaposlenice na rad. 
 
Točka 12. 
Dr. sc. Monika Vidak, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, za rad na projektu 
„KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“, na određeno vrijeme od tri 
godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu, na Zavodu za  sjemenarstvo.  
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 Dekan  
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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